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1.- OBJECTE 
 
El present informe ambiental acompanya la memòria del Pla Parcial d’Ordenació del Sector 
S-3 “EL CASTELL”, segons el text refós de les Normes subsidiàries al terme Municipal de 
Banyeres del Penedès (aprovades en Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en la 
sessió de 21 de juliol de 2004 Exp. 2003/010506/T), que afecta una superfície de 37.182,25 
m2, per a possibilitar la construcció d’un sector d’ús residencial amb edificacions 
plurifamiliars aïllades, unifamiliars alineades a vial i unifamiliars en filera. 
 
L’entrada en vigor del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei d’urbanisme, i que refon el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, i les modificacions introduïdes en l’esmentat text refós per 
la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel Decret llei 
1/2007, del 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, referma el primer pas 
donat cap a la transposició de la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos 

de determinados planes y programas en el medio ambiente ja que fa perceptiva l’avaluació 
ambiental per determinats plans i programes i el seu planejament derivat. 
 
Així doncs, el present document es redacta seguint el contingut estipulat en aquesta directiva 
segons la “Guia per a l’elaboració de l’informe de sostenibilitat ambiental dels plans 

parcials urbanístics” que ha elaborat el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
2.- DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN 
EL SECTOR DE PLANEJAMENT 

2.1.- Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants en l’àmbit objecte de 
planejament i del seu entorn. 

2.1.1.- Descripció geogràfica 

 
Banyeres del Penedès està situada al centre de la comarca del Baix Penedès, concretament en 
un pujol, a 172 m d'altitud, coronat per les restes del Castell de Banyeres. El municipi està 
format pel nucli, les Masies de Sant Miquel, Saifores, Cases Rojes, els Boscos i el Priorat. Al 
nucli hi trobem l'església parroquial de Santa Eulàlia, el Castell, l'ermita de Santa Maria del 
Priorat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

Mapa 1. Situació geogràfica Municipi i dels seus nuclis 



      Informe ambiental                Modificació Pla Parcial d’ordenació del sector S-3 “EL CASTELL” 

EUROGESMED S.L.  Enginyeria i consultoria ambiental - 5 - 

 
El terreny és suaument ondulat, amb una lleugera inclinació NE-SO. És destacable que gran 
part del terme municipal es troba damunt d'un aqüifer, la qual cosa fa que el municipi sigui 
ric en aigües subterrànies. 

 
Els terrenys objecte d'aquest Pla Parcial estan situats a l’oest del nucli de Banyeres, els quals 
limiten per l’est amb les unitats d’actuació UA-B4-A i UA-B4-B, pel sud-est amb dos 
edificis plurifamiliars propietat de CESA, pel sud amb el Parc del Pujolet, per l’oest amb una 
finca rústega amb futura previsió de creixement residencial i pel nord amb el Parc del Castell. 
Aquesta zona pertany al que les normes subsidiàries al terme municipal de Banyeres del 
Penedès anomena S-3 El Castell, objecte d'aquest Pla Parcial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

Ortofotomapa 1. Ubicació Pla Parcial en el terme municipal de Banyeres 
 
El perímetre del sector que aquí es desenvolupa queda precisat a tots el plànols que 
l'acompanyen, amb una línia discontínua que a la llegenda es defineix com a límit del sector i 
compren una superfície de 37.182,25 m². 
 
 

 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Ortofotomapa 2. Delimitació de la zona on es realitza el Pla Parcial 
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Les Normes Subsidiàries de Planejament de Banyeres del Penedès, aprovades definitivament 
per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona en sessió de data 21/07/2004, consideraven el 
sector, anomenat S-3, com una de les zones aptes per a absorbir els futurs creixements 
residencials. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos 1 i 2: Zona on es desenvoluparà el Pla  Parcial. 

 
 

La Normativa de les Normes Subsidiàries fixa les següents condicions per al sector S-3: 
L’àrea objecte de planejament està classificada com a sòl apte per a ésser urbanitzat, clau 10, 
de desenvolupament urbà prioritariament residencial. El sector té per finalitat donar cabuda a 
les necessitats de creixement de l'actual sòl urbà residencial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Foto 3: Zona on es desenvoluparà el Pla Parcial. 

 

 
                                                                                                               Foto 4: Zona on es desenvoluparà el Pla Parcial. 
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2.1.2.- Infrastructures 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Mapa 2: Carreteres secundàries. Cartografia disponible a la web del DMAH. 
 
Pel terme municipal de Banyeres, hi passa l’autopista A-7, entre les sortides 30 (Santa 
Margarida i els Monjos) i 31 (el Vendrell). Per arribar al nucli urbà (i a la zona que afecta el 
Pla Parcial), es pot fer per la carretera TP-2144 que uneix Llorenç, Banyeres i l’Arboç o per 
la carretera TV-2122 que uneix la Torregassa, Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del 
Penedès. 
 
Tal i com es pot comprovar al mapa 3, no existeixen infrastructures ferroviàries que circulin 
pel terme municipal de Banyeres del Penedès. L’estació més propera és la de l’Arboç, de la 
línia 4 de rodalies de RENFE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Mapa 3: Vies ferroviàries. Cartografia disponible a la web del DMAH. 
 

A-7 
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Dins l’àrea del sector es troba una línia de mitja tensió en servei, que es dirigeix al centre de 
transformació ET-453 situat proper a la Plaça de l’Om. A més, existeix una altra línia 
elèctrica en direcció nord – sud que comunica el dipòsit municipal d’aigua amb els pous 
municipals. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Foto 5 i 6: Línies elèctriques presents a la zona d’estudi. 

2.1.3.- Clima 

 
El municipi de Banyeres del Penedès presenta les característiques climàtiques del litoral 
català. Aquest és un clima mediterrani, on es diferencien quatre estacions més o menys 
singularitzades. Un estiu càlid i mancat de precipitacions, un hivern fred i sec i una 
primavera i una tardor de temperatures suaus però irregulars i precipitacions abundants, 
especialment a la tardor. Les dades que s’ofereixen, són les enregistrades a l’estació 
meteorològica que el Departament de Medi Ambient i Habitatges té al terme de la Bisbal del 
Penedès. Només es tenen dades de l’any 2003. La precipitació anual va ser de 323 mm. Les 
estacions més plujoses són la tardor i l’hivern, mentre que a l’estiu és força sec. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                       
 
                       Mapa 2. Bases de precipitació mitjana anual disponibles a la web de medi ambient i habitatge. 
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En quant  a la temperatura, la mitjana anual és de 15,8 ºC; les mitjanes més fredes les trobem 
a l’hivern (Desembre, gener i febrer entre 0 i 4 ºC); pel contrari, les mitjanes més càlides les 
trobem a l’estiu ( Juny, juliol i agost entre 30 i 35 ºC). La mitjana de les temperatures 
mínimes és de 9,8 ºC, amb una temperatura mínima absoluta de -4,3 ºC obtinguda al gener. 
La mitjana de les temperatures màximes és de 22,1 ºC , amb una temperatura màxima 
absoluta de 38,5 ºC obtinguda a l’agost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Taula 1. Taula resum de precipitació i temperatures. 

 
S’han comptabilitzat al voltant de 19 dies de glaçades a l’any, repartides entre els mesos de 
desembre, gener, febrer i març. 
 
La humitat relativa mitjana és del 72 %. 

2.1.4.- Geologia 

 
El terme de Banyeres del Penedès se situa en el centre de la plana del Baix Penedès i, com a 
conseqüència, té una orografia especialment planera, amb molts pocs desnivells i una 
orientació de pendent general en direcció nord-est/sud-oest. Les màximes elevacions, 
situades al turó del poble i al límit nordoriental del terme, s’apropen als 160 m.s.n.m., 
mentres que les cotes més baixes se situen al sud del terme, a la confluència de la riera de 
Sant Miquel amb el terme de Santa Oliva, amb cotes al voltant dels 100 m.s.n.m. La pròpia 
riera que drena el terme configura un relleu en “vall” suau, en el que existeixen, però, alguns 
punts amb cert pendent per l’encaixonament del curs fluvial. En el context general de plana 
existeixen diversos turons entre els quals destaca aquell on se situa el propi nucli de 
Banyeres, i d’altres al sud d’aquest, havent, fins i tot, una partida del terme anomenada “els 
turons”. 
 
Banyeres del Penedès es troba situat al sector meridional de la Depressió Prelitoral neògena 
(del cenozoic) del Vallès-Penedès, dins del sistema del catalànids. Tot seguit s’exposa una 
figura il·lustrativa al respecte. Les unitats geoestructurals que la limiten són: Serralada Pre-
litoral, Serralada Litoral i Massís de Bonastre. La Depressió Pre-litoral és una depressió 
tectònica produïda pel plegament alpí i reomplerta per materials miocènics. El basament són 
calcàries cretàciques afectades per gran quantitat de fractures. 
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Mapa 3: Mapa geológico de España 1:50.000.  Instituto Geológico i minero de España (1972) 
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                             Mapa 4 i 5: Mapes  geològics, Cartografies del DMAH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal i com s’observa a les anteriors figures el material geològic que aflora amb diferència a 
tot el terme municipal de Banyeres del Penedès és el tipus Qv. En aquest material hi 
dominen les graves , acompanyades de materials com les sorres, els llims i les argiles. 
Provenen de l’era Cenozoica, del període Quaternari i de l’època del Pistocè. De manera 
secundària i en taques del territori situades a la meitat oriental del terme hi aflora material 
del tipus NMas. Aquest material es caracteritza per contenir argiles blaves molt plàstiques 
amb intercalacions de sorres que contenen nombrosos ostràcodes i provenen d’ambient 
sedimentari marí. Aquests materials pertanyen a l’era Cenozoica, al període del Neogen, 
l’Època del Miocè mitjà-superior i l’Edat del Serraval·lià-Tortonià. 
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Mapa 5: Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya. Cartografies del DMAH. 
 

Tal i com s’observa al mapa 5, no existeix cap zona de protecció geològica, propera a la 
zona on es realitzarà el Pla parcial objecte d’estudi. La zona d’interès geològic més propera 
és al municipi de Castellet i la Gornal, a una distància de mínima de 3,7 Km.  
 

2.1.5.- Geomorfologia i paisatge 

 
El municipi es troba a una altitud respecte al mar entre 100 i 200 metres, tal i com es pot 
veure en el següent plànol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Mapa 6: Altitud del municipi. Cartografies del DMAH. 
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La topografia del lloc presenta un suau pendent de nord-est a sud-oest amb un major 
desnivell a la zona nord del sector. Hi ha un camí asfaltat anomenat Camí de les Masies que, 
en sentit est-oest, travessa el sector. També hi ha un camí, anomenat Camí de les Eres, en el 
límit nord del sector i incorporat al mateix que no està asfaltat i que té un fort desnivell d’est 
a oest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Foto 7: Camí de les masies 

 
Els terrenys existents presenten principalment el conreu de la vinya. També hi ha un parell 
de terrenys no cultivats. A la zona nord del sector per sobre del Camí de les Masies hi ha uns 
terrenys on hi havia antigament les eres per batre els cereals, amb construccions, en diferents 
estats de conservació, per a usos agrícoles. 

 

2.1.6.- Hidrologia 

 
El sistema hidrològic de superfície està constituït per la Rasa de la Teuleria procedent del 
terme municipal de Llorenç del Penedès i el Barranc del Gatell, procedent del terme 
municipal de Sant Jaume dels Domenys. De poca entitat ambdues, conflueixen en el terme 
de Banyeres i constitueixen la riera de Sant Miquel, que discorre en direcció de N a S-SW i 
surt pel terme de Santa Oliva.  
 
Tot i que les conques d’aquest sistema són relativament petites, les lleres i respectives 
riberes constitueixen un element natural significat i definidor del paisatge. Per l’extrem est 
del terme, una part del territori vessa cap a la Riera de Marmellà, que discorre pels 
municipis veïns de Sant Jaume i l’Arboç.  
 
Per l’extrem oest la riera de l’Albornar es constitueix en límit de terme en un recorregut 
aproximat de 2 km. Són lleres quasi bé seques, de règim torrencial, és a dir, sistemes de 
desguàs del territori en cas de pluja, i que actualment disposen d’un petit cabal permanent en 
tant que receptores de l’aigua depurada en segon grau que procedeix de l’EDAR de Sant 
Jaume. 
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Mapa 7 :  Bases hidrogeològiques disponibles a cartografies del DMAH. 
 
 
El concepte d’àrea hidrogeològica es pot definir com la unitat de gestió i control de les 
aigües subterrànies d'una zona. Dins cada àrea es distingeixen diversos aqüífers. No es pot 
parlar d'unitats perquè totes les àrees són interdependents i, en règim natural no influenciat5, 
unes desguassen en les altres i en la direcció muntanya-mar. El municipi de Banyeres del 
Penedès està inclòs en la unitat hidrogeològica 307 “Depressió del Penedès” segons 
l’Agència Catalana de l’Aigua, que consta dels següents aqúífers: 
 
A-10: Aqüífers superficials quaternaris. 
I-30: Aqüífers de les sorres i calcarenites Pliocenes. 
I-31: Sorres de Santa Oliva. 
C-30: Calcàries del sòcol mesozoiques. 
 
El municipi de Banyeres del Penedès se situa sobre l’aqüífer sorrenc de Santa Oliva. 
Aquesta és la formació aqüífera més important del cenozoic (Mio-Pliocè) de tota la 
Depressió Pre-Litoral. 
 
L’aqüífer forma un aflorament circular de 3 km de diàmetre i una àrea de 48 km2. En 
aquesta zona, la part superior de l’aqüífer està formada per graves i sorres, passant a 
margues argiloses en la part inferior. Això és fins els 80-100 m aproximadament. 
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Descripció hidrogeològica de l’aqüífer de sorres de Santa Oliva. 
 

Imaginant la secció de la plana penedesenca des de la morfologia del 

relleu actual: 

Banyeres del Penedès es troba en la plana del Penedès, però propera als 
estreps de la Serralada Litoral (a Bellvei, tal i com podem comprovar en 
imaginar-nos una mirada cap a La Muga). La Serralada Litoral està 
composta, essencialment, per calcàries (formació carbonàtiques del 
mesozoic). Però al peu de la seva falda també hi trobem la formació de 
calcarenites arrecifals (cenozoiques), formades a partir d'antics esculls 
coral·lins. Cal recordar que tota la Depressió Pre-Litoral havia estat 
ocupada pel mar, i que aquest anà retrocedint. Mentre el mar anava 
retrocedint, la Depressió havia anat rebent i acollint sediments argilosos 
erosionats de les serralades veïnes: les margues del Penedès primer. 
Baixant de la Serralada cap a la plana, i anant cap al Nord-Oest -cap al 
Montmell-, veiem que Banyeres i Llorenç coincideixen gairebé al mig 
de la Depressió. A finals de l'era terciària (cenozoic), aquesta zona era 
un estuari i s'hi acumulaven molts sediments erosionats de les serralades 
i aportats pel mar: les argiles, però també les sorres. Aquestes últimes 
s'hi acumularen de forma gairebé circular, amb el seu màxim espessor a 
la zona de Banyeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Originalment, fa uns 40 anys, les captacions eren sorgents (el nivell de l'aqüífer quedava per 
sobre de la cota topogràfica i l’aigua brollava cap a fora) i la xarxa de drenatge era efluent 
en relació amb l'aqüífer. És a dir, les rieres portaven l'aigua que circulava per l'aqüífer per la 
seva llera; per tant, el nivell de l'aigua subterrània estava per sobre de la cota topogràfica de 
la llera de la riera. Avui dia, però, aquest aqüífer és susceptible de sobreexplotació i 
vulnerable a la contaminació per nitrats. 
 
La totalitat del municipi de Banyeres del Penedès forma part de zona declarada per la 
Generalitat de Catalunya com a vulnerable per contaminació de nitrats. 

2.1.7.- Vegetació 

 
Vegetació potencial 
 
La vegetació potencial, és aquella vegetació primitiva d'un indret, si el clima i el sòl no han 
canviat massa. La vegetació actual d'un indret humanitzat sol ser un complex mosaic entre 
comunitats transitòries i de restes de vegetació primitiva (fragments de comunitats 
climàciques i permanents), mosaic que tendeix vers una vegetació uniforme i estabilitzada 
final semblant a l'antiga vegetació primitiva. 
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L’observació de les diferents comunitats vegetals presents al municipi de Banyeres del 
Penedès ha permès intuir amb força certesa la vegetació potencial, és a dir la què s’hi 
establiria en absència de pertorbacions i que es correspondria amb la vegetació originària en 
aquells indrets on no s’hagin desenvolupat processos de degradació irreversibles. Coneixent 
la vegetació potencial, poden plantejar-se amb molt més encert actuacions de restauració i 
millora dels hàbitats existents. 
 
La vegetació potencial del municipi de Banyeres del Penedès estaria formada per l’alzinar 
amb carrasques (Viburno-Quercetum ilicis subas. junipero quercetosum rotundifoliae) a la 
major part del territori i la màquia de garric i margalló (Oleoceratonion) en aquells indrets 
més assolellats i amb els sòls més pobres i pedregosos, en els pocs afloraments rocosos al 
capdamunt de turons. Aquestes dues comunitats serien la vegetació climàcica pròpia del 
municipi. L’alzinar amb carrasques s’enriquiria amb alguna espècie de les rouredes seques 
en aquells indrets més frescals o propers als cursos fluvials. En les riberes dels cursos 
fluvials, especialment la Riera de Sant Miquel, s’hi establirien comunitats permanents de 
ribera, com l’albereda amb vinca (Vinco-Populetum albae) o potser els alocars 
(Vincovivitetum agni-casti), tot i que d’aquesta comunitat ja no queden mostres al municipi 
– sí que n’hi ha aigües avall, al terme de Santa Oliva. En aquells espais amb una certa 
humitat que ho permetessin, trobaríem (Hedero-Ulmetum minoris) les omedes, que es farien 
també en l’espai de transició entre la vegetació de ribera i la vegetació forestal de la resta del 
territori. 
 
Vegetació actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ortofotomapa 3. Vista general de la parcel·la principal 
 
La parcel·la 3 de 13.234,76 m2 així com la zona situada a l’oest de l’àrea afectada de 5008 

m2 (parcel·la 1), actualment són conreus de vinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: Vista general de la parcel·la 3. 

Parcel·la 1 

Parcel·la 2 

Parcel·la 3 

Parcel·la 4 

Parcel·la 5 
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   Foto 9: Conreu de vinya de la parcel·la 3. 

 
La part situada al sud-est de l’àrea afectada (parcel·la 4), de 8.568,90 m2 no hi existeix cap 
tipus de conreu ni de vegetació (camp erm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Foto 10: Parcel·la 4. 

 
La parcel·la 2, de 5.338,07 m2, és una parcel·la no cultivada, tot i que és la zona on es troba 
més varietat de vegetació.  

Foto 11 i 12. Parcel·la 2 
 
En aquest cas hi podem trobar entre d’altres: 
 
Esbarzer   “Rubus ulmifolius” 

Abellatge “Hyparrhenia hirta” 

Fenàs       “Brachypodium phoenicoides” 
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Foto 13. Vegetació present a la zona 

 

 

 

 
             Foto 14. Vegetació present a la zona 

 

 

 

 
Foto 15. Vegetació present a la zona 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
     Foto 16. Vegetació present a la zona 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 17. Vegetació present a la zona 

 
A la parcel·la 5, per sobre del camí de les Masies i fins al límit nord del sector (camí de les 
eres) hi ha uns terrenys on antigament hi havia les eres per batre els cereals, amb 
construccions, en diferents estats de conservació, per usos agrícoles. 
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Foto 18. Foto de la parcel·la 5 

 
 
Foto 19. Foto de la parcel·la 5 

 

2.1.8.- Fauna 

 
Com a resultat de la intensa transformació que ha patit i pateix l’entorn natural del municipi 
de Banyeres del Penedès, les comunitats faunístiques han patit un empobriment gradual i no 
acullen espècies de gran interès (situació similar a la descrita per a la vegetació) o propis 
d’ambients específics. 
 
Com ja s’ha explicat, la zona que afecta el Pla Parcial, es tracta de vinyes i de terrenys erms, 
cosa que fa que la fauna de la zona sigui molt baixa. Bàsicament la fauna present detectada 
és insectívora, com són abelles, mosques, mosquits... així com papallones, grills i llagostes. 
 
També es poden observar algunes espècies d’aus a la zona. A continuació es mostra una 
taula de les aus que nidifiquen al municipi, extreta de l’informe de sostenibilitat del POUM 
de Banyeres del Penedès. 
 

OCELLS NIDIFICANTS AL MUNICIPI 
  

Llei 3/88 RD 439/90 
Directiva 

aus 
Conveni de Berna SPEC 

ESPÈCIE 
Xoriguer 
 

Falco tinnunculus 
Protegida Interès especial  Estrictament protegida 3 

Perdiu Alectoris rufa *    2 
Guatlla Cotunix coturnix *    3 
Tòrlit Burhimus oeicdemus Protegida  Annex I  3 
Polla d’aigua Gallinula chloropus      
Xixella Columba oenas *    4 
Tudó Columba palumbus *    4 
Tòrtora Streptotelia tutur *   Protegida 3 
Cucut Cuculus canorus Protegida Interès especial  Protegida  
Falciot Apus apus Protegida Interès especial  Protegida  
Òliba Tyto alba Protegida Interès especial  Estrictament protegida 3 
Xot Otus scop Protegida Interès especial  Estrictament protegida 2 
Mussol Athene noctua Protegida Interès especial  Estrictament protegida 3 
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Mussol Bassut Asio otus Protegida Interès especial  Estrictament protegida  
Cucut reial Clamator glandarius Protegida Interès especial  Estrictament protegida  
Siboc Caprimulgus ruficollis Protegida Interès especial  Estrictament protegida 2 
Picot verd Picus viridis Protegida Interès especial  Protegida 3 
Cuallada 
vulgar 

Galerida cristatus Protegida Interès especial  Estrictament protegida 3 

Oreneta vulgar Hirundo rustica Protegida Interès especial  Estrictament protegida  
Oreneta cua 
blanca 

Delichon urbica Protegida Interès especial  Estrictament protegida  

Cuereta blanca Motacilla alba Protegida Interès especial  Estrictament protegida  
Cargolet Troglodytes troglodytes Protegida Interès especial  Estrictament protegida  
Rossinyol Luscinia magarynchos Protegida Interès especial  Estrictament protegida 4 
Bitxac Saxicola torquata Protegida Interès especial  Estrictament protegida 3 
Còvit ros Oenanthe hispanica Protegida Interès especial  Estrictament protegida 2 
Merla Turdus merula    Protegida 4 
Griva Turdus viscivorus *   Protegida 4 
Rossinyol 
bastard 

Cettia ceti Protegida Interès especial  Estrictament protegida  

Trist Cisticola juncidis Protegida Interès especial  Estrictament protegida  
Bosqueta Hipolais polyglota Protegida Interès especial  Estrictament protegida 4 
Tallareta 
cuallarga 

Sylvia undata Protegida Interès especial Annex 
I 

Estrictament protegida 2 

Tallarol 
capnegre 

Sylvia melanocephala Protegida Interès especial  Estrictament protegida 4 

Tallarol de 
casquet 

Sylvia atricapilla Protegida Interès especial  Estrictament protegida 4 

Mosquiter 
pàl·lid 

Philloscopus bonelli Protegida Interès especial  Estrictament protegida 4 

Bruel Regulus ignicapillus Protegida Interès especial  Estrictament protegida 4 
Papamosques 
gris 

Muscicapa striata Protegida Interès especial  Estrictament protegida 3 

Mallaregna 
cuallarga 

Aegithalus caudatus Protegida Interès especial  Protegida  

Mallarenga 
emplomallada 

Parus cristatus Protegida Interès especial  Estrictament protegida 4 

Mallarenga 
petita 

Parus ater Protegida Interès especial  Estrictament protegida  

Mallarenga 
blava 

Parus caeruleus Protegida Interès especial  Estrictament protegida 4 

Mallarenga 
carbonera 

Parus major Protegida Interès especial  Estrictament protegida  

Raspinell Certhia brachydactylla Protegida Interès especial  Estrictament protegida 4 
Oriol Oriolus oriolus Protegida Interès especial  Estrictament protegida  
Capsigrany Lanius senator Protegida Interès especial  Estrictament protegida 2 
Gaig Garrulus glandarius *     
Garsa Pica pica *     
Estornell Sturnus vulgaris *     
Estornell negre Sturnus unicolor *   Protegida 4 
Pardal Paser domesticus      
Pardal xàrrec Passer montanus  Interès especial  Protegida  
Gafarró Serinus serinus    Protegida 4 
Verdum Carduelis chloris    Protegida 4 
Cadernera Carduelis carduelis    Protegida  
Passerell Carduelis cannabina    Protegida  
Gratapalles Emberiza cirlus Protegida Interès especial  Estrictament protegida 4 
Cruidexell Miliaria calandra Protegida   Protegida 4 

 Taula 2. Ocells nidificants a Banyeres del Penedès, figures de protecció i estat de conservació dins l’àmbit europeu. 
 * Són les espècies cinegètiques incloses en l’ordre de 13 de juliol de 2001. Marcades les espècies de protecció 2,3 de 
 l’SPEC. 

 

2.1.9.- Espais naturals 
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Al terme municipal de Banyeres del Penedès a data d’elaboració del present informe 
ambiental no hi trobem cap espai natural de protecció especial (és a dir Parc Natural, 
Reserva Natural, Refugi de Fauna, Paratge Natural d’Interès Local o Paratge Natural 
d’Interès Nacional), tal i com els defineix la Llei 12/1985 d’Espais Naturals de Catalunya. 
Dins del municipi de Banyeres del Penedès tampoc no hi trobem cap espai d’interès 
natural protegit (EIN) que formi part del PEIN, segons la cartografia oficial de la 
Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. L’Espai d’Interès Natural més proper és la Serra del Montmell. 
 
Tampoc trobem al terme de Banyeres del Penedès cap superfície afectada per la Zarza 
Natura 2000, segons les bases oficials de cartografia del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, d'acord amb la Directiva 79/409/CEE (afectació a ZEPAS) i la Directiva 

92/43/CEE (afectació a LICS), ni tampoc hi ha cap superfície afectada pel nou projecte 
d’ampliació de la mateixa Xarxa Natura 2000. 
 
Pel que fa a la distribució dels hàbitats d’interès natural presents al municipi de Banyeres del 
Penedès, en base a la última cartografia oficial (juny 2006), apareixen dos hàbitats: 
 
- 9540 No prioritari (Pinedes mediterrànies), situat a l’extrem nord-est del terme municipal 
 
- 92A0 No prioritari (Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera), situat al llarg de la Riera 
de Sant Miquel. 
La distribució d’aquests hàbitats és la que es pot observar a la figura que s’adjunta a 
continuació. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Mapa 8 :  Bases d’hàbitats d’interès natural disponibles a cartografies del DMAH. 
 

2.1.10.- Medi Socioeconòmic 

 
Implantació Humana 
 

9540 

92A0 
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S’analitzarà a partir de les dades obtingudes de les Normes Subsidiàries de Banyeres del 
Penedès. Segurament l’aspecte més notable del creixement, en la sèrie considerada és 
l’augment de la taxa de creixement a partir de l’any 2003.  
 
Entre els anys 1993 i 1997 la taxa de creixement anual fou del 0,53%.  
Entre els anys 1997 i 2003 la taxa de creixement anual fou del 4,15%.  
Entre els anys 2003 i 2005 la taxa de creixement anual ha estat de l’11,15%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Taula 3. Gràfica de la població de Banyeres del Penedès. 

  
Segons dades de l’Institut d’estadística de Catalunya (IDESCAT) l’any 2006 hi havia una 
població censada de 2.557 habitants, distribuïda en els diferents nuclis de població de la 
següent manera: 
Banyeres............................................ 58 % 
Saifores.............................................. 3 % 
El Priorat de Banyeres....................... 22% 
Sant Miquel........................................7 % 
Casa Roja............................................6 % 
Ela boscos...........................................4 % 
 
L’estructura de la població segons la piràmide és la següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Taula 4. Gràfica de la Població de Banyeres del Penedès segons l’edat. 
 
S’observa un increment en la població de la franja d’edat de 26 a 40 anys i de 0 a 5 anys i un 
descens de la població de la franja entre els 6 i 19 anys. D’aquestes dades es pot extreure 
que a la localitat han arribat força parelles joves, cosa que explicaria que també incrementa 
la franja de nounats. 
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2.2.- Objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental fixats per les Normes 
Subsidiàries de Banyeres del Penedès. 

 
En aquest apartat s’ha volgut seleccionar, en cada cas, aquelles directius i disposicions 
fixades per les normes subsidiàries que, per les seves característiques o àmbit d’aplicació, 
han de ser assumides pel Pla Parcial, i establir-ne una jerarquització en funció del seu grau 
d’importància, així com altres punts que facilitaran la protecció del medi ambient. 
 
Els àmbits sobre els quals s’han definit els principis o directrius bàsics de Banyeres del 
Penedès són els següents: 
 

- Model territorial i ocupació del sòl. 
- Cicle de l’aigua. 
- Energia. 
- Ambient atmosfèric. 
- Residus. 
- Biodiversitat, patrimoni natural i paisatge. 
- Mobilitat. 

 
Model territorial i ocupació del sòl 
 
Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model territorial 
globalment eficient 
 

- Evitar i/o corregir els models urbans dispersos i/o difusos, i fomentar les estructures 
urbanes compactes i plurifuncionals. 

- Procés de consolidació de les urbanitzacions disperses i de baixa densitat amb 
l’objectiu d’aconseguir una entitat urbana o desqualificació d’àmbits de les mateixes. 

- Evitar les expansions innecessàries de les ciutats i fomentar l’optimització funcional 
i el reciclatge dels teixits urbans existents, mitjançant la seva rehabilitació, 
reestructuració i/o renovació, i la recuperació d’espais intersticials o marginals. 

- Ubicació dels equipaments i zones de serveis en llocs estratègics per a potenciar les 
seves funcions socials. 

- Ordenació del sòl no urbanitzable, amb reconeixement i potencialment dels seus 
valors i de les seves funcions en l'estructuració orgànica del territori i regulació de 
les noves construccions i usos en el mateix.  

- Desenvolupament de les zones verdes per a potenciar-ne la seva funcionalitat social. 
- Preservació i protecció normativa dels espais i elements amb valor especialment rellevant en 

el territori i de cara a les seves funcions en un context de sostenibilitat ambiental i social. 
Cicle de l’aigua 
 
Comptabilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest 
recurs en el marc d’un model territorial globalment eficient.  
 

- Prevenir els riscos hidrològics. 
 

� Delimitació de les zones inundables. Regulació estricta d’usos i prohibició 
d’edificacions en zones inundables. 

� Protecció de la xarxa hídrica i dels seus entorns. 
� Facilitar la infiltració de l’aigua de pluja. Compensar la creació de superfícies 

impermeables. 
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� Evitar actuacions generadores d’erosió. 
� Conservar la funció erosivo-transportadora dels cursos fluvials. 
� Considerar les alteracions generades en els cursos d’aigua. 

 
-  Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua derivat del planejament. 

 
� Consideració del balanç hídric de la zona i determinació de la capacitat de 

càrrega del sistema hídric a l’hora de dimensionar o d’establir la classificació del 
sòl. 

� Variació del consum generat pel planejament a l’hora de plantejar la zonificació 
del sòl i les tipologies d’edificació. 

 
Energia 
 
Minimitzar els efectes del planejament sobre el canvi climàtic.  
 

- Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir la seva contribució al 
canvi climàtic. 

 
� Evitar les baixes densitats edificatòries i d’habitatge en els sistemes urbans. 
� Regulació dels usos del sòl i de la zonificació mixta, flexible i plurifuncional. 
� Exigència d’enllumenat públic de baix consum en espais públics. 

 
- Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i reduir la seva contribució al 

canvi climàtic. 
 

� Delimitar adequadament les àrees edificables per tal de permetre la màxima 
eficiència de captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum 
natural. 

� Condicions d’emplaçament i d’orientació de les edificacions. 
� Condicions de configuració arquitectònica. 
� Regulació de materials, aïllaments i solucions constructives en façanes i cobertes. 
� Exigència en les noves edificacions, transformacions integrals i canvis d’ús, de 

sistemes mixtes per a subministrament d’aigua calenta sanitària, amb utilització 
de captadors solars i d’acumuladors, o d’altres energies renovables. 

� Exigència d’instal·lacions fotovoltàiques en nous edificis públics i altres edificis 
de característiques adequades. 

� Exigència de cogeneració d’electricitat i calor a nous equipaments i edificis grans 
d’oficines, comercials i hotelers. 

� Impulsar la creació d’habitatges i altres edificacions de baixa energia. 
� Exigència d’incorporació d’estudi de costos energètics en els projectes. 

 
 
Ambient atmosfèric 
 
Reduir al màxim les immissions de substàncies contaminants i corregir la contaminació 
acústica, lumínica i electromagnètica.  
 

- Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació. 
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� Considerar els mapes de soroll en aquells municipis que en disposin. En cas 
contrari, sempre que resulti possible, elaborar-los com a treball de base de 
planejament. 

� Adequar-se als mapes de capacitat acústica d’àmbit municipal a que fa referència 
la Llei 16/2002 i el Decret 176/2009 que la desenvolupa, i a les zones de 
sensibilitat acústica definides per aquells. 

� Localitzar al voltant de les fonts principals de contaminació acústica 
(infrastructures de transport,..) usos i activitat poc sensibles al soroll. 

� Preveure mesures per a reduir l’impacte acústic preexistent i del generat per 
l’execució del pla. 

� Prevenir els impactes acústics en la regulació de l’edificació. 
� Considerar l’impacte acústic en les llicències urbanístiques. 

 
- Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar-ne 

els fluxos hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els 
organismes vius. 

 
� Evitar la dispersió i el caràcter extensiu en els assentaments urbans. 
� Ordenar el territori en funció de la vulnerabilitat a la contaminació lluminosa i 

establir en cada cas, la regulació adient per a assolir els nivells de brillantor fixats 
per la legislació. 

� Implementació dels criteris tècnics bàsics per a la infrastructura urbana. 
� Considerar l’impacte lumínic en el planejament derivat i en les llicències 

urbanístiques. 
 

- Ordenar adequadament les instal·lacions de radiocomunicació i de transport 
d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el 
paisatge. 

 
� Establir mesures d’aplicació directa per a l’ordenació de l’emplaçament 

d’instal·lacions de radiocomunicació. 
� Preveure l’elaboració de plans especials per a l’ordenació de l’emplaçament 

d’instal·lacions de readiocomunicació i d’ordenances municipals específiques. 
� Establir àmbits de protecció paisatgística on les instal·lacions de 

radiocomunicació i/o les de transport d’energia elèctrica resultin incompatibles. 
� Previsió de mesures, o si és el cas, delimitació d’àmbits de protecció per a evitar 

o minimitzar l’impacte de noves línies de transport d’energia elèctrica. 
 
Residus 
 
Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la disponibilitat 
d’instal·lacions adequades per al seu tractament i/o dipòsit. 
 

- Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i 
la recollida selectiva dels residus. 

 
� Establir les condicions urbanístiques per a l’emplaçament d’instal·lacions per a la 

recollida selectiva, tractament i dipòsit de residus. 
� Incloure en el disseny de la vialitat pública espais suficients i adequats per a la 

col·locació de contenidors i altres equipaments necessaris per a optimitzar les 
operacions de recollida i transport de residus. 
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- Promoure en els edificis i establiments la previsió d’espais i instal·lacions que 

facilitin la recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió (art. 
42.2 de la Llei 6/1993). 

 
� Incloure en les normes i ordenances d’edificació l’exigència als projectes, de 

previsió dels espais adequats per a la recollida selectiva. 
� Incloure en les normes i ordenances l’exigència de projectes d’establiments 

turístics, hotelers, de lleure,... d’implantar la recollida selectiva de matèries 
susceptibles de valorització, sempre que aquesta gestió sigui conseqüent amb la 
del municipi i la comarca. 

 
- Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar 

els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la 
reutilització i el reciclatge. 

 
� Fomentar a través de la normativa d’urbanització i d’edificació i, si és el cas, 

d’ordenances específiques, la utilització de materials i productes que disposin de 
distintiu de garantia de qualitat ambiental i l’elecció preferent de materials de 
llarga durada, reutilitzables i reciclables. 

� Exigència als projectes relatius a llicències urbanístiques d’enderrocs, excavació 
i/o construcció, que continguin una avaluació dels volums i les característiques 
dels residus originats pels enderrocs, les operacions de destriament i de recollida 
selectiva projectades per als diversos tipus de residus generats i les instal·lacions 
de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran en cas que no s’utilitzin o 
reciclin en la mateixa obra. 

 
Biodiversitat, patrimoni natural i paisatge 
 
Conservar la biodiversitat territorial i els altres elements d’interès natural, i promoure’n l’ús 
sostenible. Integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i urbanístic i 
garantir-ne la qualitat.  
 
- Potenciar l'extensió, valors i funcions dels espais naturals, lliures i no urbanitzats en 
general com a elements bàsics i vertebradors del model territorial, urbanístic i de 
planejament derivat de les NNSS .  
 
- Promoure i reforçar la connectivitat ecològica i física entre els espais naturals, lliures i no 
urbanitzats en general, per a constituir una veritable xarxa d'espais preservats del procés 
urbanitzador.  
 
- Ordenació i regulació (amb protecció normativa) dels espais amb hàbitats, ecosistemes i 
altres elements amb especials valors (característiques d'especial fragilitat, escassetat, 
existència d'espècies amenaçades, vulnerables o protegides).  
 
- Conservar i millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori .  
 
- Protegir, millorar i recuperar els elements i els ambients paisatgístics d’interès.  
 
- Garantir la integració de les edificacions en l'entorn paisatgístic del territori on es troben, 
mitjançant definició de condicions detallades en paràmetres edificadors i constructius.  
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- Conservació, en la mesura del possible, dels elements vegetals i masses de vegetació 
natural preexistents en zones susceptibles de nova urbanització (integració com a zona verda 
o trasplant d’exemplars).  
 
- Utilització sistematitzada i extensiva d’espècies autòctones i naturalitzades en el context de 
les zones verdes i arbrat viari. 
 
Mobilitat 
 
- Implementació de mesures per a potenciar una mobilitat més sostenible i una major 
accessibilitat en els sectors derivats del planejament. 
  
- Adopció d'un model de creixement urbanístic que promogui una mobilitat més sostenible.  
 
- Potencialment de sistemes de transport públic i de mitjans de transport alternatius al 
turisme i d’una major intermodalitat en els sistemes de transport públic. 
 
- Habilitació d’espais i circuits per a vianants i ciclistes i de mesures per al bon 
funcionament d’una mobilitat no basada en el vehicle turisme (habilitació d’aparcaments per 
a bicicletes,....). 

 

2.3.- Conclusions. Objectius i criteris ambientals adoptats per la redacció del Pla. 

 
Es descriuen, tot seguit, els principals objectius de protecció per a cadascun dels paràmetres 
ambientals presents, que s’adoptaran en l’àmbit del pla de forma jerarquitzada, en funció de 
la seva importància: 
 
Protecció del paisatge 
 
1. Crear una zona verda que uneixi el Parc del Pujolet amb el Parc del Castell 
 
2. Tenir en compte la distribució del tipus edificatori en base a la proximitat al casc urbà i al 
sòl no urbanitzable. 
 
3. Distribució de part dels espais lliures a l’interior de les illes residencials amb l’objecte 
d’esponjar el sector i guanyar en qualitat de vida pels nous residents. 
 
4. Tenir cura de la qualitat paisatgística dels espais urbans (continuïtat, espais per a vianants 
i bicicletes, tractament de la vegetació, patrimoni cultural, elements identitaris,...) i dels 
elements d’urbanització (façanes, tanques, mitgeres,..). 
 
5. Combinar diverses tipologies residencials que garanteixin l’ús de les zones públiques i la 
necessària diversitat social i urbana. 
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Cicle de l’aigua 
 
1. Fomentar una xarxa separativa d’aigües negres i plujanes, amb conduccions soterrades 
per les calçades dels carrers. Les pluvials haurien de ser conduïdes pels imbornals als cursos 
d’aigua més propers, mentre que la xarxa de sanejament hauria d’anar connectada a un 
col·lector general i d’aquí a la planta de tractament. 
 
2. Cal garantir el tractament de les aigües residuals generades per tal de controlar possibles 
filtracions als aqüífers, així com la contaminació de les rieres del municipi. Es garantirà la 
suficiència de les actuals estacions de tractament d’aigües residuals amb l’objecte que 
puguin assimilar el nou volum d’aigües generades per l’increment de població. 
 
3. La xarxa d’abastament es dissenyarà per a alimentar la xarxa de distribució d’aigua 
potable a les llars, les hidrants i el reg automàtic. Es garantirà la suficiència dels recursos 
disponibles per a abastir l’increment de població sense que això repercuteixi en la qualitat i 
capacitat de l’aqüífer subministrador. 
 
7. Introducció de criteris d’estalvi d’aigua en el sòl públic i privat com la utilització de 
plantes autòctones xeromediterrànies (baix consum d’aigua), sistemes de microcrec i de 
sistemes de automàtics temporitzats per al rec nocturn. 
 
8. Instal·lació, en el sòl privat (habitatges), de sistemes d’estalvi d’aigua (aixetes i dipòsits 
reguladors). 
 
 
Ambient atmosfèric 
 
 

• Eficiència energètica de les edificacions. 
 
1. Delimitar adequadament les àrees edificables per tal de permetre la màxima eficiència de 
captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum natural. 
 
2. Regulació detallada de les condicions de configuració arquitectònica de les edificacions: 
disseny solar passiu (zonificació interior, optimització d’obertures, sistemes passius de 
captació solar, prevenció de sobreescalfaments,...). 
 
3. Regulació adequada dels materials, aïllaments i solucions constructives en façanes i 
cobertes. Exigència d’un rendiment energètic mínim per a calderes i bombes de calor. 
 
4. Requeriment d’il·luminació de baix consum en espais comunitaris interiors i exteriors. 
 

• Foment de les energies netes i reducció de l’ús de les energies no renovables. 
 
1. Requeriment d’enllumenat de baix consum en els espais públics. 
 
2. Exigència de projectes amb sistemes mixtes per a subministrament d’aigua calenta 
sanitària, amb utilització de captadors solars i d’acumuladors. 
 
3. Fomentar els recorreguts a peu i en bicicleta com a alternatives al desplaçament amb 
vehicles motoritzats. 
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• Prevenció i correcció d’immissions i de fonts contaminants. 

 
1. S’acompliran els límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Decret 833/75, de 6 de febrer, 
de protecció de l’ambient atmosfèric; així com les determinacions de la Llei 22/1983, de 21 
de novembre, de protecció del medi atmosfèric, i la Llei 6/1996, de 18 de juny. 
 
2. El règim de prevenció i control de la contaminació atmosfèrica a que estaran sotmeses les 
activitats a implantar està contemplat a la Llei 3/98, de 27 de febrer, d’intervenció integral 
de l’administració ambiental. 
 
3. Els sorolls i vibracions estaran regulats per l’Ordenança Municipal Tipus, reguladora de 
sorolls i vibracions, aprovada per Resolució pel Departament de Medi Ambient en data 30 
d’octubre del 1995 (DOGC 2126 de 10 de novembre del 1995). 
 
4. Serà d’aplicació el Decret 148/2001, de 29 de juny, d’ordenació ambiental de les 
instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació. 
 

• Contaminació acústica 
 
1. Adequar-se al mapa de capacitat acústica municipal i a les zones de sensibilitat acústica 
definides per aquest. 
 
2. Garantir els nivells d’immissió establerts a l’ordenança municipal i als annexes 1, 2 i 3 de 
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, tant en sectors 
urbanitzables com de millora urbana. Fixar per a cada zona nivells d’immissió màxims i 
ordenar el seu entorn d’acord amb el Decret 176/2009. 
 
3. Localitzar, al voltant de les fonts de contaminació acústica (vies de comunicació), els usos 
i les activitats menys sensibles al soroll i adoptar solucions de disseny que minimitzin les 
zones de soroll (motes,...).  
 
4. Adoptar en les calçades destinades al trànsit motoritzat paviments fonoabsorbents. 
 
5. Equipaments urbans amb baixa emissió sonora. 
 
6. Considerar l’impacte acústic en les llicències urbanístiques. Exigència als projectes de 
justificar el compliment del CTE. 
 
 

• Contaminació lumínica 
 
1. Adoptar un enllumenat públic més eficaç i que causi menys contaminació lumínica. Canvi 
en el disseny d’algunes lluminàries i làmpades de menor consum. Adaptació a la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. Adopció de les especificacions del Departament de Medi Ambient  Habitatge quant 
a la lluminositat requerida en cadascuna de les zones definides en l’àmbit d’estudi. 
 
2. Adoptar estructures compactes, evitant la dispersió dels àmbits que requereixen 
enllumenat nocturn. 
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Residus 
 
1. Fer les reserves d’espais necessaris per a destinar part de la vialitat pública a la col·locació 
de contenidors i/o “illes ecològiques” on s’agruparan tots els contenidors amb l’objecte 
d’optimitzar la recollida. 
 
2. Fer les reserves d’espai necessàries en les noves edificacions a fi i efecte de disposar 
diferents contenidors en origen. 
 
3. S’adaptarà la normativa municipal de residus a la Llei 15/2003, de 13 de juny, de 
modificació de la Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
4. Fomentar la recollida selectiva amb la incorporació d’un major nombre de contenidors al 
carrer i el desplegament d’una campanya informativa. 
 
5. Fomentar la reducció en la generació de residus amb campanyes de sensibilització cap a 
la població. 
 
6. Els enderrocs d’instal·lacions, cobertes o edificis es cenyiran a lo disposat en el Decret 
201/94, de 26 de juliol, regulador d’enderrocs i altres residus de la construcció. Així com a 
la Decisió de la Comissió del 16 de gener de 2001 que modifica la Decisió Comunitària 
2000/532/CE. 
 
 
3.-ORDENACIÓ GLOBAL DEL SECTOR 

3.1.- Alternatives generals considerades. 

 
Modificació 1. Canvi de la distribució de les entrades/sortides dels pàrkings als habitatges 
unifamiliars en filera. 
Té un caràcter bàsicament urbanístic. Es descriuen dues possibles alternatives. 
 
Alternativa 1. Consisteix en que cada habitatge tingui la seva pròpia entrada/sortida al 
pàrking.  
 
Alternativa 2. Consisteix en mantenir pàrkings privats per cada habitatge, però compartint 
l’entrada i la sortida. 
 
 
Modificació 2.  Distribució del gas a tot el sector residencial. 
 
Alternativa 1. Consisteix en la instal·lació de dos dipòsits que abastaran els habitatges del 
nou sector. 
 
Alternativa 2. Consisteix en connectar la nova zona residencial a la xarxa d’abastament de 
gas ja existent a la urbanització de la Pinatellada. 
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3.2.- Anàlisis de les alternatives. 

 
Modificació 1.  
 
Alternativa 1. La ubicació d’una entrada i sortida a cada un dels habitatges de la zona, 
provocarà que es creïn més molèsties als vianants, degut al moviment de vehicles al llarg de 
totes les voreres. 
 
Alternativa 2. La realització d’una entrada i d’una sortida a cada illa de cases, facilitarà el 
pas dels vianants per les voreres ja que només existiran dues zones de trànsit, i de la mateixa 
manera no s’interromprà el trànsit dels carrers cada vegada que es vulgui aparcar. 
 
Modificació 2.  
 
Alternativa 1. La instal·lació d’aquests dipòsits implicaria els inconvenients de les obres per 
la seva instal·lació, així com el risc que suposa tenir emmagatzemades grans quantitats de 
gas. De la mateixa manera els dipòsits hauran de omplir-se periòdicament mitjançant 
camions cisterna, amb els inconvenients que això suposaria a llarg termini. 
 
Alternativa 2. Aquesta alternativa facilitaria la connexió a la xarxa principal de 
subministrament de gas, tot i que per què això sigui possible s’haurien de realitzar obres 
mitjançant rases fins a la urbanització de la Pinatella. 
 

3.3.- Justificació de l’alternativa seleccionada. 

 
Modificació 1.  
 
Es valoren positivament les dues alternatives, es considera que es poden adoptar les dues en 
funció de les edificacions. 
 
Modificació 2.  
 
S’escull l’alternativa 2, ja que es considera una opció amb menys riscos. Tot i això, per al 
cas de que no sigui possible es deixarà un espai per a la possible col·locació dels dipòsits.    
 
4.- DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA D’ACORD AMB L’ALTERNATIVA 
ADOPTADA 

4.1.- Descripció esquemàtica del contingut del pla amb expressió de les seves 
determinacions amb possibles repercussions significatives sobre el Medi Ambient. 

4.1.1. Objecte del document. 

 
Aquest document pretén ser un estudi ambiental que aporti les principals característiques 
ambientals de l’àmbit d’estudi i que determini els impactes que aquesta activitat comportarà 
en vers els paràmetres ambientals analitzats, així com les mesures correctores que s’hauran 
d’afegir al projecte executiu per tal d’esmenar-los, amb l’objecte d’adoptar un 
desenvolupament urbanístic sostenible. 
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4.1.2. Marc normatiu. 

 
La necessitat de confecció d’aquest informe ateny a l’apartat “h” de l’article 66 de la Llei 
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, que fa referència a l’informe medi ambiental com a 
part de la documentació mínima a presentar en els plans parcials urbanístics (PPU), així com 
al Decret 287/2003 del Reglament parcial de la llei anterior. 
 
L’article 3 d’aquesta Llei també fa referència al desenvolupament urbanístic sostenible, en 
el sentit de conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos 
naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la 
qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
 
D’altra banda, el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, que modifica la Llei 2/2002, per al foment de l’habitatge assequible, de la 
sostenibilitat territorial i de l’autonomia local, en el seu article 4 afegeix la Disposició 
transitòria desena, que diu que mentre no es transposi la Directiva 2001/42/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes sobre el medi ambient, el règim d’avaluació ambiental aplicable a les figures de 
planejament urbanístic no resoltes definitivament en el moment de l’entrada en vigor de la 
modificació d’aquesta llei és el següent: 
“1. Són objecte d’avaluació ambiental: b. Les modificacions del planejament urbanístic 
general que alterin la classificació o qualificació urbanística del sòl no urbanitzable, si la 
classificació o qualificació urbanística resultant comporta un canvi en els usos d’aquest 
sòl.”. 
 
“2. La documentació de les figures de planejament ha d’incloure un informe medi ambiental 
amb el contingut que estableixen l’article 5 i l’annex 1 de la Directiva 2001/42/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell...” 
 
Aquest Decret està superat per la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels 
efectes de determinats plans i programes. Aquesta norma adapta per a l’Estat espanyol les 
exigències de la Directiva comunitària europea 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001. 
 
Finalment, és d’aplicació el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, que en el seu article 85 diu que la documentació dels 
plans parcials urbanístics de delimitació ha d’incloure un informe ambiental, amb el 
contingut que estableix l’article 100 d’aquest Reglament. 
 
S’ha d’incloure dins d’aquesta normativa la que fa referència a les activitats econòmiques 
que amb l’objecte d’ésser legalitzades han de complir una sèrie de paràmetres medi 
ambientals establerts al Decret 142/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 
136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental. En aquest 
sentit, serà d’aplicació la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les 
activitats amb incidència ambiental al que estableix la Llei 3/98. 
 
Finalment, l’estudi segueix l’estructura de treball que es defineix a la Guia per a 

l’elaboració de l’informe de sostenibilitat ambiental dels plans parcials urbanístics. 
Realitzada per encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge pel Centre de Política 
de Sòl i Valoracions (UPC). 
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4.1.3. Antecedents 

 
Les Normes Subsidiàries de Planejament de Banyeres del Penedès, aprovades 
definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona en sessió de data 21/07/2004, 
consideraven el sector, anomenat S-3, com una de les zones aptes per a absorbir els futurs 
creixements residencials. 
 
La Normativa de les Normes Subsidiàries fixa les següents condicions per al sector S-3: 
 
L’àrea objecte de planejament està classificada com a sòl apte per a ésser urbanitzat, clau 
10, de desenvolupament urbà prioritariament residencial. El sector té per finalitat donar 
cabuda a les necessitats de creixement de l'actual sòl urbà residencial. 

 
El sector S-3 té una superfície de 36906 m². 

 
S'estableixen els paràmetres d'edificabilitat següents:  
Edificabilitat bruta màxima = 0,35 m² sostre / m² sol. 
Sostre edificable màxim = 12917 m². 
Nombre màxim d’habitatges = 129 (35 hab/ha). 

 
S'han de preveure les superfícies següents per a sistemes locals: 
Espais lliures: 10% de la superfície del sector. 
Centres docents: 10 m²/habitatge. 
Serveis d’interès públic i social: 4% de la superfície del sector. 
Aparcament: una plaça per cada 100 m² d'edificació, admetent-se el 50%  als 
vials. 

 
S'estableixen les condicions d'edificació següents 
Superfície mínima de parcel·la = 150 m². 
Ocupació màxima de parcel·la = 60%. 
Façana mínima = 5 m. 
Alçada màxima = 10,60 m (PB+2PP). 

 
Condicions de gestió: el sistema d'actuació serà el de compensació 

4.1.4. Justificació del planejament 

 
La conveniència i justificació de la formulació del pla parcial urbanístic es justifica 
principalment per raons d'utilitat pública i d’interès social. 
1. La urbanització dels terrenys objecte d'aquest Pla Parcial suposen la preparació de sòl en 
condicions per a l'establiment de sòl residencial dins del terme municipal de Banyeres. La 
manca d'aquest tipus de sòl i la potencial demanda justifiquen per sí la intervenció. 
Aquest augment de la demanda ve justificat per la situació de la comarca com a ròtula entre 
les dues grans àrees metropolitanes del litoral català que està produint un procés de 
transformació de societat rural en societat urbana. Aquest fet comporta la corresponent 
demanda de sòl urbà residencial. 
 
Degut a que Banyeres del Penedès no és capital de comarca i té una població inferior a 
5.000 habitants, no és necessària la construcció d’habitatge protegit. 
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2. El desenvolupament del sector permet efectuar una oferta de sòl residencial amb la 
infrastructura adequada per a l'assentament dels usos corresponents, la qual cosa ha d'incidir 
positivament en l'economia local i ha d'evitar la pressió urbanística a la qual es troben 
sotmesos els terrenys no qualificats situats al costat del sòl urbà. Així mateix, el 
desenvolupament d'aquest sector ha d'activar el mercat de la construcció local, amb tot el 
que això comporta de generació de llocs de treball. 
 
3. S'ha de destacar també el reequipament que significarà per a la població, la cessió de sòl 
per a equipaments i espais lliures previstos dins de l'àmbit del pla. 
 
4. La localització de l'actuació presenta els següents factors favorables: 
 
Emplaçament dels terrenys respecte a vies de comunicació totalment pavimentades fins al 
sector. 
 
Situació dels terrenys damunt d'un territori apte per a l'edificació, donat el seu escàs 
pendent, la seva orientació i la seva ubicació molt propera respecte al centre del nucli urbà. 
 
La vocació urbana dels terrenys posada en evidència pel fet que estan envoltats pràcticament 
per edificacions, aconseguint així la màxima coherència urbanística i territorial. 
 

4.1.5. Objectius i criteris d’ordenació 

 
La conveniència i desenvolupament del Pla Parcial Urbanístic s'entén com a prolongació 
natural de la trama urbana del nucli de Banyeres del Penedès en la seva vessant oest. 
Aquest Pla Parcial vol respondre a quatre idees: 
 
- Entendre l'actuació com una prolongació del nucli urbà consolidat, unint el centre històric 
amb la perifèria, i no com una actuació aïllada. 
 
- Crear espais públics que es corresponguin amb el nucli urbà en el que actuem (escala 
domèstica) en la zona més propera al centre del nucli i en la zona de més densitat 
residencial. 
 
- Crear una zona verda que uneixi el Parc del Pujolet amb el Parc del Castell. 
 
- Combinar diverses tipologies residencials que garanteixin l'ús de les zones públiques i la 
necessària diversitat social i urbana. 
A partir d’això, es proposa: 
 
Una nova estructura viària que permeti connectar el sector interiorment i exteriorment. 
 
Ubicar la zona d’equipaments al límit sud-est que és la zona més propera al centre del nucli 
urbà i està a la illa de més densitat residencial ja que conté la zona on hi haurà les 
edificacions plurifamiliars aïllades. Aquesta zona d’equipaments també articularà el nucli 
urbà existent i el nou creixement. 
 
 
La zona nord del sector es planteja com una prolongació del casc antic pel Camí de les 
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Masies amb una tipologia d’edificació unifamiliar alineada a vial per donar continuïtat a les 
edificacions entre mitgeres. En aquesta zona es produeix un tall per a donar continuïtat a la 
zona verda que hem comentat anteriorment. La resta del sector es destinarà a edificacions 
unifamiliars en filera. 
 

4.1.6. Descripció del planejament 

 
El sòl objecte del Pla Parcial té una superfície de  37.182,25 m2, distribuïts de la següent 
manera: 
 

SÒL PÚBLIC TIPOLOGIA SUPERFÍCIE PERCENTATGE 
Equipaments Clau P 2.801,37 m2 7,53  % 
Zones verdes Clau P 4037,79 m2 10,85  % 
Vialitat (Calçada i 
Voreres) 

Clau V 10.584,26 m2 28,46 % 

Serveis tècnics Clau P 233,7 m2 0,6285% 

TOTAL SÒL PÚBLIC  17.657,12 m2          47,48  % 
 

SÒL PRIVAT TIPOLOGIA SUPERFÍCIE PERCENTATGE 
Residencial UNIF (alineació a 
vial) PB+2PP 

Clau 10c 3.316,23 m2 8,91 % 

Residencial UNIF (cases en 
filera) PB+1PP 

Clau 10b 13.409,26 m2 36,06 % 

Residencial PLURIF. aïllada  
PB+2PP 

Clau 10a 2.799,64 m2 7,52 % 

TOTAL SÒL PRIVAT  19.525,13 m2          52,51 % 

4.1.6.1. Estructura general de la ordenació 

 
L'estructura general queda definida per les vies provinents del nucli urbà, la xarxa viària del 
sector prevista en les NNSS i per la xarxa viària projectada que es proposa. 
 
Els espais lliures en forma de parc i jardí se situen en tres zones orientades principalment de 
sud a nord: 
 
Zona situada al sud del sector composada per una franja de 12 metres paral·lela al carrer que 
limita amb el Parc del Pujolet i un sector situat més o menys al centre de l’illa. 
Zona situada al nord del sector paral·lela al Camí de les Eres i propera al Parc del Castell, 
amb un ramal en direcció sud de 12 metres d’amplada. 
Zona central en franja de 12 metres com a unió de les dues anteriors en direcció nord-sud 
que parteix la illa central mes o menys per la meitat. 
 
Els equipaments s'ubiquen en una sola àrea, que responen a la necessitat de donar servei al 
conjunt del sector en la zona de més densitat residencial i també al nucli urbà de Banyeres i 
a la resta de sectors. 
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4.1.6.2. Sistema viari 

 
La definició geomètrica i la secció de vials es defineix gràficament als plànols del Pla 
Parcial. 
 
Carrers A, B i G: 
Els carrers A i B constitueixen els vials que són la continuació del Carrer Tarragona (Carrer 
A) i continuació del Carrer Saragossa (Carrer B). El carrer A presenta una amplada total de 
12 metres, amb dues voreres, doble sentit de circulació i aparcament en un dels costats del 
vial. El carrer B presenta una amplada total de 12 metres, amb arbrat, amb dues voreres i 
doble sentit de circulació. 
El carrer G serà el límit del sector per costat oest i la continuació del Carrer Jerez. El carrer 
també tindrà 12 metres d’amplada, doble sentit de circulació i aparcament en un costat del 
vial. 
 
Carrer C: 
Constitueix la connexió al casc antic pel Camí de les Masies com a continuació del camí 
asfaltat existent. Té una amplada de 15 metres, amb dues voreres, amb arbrat, amb doble 
sentit de circulació i aparcaments a ambdós costats del vial. 
 
Carrer F: 
Aquest carrer seria la continuació del Carrer Poeta Maragall. El carrer tindrà 15 metres 
d’amplada, amb dues voreres, amb arbrat, amb doble sentit de circulació i aparcaments a 
ambdós costats del vial. 
 
Carrer D: 
Amplada de carrer de 10 metres, amb dues voreres, amb un únic sentit de circulació i 
aparcament a un costat del vial.  
 
Carrer E: 
Amplada de carrer de 9 metres, amb dues voreres al mateix nivell de la calçada, amb arbrat i 
amb un únic sentit de circulació.  
 
Carrer H: 
Aquest carrer serà el límit del sector per costat nord i un ús prioritàriament peatonal. El 
carrer tindrà una d’amplada variable i un pendent considerable.  
 

4.1.6.3. Sistemes d’equipaments i espais lliures permanents 

 
Les zones verdes del sector són tres i formen una franja de sud a nord que connecta al 
mateix temps el Parc del Pujolet amb la zona verda del Castell. La zona verda més gran és la 
que està situada a la illa sud del sector en una franja paral·lela al Carrer A des del carrer F al 
carrer G. Al centre de la zona, la zona verda es dirigeix cap al nord (carrer E). 
La zona verda continua a la illa següent (del Carrer E al carrer C) en una franja de 12 metres 
en la direcció gairebé de sud a nord.  
 
L’última zona verda és una franja paral·lela al Carrer H amb una connexió amb el carrer C. 
Les zones verdes tenen una superfície total de 4.037,79 m². 
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El sistema d' equipaments està format per un solar de dimensions considerables al centre de 
la illa de tipologia plurifamiliar aïllada. El solar té una forma gairebé quadrada de 2801,37 
m² de superfície. L’equipament es situarà dins del solar tancant la illa alineat amb els testers 
dels edificis plurifamiliars. La façana principal de l’equipament serà al Carrer F. 

4.1.6.4. Sòl d’ús privat i edificació 

 
Hi ha tres zones diferenciades de sòl d'ús privat: 
 
Zona 1: Residencial plurifamiliar aïllat (clau 10a). 
Zona 2: Residencial unifamiliar de cases en filera (clau 10b). 
Zona 3: Residencial unifamiliar amb alineació a vial (clau 10c). 
 
 
A la zona amb la clau 10c també s'hi podria preveure la utilització d'una tipologia 
edificatòria consistent en residencial plurifamiliar entre mitgeres amb alineació a vial. La 
volumetria, l’edificabilitat i el nombre d’habitatges seria la mateixa en qualsevol de les dues 
tipologies. 
 
Zona 1: Residencial plurifamiliar aïllat (clau 10a) 
 
Aquesta zona es situa en una illa compartida amb blocs que pertanyen al polígon de 
CRISTALERIA ESPAÑOLA S.A., ja construïts, amb tipologia plurifamiliar aïllada i que 
tanquen el límit sud-est del sector. 
 
La disposició de cada edificació és uniforme, amb un gàlib màxim d'ocupació d’edificació 
de planta rectangular de 18,00 x 38,00 m i amb una separació mínima de 3,00 m del límit 
frontal de parcel·la. Els dos blocs previstos tindran la façana principal alineada amb les 
testeres dels blocs existents de CESA i les seves testeres del Carrer F alineades amb 
l’equipament. L’edificabilitat màxima de cada bloc serà de 900,00 m² de sostre. L'alçada de 
les edificacions serà de PB+2PP. Es podrà construir una planta soterrani destinada a 
aparcament. En aquesta zona es podran construir 30 habitatges. 
 
Zona 2: Residencial unifamiliar de cases en filera (clau 10b). 
 
Aquesta zona respon a agrupacions d'habitatges amb el nombre màxim de dotze habitatges 
per rengle, situats en parcel·les de forma regular rectangular en la seva major part. Les 
parcel·les que no tindran forma rectangular són les dels habitatges en testera i les parcel·les 
de la filera d’habitatges situada més al sud. La superfície mínima de les parcel·les serà de 
150 m² amb una façana mínima de 5,50 metres d’amplada. La separació a vial de les 
edificacions serà de 6,00 metres a la façana principal i de 3,00 metres a les testeres que 
donin al carrer F. Les testeres que donin a zona verda, a veïns o al carrer G estaran a 2,00 m 
del límit de parcel·la. La profunditat edificable serà de 14,00 metres i l’alçada de PB+1PP.  
 
Es podrà construir una planta soterrani destinada a aparcament. En aquesta zona es podran 
construir 80 habitatges de 108 m2 edificables. 
 
 
Zona 3: Residencial unifamiliar amb alineació a vial (clau 10c). 
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Aquesta zona es situa per sobre del Carrer C en el límit nord del sector. Tindrà dues 
possibilitats tipològiques amb la mateixa volumetria, edificabilitat màxima i nombre màxim 
d’habitatges. Una possible tipologia serà la d’edificació plurifamiliar entre mitgeres amb 
alineació a vial i l’altre serà l’edificació unifamiliar amb alineació a vial. 
 

4.1.6.5. Xarxa de serveis 

 
Clavegueram: 
La xarxa de clavegueram segueix el traçat de la vialitat projectada, preveient-se la 
construcció de pous de registre als extrems dels ramals, a les cruïlles i canvis de direcció, 
així com als trams rectes, disposats cada 50 metres com a màxim. 
Es disposaran les arquetes de connexió necessàries per a la connexió de les edificacions 
previstes. 
El sistema del sanejament serà el separatiu amb la recollida de les aigües pluvials i aigües 
negres per separat amb xarxes diferents. 
Les xarxes s'adaptaran a la topografia existent i als nivells de desguàs resultants de 
l'ordenació a connectar a les xarxes existents, amb la disposició d'un sobreexidor per a la 
xarxa de pluvials. 
 
Energia elèctrica: 
Es preveu la construcció d’una estació transformadora de forma indicativa, sense perjudici 
que l'estudi més detallat del projecte d'urbanització modifiqui aquesta previsió. 
S'han de soterrar les línies aèries de mitja tensió que creuen l’àmbit d'actuació. 
El subministrament en baixa tensió a les parcel·les es farà a partir de les estacions 
esmentades. 
Tota la instal·lació es canalitzarà per sota de les voreres. 
Caldrà estudiar la possible necessitat del desviament i adequació de les línies elèctriques 
existents dins l’àmbit del sector. 
 
Xarxa d'abastament d'aigua: 
La xarxa de distribució d'aigua es connectarà a l'existent i es distribuirà seguint el traçat dels 
carrers. Aquesta inclourà, també, les boques de reg i els hidrants d'incendis necessaris per a 
la seguretat i manteniment del sector, d'acord amb el que determina la legislació i normativa 
vigent. 
 
Enllumenat públic: 
Es farà mitjançant columnes de 4,00 m amb globus difusor model anticontaminació 
lumínica, disposant-se segons el plànol corresponent. 
 
Es preveuen dos circuits, de manera que el 50% de les lluminàries estaran enceses mitja nit, 
restant l’altre 50% enceses tota la nit. 
 
Xarxa telefònica: 
La xarxa telefònica serà soterrada i es distribuirà d'acord amb les indicacions de la C.T.N.E. 
seguint la mateixa distribució de la xarxa d'aigua. 
En el moment del projecte d’urbanització s'estudiarà la possibilitat de la implantació d'altres 
xarxes de serveis com a complement de les descrites (telecomunicacions). 
Totes les connexions a les xarxes es realitzaran d'acord amb les recomanacions de les 
companyies i els serveis municipals corresponents. 
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La definició exacta i detallada de les xarxes es realitzarà al corresponent projecte 
d'urbanització, essent les previsions descrites a títol indicatiu. 
 

4.2.- Identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les demandes 
addicionals de recursos naturals i d’infrastructures, gestió de residus i similars. 

4.2.1. Nombre potencial d’habitatges previstos al pla. 

 
 

SECTOR SUPERFÍCIE SOSTRE Nº HABITATGES 
Total 37.182,25 m2 13.013 m2 130 

4.2.2. Base econòmica i social municipal justificadora de la proposta de planejament. 

 
� Població resident permanent (2001) = 1747 persones 
� Població resident permanent (2006) = 2557 persones 
� Creixement dels residents = 46,36 % (darrers 5 anys) 
� Cens total d’habitatges (2001) = 1.075 (606 habitatges convencionals) 
� Creixement del parc d’habitatges = 51,5% (1996-2001) = 35 habitatges/any 
� Establiments hotelers i càmpings = 49 places (hotels i allotjaments rurals) 

 
 
Els paràmetres residencials expressen la base social predominant com els habitatges 
familiars principals convencionals (56,37% del parc actual) i població resident permanent en 
creixement. 
Els paràmetres d’activitat econòmica expressen que la base econòmica està orientada cap al 
sector serveis (40,87%) i al de la construcció (29,92%). 
Existeix un equilibri molt ajustat entre el creixement de la població i la creació de vivenda; 
els habitatges construïts al cap de l’any són ocupats immediatament. Actualment es 
construeixen una mitjana de 35 habitatges/any en vers el creixement de vora 224 
habitants/any; la qual cosa fa que hi hagi un dèficit d’uns 40 habitatges/any. Així doncs, 
queda justificada la proposta de creixement. 
 

4.3.- Descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i millora del 
medi ambient. 

 
4.3.1. Tractament de l’espai privat. 
 
L’espai privat ha de tractar-se amb criteris de màxim estalvi energètic, afavorint l’ús de les 
energies renovables i evitant elements de contaminació acústica i lumínica. L’espai de 
parcel·la exterior i no ocupat amb edificació ha de mantenir-se net i curós; tractat amb 
criteris cromàtics en equilibri amb el paisatge. Es tindrà especial cura amb els elements 
frontera de l’espai públic; sempre que sigui possible es tractaran amb pedra de la zona i amb 
jardineria d’espècies autòctones. 
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4.3.2. Tractament de l’espai públic. 
 
L’espai públic, llur urbanització i edificació, ha de tractar-se d’acord amb els criteris de 
màxima sostenibilitat, eficàcia i estalvi energètic; evitant la contaminació lumínica, 
fomentant el reciclatge i l’ús de les energies renovables. L’edificació pública s’adaptarà a 
l’entorn i mantindrà els criteris cromàtics.  
Les xarxes de serveis aniran soterrades. Es tindrà cura amb l’ornamentació i les conques 
visuals. El nombre d’elements de senyalització i serveis situats a les façanes es reduiran als 
estrictament imprescindibles. 
 
4.3.3. Subsòl. 
 
L’aprofitament del subsòl es condiciona a la prevenció dels riscos, a la protecció d’aqüífers 
classificats i de restes arqueològiques d’interès declarat. 
 
 
4.3.4. Ordenació sostenible. 
 
Qualsevol figura derivada del pla general haurà d’assegurar els següents aspectes: 
 

� El sistema d’espais lliures tindrà un caràcter estructurador. 
� L’ordenació respectarà la configuració topogràfica del terreny. 
� Contribuir a l’aprofitament racional dels recursos hidrològics assegurant la seva 

qualitat, i fomentant l’estalvi i la seva reutilització. En aquest sentit, s’emprarà en la 
jardineria pública i privada espècies autòctones o adaptades a les característiques del 
medi i que comportin així un menor consum d’aigua i sistemes de microreg i 
sistemes automàtics temporitzats. 

� Assegurar l’explotació racional dels recursos energètics, amb fórmules compatibles 
amb la preservació i millora del medi ambient. En aquest sentit, caldrà realitzar una 
anàlisi detallada de la mobilitat generada amb l’ordenació proposada per tal de 
minimitzar la mobilitat obligada. Una altra estratègia serà el foment de la qualitat i 
l’eficiència de la il·luminació artificial segons els usos assignats i l’enllumenat públic 
de baix consum en espais oberts públics i privats. 

� Implantació d’una arquitectura bioclimàtica en els projectes constructius com ara 
l’orientació de les edificacions. 

� Prevenir i minimitzar la contaminació acústica. En aquest sentit, s’hauran de 
dimensionar les voreres, utilitzar l’arbrat públic com a corrector acústic i utilitzar 
paviments sonoreductors. 

 
4.3.5. Ecoeficiència. 
 
Amb l’objecte d’assolir els criteris pactats al Conveni sobre Canvi Climàtic de les Nacions 
Unides (Protocol de Kioto), en qualsevol figura de planejament derivat del pla general, els 
nous edificis hauran d’incloure criteris d’Ecoeficiència com: 
 

� Adopció de criteris d’arquitectura bioclimàtica (ventilació creuada natural, aïllament 
tèrmic dels edificis, façanes ventilades en orientació SW,...) 

� Previsió d’espais per a la ubicació d’instal·lacions receptores d’energia solar o altres 
renovables. 

� Implantació d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta en habitatges i 
altres edificis que comportin usos amb consum d’AC. 
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� Implantació d’energia solar fotovoltaica per a la producció d’electricitat en els 
habitatges aïllats. 

� S’escolliran aixetes, equips de dutxa i inodors amb un distintiu reconegut que 
acrediti l’estalvi d’aigua, segons les normes aplicables als estats membres de la UE. 

� Instal·lació d’una xarxa de sanejament per a la gestió separada de les aigües residuals 
de diferent origen i foment dels sistemes de reutilització d’aigua de pluja o la 
depuració de les aigües per a l’ús posterior. 

� Reutilització de l’aigua de pluja per al manteniment de parcs públics. 
� Priorització d’ús de productes amb vida útil llarga i d’aquells materials provinents de 

recursos renovables o reciclats i de fàcil gestió com a residus, com ara l’ús d’àrids 
reciclats en els elements no estructurals dels edificis (15% del total). 

� Priorització d’ús de productes amb garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de 
Catalunya, ecoetiqueta de la UE, o altres etiquetes ecològiques certificades. 

� Previsió d’espai dins els establiments comercials, de serveis i habitatges per a fer la 
selecció en origen dels residus produïts per a cadascuna de les fraccions que se 
segreguin al municipi (envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper i rebuig). 

 
 
5.- IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROVABLES EFECTES 
AMBIENTALS SIGNIFICATIUS. DETERMINACIÓ DE LES MESURES 
ADOPTADES. 
 
Es relacionen tot seguit els impactes que poden arribar esdevenir en cadascun dels 
paràmetres ambientals analitzats: 

5.1.- Aigües superficials 

 
Impacte 1. 

El desenvolupament del nou sector residencial tallarà alguns vessaments superficials que 
drenen les aigües recollides a les parcel·les cap a la zona sud-oest, degut al pendent existent, 
obstaculitzant el recorregut natural de les aigües. 
Qualificació de l’impacte: moderat. 
 
Mesura 1. 

El sistema de sanejament serà el separtiu, amb la recollida de les aigües pluvials i aigües 
negres per separat amb xarxes diferents. 
Les xarxes s’adaptaran a la topografia existent (de manera que no es modifiqui la tendència 
de l’escorrentiu superficial actual) i als nivells de desguàs resultants de l’ordenació a 
connectar a les xarxes existents, amb la disposició d’un sobreeixidor per a la xarxa de 
pluvials. Existiran pous de registre de diàmetre d’1 metre i es realitzarà un abocament a la 
rasa ja existent. 
Impacte final: compatible. 
 
Impacte 2. 

Durant la fase de construcció poden esdevenir abocaments accidentals d’olis, hidrocarburs i 
altres elements contaminants com restes de formigó fresc,... als recs del sector. 
Qualificació de l’impacte: moderat 
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Mesura 1. 

Mentre duri l’obra, es definirà un espai que funcioni com a parc de maquinària i, 
emmagatzament de materials de l’obra i residus generats. Aquí es realitzaran les operacions 
de manteniment (canvis d’olis, repostatges de carburants i avaries) i es rentaran les cubes de 
formigó. Es prepararà la superfície amb una capa de material compactat impermeable. 
Impacte final: compatible. 
 
Mesura 2. 

Mentre durin les obres, no es permetrà el pas de maquinària damunt les lleres dels regs, ni 
s’obstaculitzaran físicament les seves lleres amb terres, materials,..., de manera que puguin 
drenar l’escorrentiu. 
Impacte final: compatible. 
Mesura 3. 

S’efectuaran les pertinents tasques de conservació i manteniment de les cunetes i altres 
infrastructures d’evacuació de les aigües superficials comprovant la seva funcionalitat i la 
seva secció. Cas d’haver d’utilitzar herbicides, aquests seran de tipus biodegradable i 
innocus per al medi ambient. 
Impacte final: compatible. 
 

5.2.- Aigües subterrànies 

 
Impacte 1. 

Durant la fase d’explotació del nou sòl residencial es generarà un nou volum d’aigües 
residuals. 
Qualificació de l’impacte: moderat 
 
Mesura 1. 

Es dissenyarà una xarxa separativa d’aigües plujanes i residuals. Les aigües residuals, aniran 
a parar a connexió de pou de registre existent, ubicada a la zona sud-oest de l’àrea del Pla 
Parcial (entre el carrer de Jerez i el carrer Guadalajara) i seran enviades a la EDAR de 
Banyeres del Penedès (Saifores). Aquesta estació depuradora actualment no pot demostrar 
que tindrà prou capacitat com per a assimilar el nou volum d’aigües generades pels nous 
residents. Durant el temps que la depuradora no està en servei, les aigües residuals són 
enviades a la EDAR de Santa Oliva. 
Impacte final: compatible. 
 
Impacte 2. 

Durant la fase d’explotació del nou sector residencial es generarà una nova demanda d’aigua 
potable per l’ús domèstic, reg d’ajardinament i hidrants. 
Qualificació de l’impacte: moderat 
 
Mesura 1. 

L’empresa subministradora (SOREA) justificarà la compatibilitat del nou cabal demandat, 
amb els recursos d’aigua potable disponibles a Banyeres del Penedès, sense que s’arribin a 
afectar les reserves de les que s’abasteix. 
Impacte final: compatible. 
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5.3.- Vegetació i flora 

 
Impacte 1. 

El desenvolupament del sector residencial farà que s’hagin de tallar varies vinyes ubicades a 
diferents zones del sector, així com alguns peus d’arbres presents a la part nord de la 
parcel·la 2. 
Qualificació de l’impacte: moderat. 
 
Mesura 1. 

Es plantaran peus d’arbres autòctons i de règim xeromediterrani en les franges i terrenys 
destinats a sistemes lliures, amb espècies com l’alzina, l’olivera, el roure martinenc, romaní, 
llentiscle, llorer, aranyoner,... Juntament amb el projecte d’urbanització s’haurà de presentar 
un projecte d’ajardinament del verd públic així com del privat de cada illa edificatòria. 
Impacte final: compatible-moderat. 
 
Mesura 2. 

Es prohibirà la plantació de plantes exòtiques al.lòctones amb un clar poder de naturalització 
(invasores) com ara: acàcia, ailant, palmera, mimosa, xiprer, eucalipte, dent de lleó o figuera 
de moro. 
Impacte final: compatible. 
 
Mesura 3.  
Creació d’una zona verda que uneixi el Parc del Pujolet amb el Parc del Castell. 
Impacte final: compatible 
 

5.4.- Fauna 

 
Impacte 1. 

Durant la fase de construcció es produiran majors índexs de soroll derivats dels moviments 
de la maquinària i la utilització d’eines, que provocaran molèsties sobretot a la fauna que es 
desplaça pel sector objecte d’estudi. 
Qualificació de l’impacte: compatible 
 
Mesura 1. 

Es recomana que les feines més sorolloses es duguin a terme fora del període de cria de les 
aus (febrer-juliol). 
Impacte final: compatible. 

5.5.- Gea 

 
Impacte 1. 

L’encaix de la urbanització i les edificacions originarà un volum de terres indeterminat. 
Qualificació de l’impacte: moderat. 
 
Mesura 1. 

Els projectes es dissenyaran de manera que els volums de terres quedin compensats, i fent 
que les noves obres s’adaptin topogràficament al relleu actual. 
Impacte final: compatible. 
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Mesura 2. 

Les terres d’aportació ( si són necessàries) provindran de préstecs i/o explotacions a cel 
obert degudament legalitzades, o bé dels excedents d’altres obres municipals, mentre que les 
terres sobrants es portaran a un abocador controlat de terres i runes. 
Impacte final: compatible. 
 
Mesura 3. 

La capa superficial de terra vegetal s’abassegarà separadament amb l’objecte de reaprofitar-
les en les zones verdes i forats de plantació; la resta s’hauran de portar a abocador controlat 
de terres i runes. 
Impacte final: compatible-moderat. 
 

5.6.- Paisatge 

 
Impacte 1. 

El Pla parcial es desenvoluparà al oest del nucli de Banyeres, que limitaran per l’est amb les 
unitats d’actuació UA-B4-A i UA-B4-B, pel sud-est amb dos edificis plurifamiliars, pel sud 
amb el Parc del Pujolet, per l’oest amb una finca rústega amb futura previsió de creixement 
residencial i pel nord amb el parc del Castell, fet que implicarà la creació de visuals dels 
nous edificis des dels varis punts limítrofs. 
Qualificació de l’impacte: moderat. 
 
 
Mesura 1. 

Pel que fa a la zona sud-est, els espais destinats a equipaments es faran coincidir amb la 
zona ja edificada del nucli del municipi, de manera que hi hagi una continuïtat i congruència 
urbanística. 
Impacte final: compatible. 
 
Mesura 2. 

La distribució de zones verdes a l’interior del sector, com si d’un condomini es tractés, 
millorarà la qualitat de vida dels residents i ajudarà a esponjar el sector en conjunt. 
Impacte final: compatible. 
 
Mesura 3. 

Desmantellament i soterrament de la línia de mitja tensió aèries de telecomunicacions que 
travessen el sector pel límit W i arrenglerada al camí de l’Horta de Mas Clarors. Finalment, 
totes les noves línies d’energia i telecomunicacions es dissenyaran soterrades, incloent la 
construcció d’un nova ET. 
Impacte final: compatible 
 

5.7.- Medi atmosfèric 

 
Impacte 1. 

L’impacte sobre el medi atmosfèric, això és, llums, sorolls, vibracions i emissions de gasos i 
pols serà mínim, i només es donarà durant la fase d’urbanització del sector. 
Qualificació de l’impacte: compatible. 
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Mesura 1. 

S’acompliran els límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Decret 833/75, de 6 de febrer, 
de protecció de l’ambient atmosfèric; així com les determinacions de la Llei 22/1983, de 21 
de novembre, de protecció del medi atmosfèric, i la Llei 6/1996, de 18 de juny. 
 
Impacte 2. 

Durant la fase d’explotació, hi haurà un increment de la lluminositat nocturna. 
Qualificació de l’impacte: compatible-moderat. 
 
 
Mesura 1. 

Les lluminàries exteriors i la il·luminació interior s’adequaran a allò que disposa la Llei 
6/2001, reguladora de la contaminació lumínica en medi nocturn. S’introduiran làmpades de 
vapor de sodi i lluminàries que no propaguin la llum en l’horitzontal. 
 
Per a la prevenció de la contaminació lluminosa i comptant que ens trobem en una zona de 
transició de les zones E2 i E3, s’hauran de seguir els següents valors d’il·luminació: 

� Làmpades: de vapor de sodi 
� Flux de l’hemisferi superior: vespre = 5-15% i nit = 1-15% 
� Enlluernament pertorbador: 10-15 % 
� Il·luminació intrús: vespre = 5-10% i nit = 2-5% 
� Intensitat lluminosa màxima en direcció a àrees protegides: vespre = 50-100 kcd i nit 

=0,5-1 kcd 
� Lluminància màxima rètols lluminosos: 400-800 cd/m2 
� Lluminància màxima d’aparadors i finestres: vespre = 40-80 cd/m2 i nit = 20-40 

cd/m2 
� Lluminància màxima de façanes i monuments: vespre = 5-10 cd/m2 i nit = 0-5 

cd/m2 
Qualificació final: compatible. 
 
Els sorolls i vibracions també estaran regulats per l’Ordenança Municipal Tipus, reguladora 
de sorolls i vibracions, aprovada per Resolució pel Departament de Medi Ambient en data 
30 d’octubre del 1995 (DOGC 2126 de 10 de novembre del 1995). 
Les franges d’espais lliures definides a l’entorn dels principals eixos viaris (ronda nord i N-
260) amb les plantacions allí projectades faran que s’atenuï el nou estat sonor. 
Qualificació final: compatible-moderat. 
 

5.8.- Residus 

 
Impacte 1. 

Durant la fase de construcció es generaran residus de tot tipus: rebuig, valoritzables i 
especials, prenent especial atenció a les runes que es generaran després de l’enderroc de 
vàries edificacions, sobretot les ubicades a la parcel·la 5 o de la neteja dels abocaments 
incontrolats. 
Qualificació de l’impacte: moderat. 
 
Mesura 1. 

Durant la fase d’urbanització es definirà un espai, com a parc de maquinària, on “dormirà” 
la maquinària, on s’emmagatzemaran els materials de l’obra, i on es disposaran dels 
corresponents dipòsits de residus:  
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1 contenidor metàl·lic on aniran els valoritzables, 1 contenidor metàl·lic on es rentaran les 
cubes de formigó, i varis contenidors estancs i homologats on s’acopiaran els residus 
especials. Aquests residus seran gestionats pels corresponents gestors homologats. 
L’adjudicatari de les obres s’haurà de constituir com a productor de residus i formalitzar el 
seu codi davant l’Agència de Residus de Catalunya. 
Qualificació final: compatible. 
 
Mesura 2. 

Els enderrocs d’instal·lacions, cobertes, edificis i paviments es cenyiran a lo disposat en el 
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/94, de 26 de juliol, regulador 
d’enderrocs i altres residus de la construcció. Així com a la Decisió de la Comissió del 16 de 
gener de 2001 que modifica la Decisió Comunitària 2000/532/CE. Els residus de la 
construcció es portaran al dipòsit controlat més proper. 
Qualificació de l’impacte final una vegada aplicades les mesures: compatible. 
 
Mesura 3. 

S’adoptaran els criteris establerts en la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. Es classificaran els residus atenent al 
Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, així com la Llei 6/1983, de residus industrials. 
En tractar-se d’una activitat, el promotor es donarà d’alta com a productor de residus 
industrials atenent l’Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol, per la que s’aprova el 
procediment de presentació telemàtica per a la formalització de la documentació de control i 
seguiment de residus i la sol·licitud d’inscripció en el Registre de productors de residus 
industrials de Catalunya. També presentarà la declaració anual de residus a través de l’Ordre 
MAB/401/2003, de 19 de setembre. 
 
Impacte 2. 

Durant la fase d’explotació hi haurà un increment en la generació de residus a la zona. 
Qualificació de l’impacte: moderat. 
 
Mesura 1. 

Es faran reserves d’espai al llarg de les diferents illes residencials, amb l’objecte d’encabir 
el que anomenarem “illa ecològica” on es situaran els contenidors de recollida selectiva 
(vidre, paper i cartró, i envasos), a més dels contenidors de rebuig (orgànica i inorgànica). 
Qualificació final: compatible. 
 
Impacte 3. 

Durant la fase constructiva es generaran moltes restes vegetals producte de la talla de les 
vinyes i de la resta de vegetació 
Qualificació de l’impacte: moderat. 
 
Mesura 1. 

Les restes vegetals s’extrauran de l’àmbit d’estudi podent ser comercialitzades per fusta o bé 
trossejades per a la generació de compost en plantes adequades. 
Qualificació final: compatible. 
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6.- AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT 
DELS OBJECTIUS AMBIENTALS ESTABLERTS 
 

6.1.- Avaluació global del pla tenint en compte l’anàlisi comparativa dels perfils 
ambientals inicials i resultant de l’àmbit del pla. Indicadors medi ambientals. 

 
Per a definir el perfil ambiental del municipi en relació al planejament, i sobretot comparar 
algunes de les repercussions ambientals del nou planejament en relació a la situació prèvia, 
es fan servir una sèrie d’indicadors ambientals. 
Cal entendre els indicadors com a instrument complementari en la caracterització ambiental 
del pla, la seva avaluació i el seu seguiment. Alguns d’aquests indicadors no es podran 
avaluar fins que s’iniciï el tràmit del Pla Parcial i es pugui realitzar un correcte seguiment. 
 
1. Superfície per habitant (equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès) de sòl urbà + 
urbanitzable + sistemes general en SNU. 
Atenent un sostre total de 13.013 m2, i una nova població de 390 residents (130 habitatges x 
3 residents/habit), tindrem un sostre per habitant de 33,3 m2. 
 
2. Consum urbà d’aigua per habitant. 
Gran part del Municipi es troba sobre d’un aqüifer, la qual cosa fa que el municipi sigui ric 
en aigües subterrànies, de les quals també se n’aprofiten altres municipis. Si tenim en 
compte que es construiran 130 habitatges i que hi haurà una mitjana de 3 persones per 
habitatge, tindrem un nou sector amb 390 persones. Si calculem que el consum d’aigua és 
d’una 120 litres per persona i dia, hi haurà un consum de 46,80 m3. 
 
3. Volum d’aigües residuals depurades per habitant.  
Les aigües residuals produïdes pels habitatges seran aigües domèstiques, que seran 
recollides per la xarxa de clavegueram per a finalitzar a la EDAR del municipi. Actualment 
aquesta estació està fora de servei per avaria i l’Agència Catalana de l’Aigua està realitzant 
les reparacions oportunes. Durant aquest temps, les aigües residuals de Banyeres del 
Penedès són transportades cap a la EDAR de Santa Oliva. 
 
Tal i com s’ha vist anteriorment, l’actuació suposarà la construcció de 130 habitatges. Si es 
fa la suposició d’una mitja de 3 persones per habitatge, amb un volum d’aigua residual de 40 
litres per persona i dia, el resultat és d’aproximadament 15,60 m³/dia.  
 
Pel què fa a les aigües pluvials, es canalitzaran cap a la zona Sud-oest del sector, fins a una 
rasa existent. Les aigües a partir d’aquesta rasa, anirà a un camp de vinya situat al final del 
carrer. 
 
Aquesta situació és la que ja es dona actualment amb les aigües pluvials, tot i que un cop 
construït el sector i al no haver-hi infiltració es pot produir un augment d’aquestes aigües, 
cosa que podria provocar impactes a la vinya abans esmentada o a la urbanització situada al 
Sud –oest. 
 
4. Percentatge de l’enllumenat públic adaptat a les condicions de la Llei 6/2001.  
100% 
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5. Incidència sobre la generació de residus. 
 
Els residus produïts per l’actuació durant la fase de construcció seran del tipus residus de la 
construcció, que hauran de ser gestionats d’acord amb la legislació vigent en matèria de 
residus, Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora dels residus i el Decret 89/2010 de 29 de juny,  programa de gestió de residus 

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

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

construcció. Així, aquest residu podrà ser transportat a una planta de reciclatge de runes per 
tal d’obtenir un producte valoritzable i ser reutilitzat com a primera matèria.  
 
Un altre tipus de residu serà el gran volum de restes vegetals que es generaran degut al 
moviment de terres i que també hauran de ser gestionats d’acord amb la legislació vigent en 
matèria de residus vista anteriorment. Per tant, aquest residu haurà de ser recollit per un 
transportista autoritzat per l’Agència Catalana de Residus de Catalunya i gestionat per un 
gestor, també autoritzat, de tal manera que serveixi per a la producció de compost. 
Un cop els habitatges estiguin ocupats (fase de funcionament), els residus produïts seran del 
tipus domèstic, que hauran de ser recollits per l’Ajuntament del municipi, segons siguin 
envasos, vidre, paper i cartró, orgànica o rebuig. 
 
A continuació es presenta en forma de taula les quantitats de residus recollits i generats 
l’any 2006 al el municipi de Banyeres del Penedès.  
 

Vidre Paper/cartró Envasos 
Restes de 
poda 

Altres a 
deixalleria 

Rebuig 
Generació 
(total) 

70,07 50,55 14,30 142,54 29,65 1154,50 1498,03 
Taula 5. Tones de residus generats en el municipi de Banyeres del Penedès segons dades de l’Agència de 
Residus de Catalunya. 
 
 

Vidre 
(Kg/hab/ 

dia) 

Paper/cartró 
(Kg/hab/ 

dia) 

Envasos 
(Kg/hab/ 

dia) 

Restes de 
poda 

(Kg/hab/ 
dia) 

Altres a 
deixalleria 
(Kg/hab/ 

dia) 

Rebuig 
(Kg/hab/ 

dia) 

(Kg/hab/ 
dia) 

0,075 0,019 0,054 0,152 0,031 1,23 1,61 
Taula 6. Quantitat de residus generats per habitant durant l’any 2006 a Banyeres del Penedès. 
 
Si es pren com a base de càlcul aquestes dades, i suposant que la construcció d’aquests 130 
habitatges implicarà una població de 390 habitants, les quantitats generades per aquests 
seran les següents: 
 

Vidre Paper/cartró Envasos 
Restes de 
poda 

Altres a 
deixalleria 

Rebuig 

29,25 7,41 21,06 59,28 12,09 479,7 
Taula 7. Quantitats (kg/dia) de residus generades pels nous habitants que viuran en els 130 habitatges de la 
futura zona. 
 
 
D’altra banda, s’ha comptabilitzat el número de contenidors que existeixen en tot el 
municipi per a dur a terme la recollida de tota la tipologia de residus que es generen en 
Avinyonet del Penedès. Aquestes dades es poden veure en la següent taula: 



   Informe ambiental                Modificació Pla Parcial d’ordenació del sector S-3 “EL CASTELL” 

EUROGESMED S.L.  Enginyeria i consultoria ambiental - 49 - 

 

Vidre Hab/cont. 
Paper / 
Cartró 

Hab/cont. Envasos 
Hab/ 
cont. 

Matèria 
Org. 

Hab/ 
cont. 

23 111 25 102 24 107 --- --- 
Taula 8. Número de contenidors i la relació de núm. d’habitants per contenidors a la Bisbal del Penedès, 
segons l’Agència Catalana de Residus. 
 
Si es pren com a base de càlcul aquestes dades, i suposant que la construcció d’aquests 130 
habitatges implicarà una població de 390 habitants, el número mínims de contenidors que 
s’hauran de col·locar en la zona seran els següent: 
 

Vidre Paper / Cartró Envasos Matèria Org. 
4 4 4 - 

 Taula 7. Número de contenidors de recollida selectiva segons el número  
                          d’habitants d’aquesta nova zona 
 
Per al càlcul del número de contenidors de rebuig s’ha considerat com a base de càlcul les 
següents dades: 
Capacitat del contenidor: 600 litres 
Densitat del rebuig: 0,2 kg/litre 
Quantitat generada de rebuig (any 2006): 1,23 kg/hab/dia 
Habitants de la futura zona: 390 
 
Després de realitzar els càlculs pertinents, s’ha trobat que la quantitat de contenidors 
necessaris per a poder fer front a la generació de residus domèstic de la zona són els 
següents: 
 

Quantitat residu 
per contenidor 

(kg) 

Residus generats 
(kg/dia) 

Núm. contenidors 

120 479,7 4 
 Taula 8. Dades i resultats per al càlcul del número de contenidors de rebuig 
 
Per tant, en la zona s’hauran de col·locar 4 contenidor de rebuig, 4 de vidre, 4 de paper i 
cartró i 4 d’envasos. 
 
 
6. Persones exposades a nivells sonors superiors a 65 dB diürns i 55 dB nocturns. 
 
Les emissions de soroll previstes seran les derivades de l’ús de maquinària utilitzada en la 
fase de construcció. 
 
Un cop els habitatges ja es trobin finalitzats, s’haurà de tenir en compte també les emissions 
acústiques que generaran els vehicles dels propietaris. Encara que el fet de que sigui una 
zona residencial es pot esperar que la velocitat de circulació per a dins del recinte no serà 
excessiva i per tant no apareixeran nivells sonors elevats. 
 
 
Altres indicadors: 
7. Percentatge energètic de producció local en relació al consum total en el municipis 
(electricitat, gas natural, combustibles líquids). 
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8. Quantitat de tones de CO2 per habitant emeses a l’atmosfera en l’àmbit del pla, abans   i 
després de la seva execució. 
9. Percentatge d’habitatges plurifamiliars amb espais adequats per a la recollida 
selectiva. percentatge de sòl d’ús majoritàriament industrial destinat al reciclatge i 
tractament dels residus industrials. 
 

6.2.- Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes 

 
Atenent a l’article 10 de la Directiva 2001/41/CE, l’administració supervisarà els efectes de 
l’aplicació dels plans i programes amb l’objecte de detectar els efectes no previstos i 
permetre dur a terme mesures de reparació adients.  
 
El mecanisme que l’administració competent, en aquest cas, el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per a dur a terme el seguiment de 
l’aplicació de les mesures correctores és el Programa de Vigilància Ambiental (PVA). 
 
El programa de vigilància mediambiental serà dut a terme per un tècnic superior amb 
experiència mediambiental contrastada. La funció del mateix serà la supervisió ambiental de 
les actuacions previstes en el projecte, i l’adaptació d’aquelles als criteris ambientals 
establerts en el present document. La direcció ambiental farà un seguiment de les obres per 
tal que no s’impacti sobre els paràmetres ambientals abans descrits i detectarà impactes no 
prevists. Finalment, vetllarà pel compliment de les mesures correctores descrites en la 
memòria mediambiental. 
 
El PVA constarà de dues fases: 
 
Fase logística 
 
On es dissenyarà l’estratègia a seguir durant la fase de les obres, es mantindran reunions 
amb el promotor de l’explotació amb l’objecte d’explicar-los les principals incidències 
mediambientals previstes i les mesures que s’aplicaran. 
Durant aquesta fase es farà una tria dels camins d’accés menys impactants, se seleccionaran 
els indrets més indicats per als parcs de maquinària i els abassegaments provisionals de 
terres. 
Una vegada es disposi d'una distribució racional de camins d'accés a l'obra, així com de les 
superfícies que seran utilitzades com abocadors i acopis, podrem tenir un control dels 
impactes que es donaran fora de les obres, que de vegades són més importants que els 
derivats de les mateixes obres. 
 
Fase execució de les obres 
 
Especial importància rep el seguiment i control de totes les actuacions durant la fase 
d’execució de l’obra, ja que d'elles se'n derivarà una sèrie d'impactes que es poden agreujar 
sense la presència d’un tècnic ambiental. 
 
Així per la vegetació, es controlaran els límits d’esbrossada prevists i durant els moviments 
de terres, supervisarà les tasques de protecció de l’arbrat adult. 
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El promotor prendrà les precaucions màximes per a prevenir el risc d’incendi, les quals 
consistiran en evitar fer foc entre el 15 de març i el 15 d’octubre (Decret 64/1995, de 7 de 
març); almenys un dels operaris haurà d’estar preparat amb un extintor mentre es treballi 
amb bufadors o radials. 
 
Altres mesures complementàries seran la instal·lació de petits contenidors per a que els 
treballadors puguin dipositar les escombraries, i d’altres contenidors per a la recollida de 
residus especials (llaunes d’oli, filtres,...). 
Quant a la gea, s’assegurarà de dissenyar l’emplaçament idoni per a dipositar els excedents 
de terres. 
 
El tècnic gestionarà les terres vegetals que s’arribin a extreure per tal de reaprofitar-les quan 
s’hagin de restaurar les superfícies denudades (zones verdes). 
En les zones on s’ha previst terraplenar, es controlarà que el disseny dels talussos sigui 
apropiat i prou estable pel tipus de material que el conformi. En aquest sentit es procurarà 
que s’acompleixin els criteris d’adaptació topogràfica previstos en la nova llei d’Urbanisme. 
 
S'evitarà el vessament d'olis i d'altres desguassos de maquinària fora de les zones que 
s’hagin indicat amb aquesta finalitat; amb aquesta mesura es pretén prevenir la contaminació 
dels sòls. 
 
Per a les aigües, l'assessor ambiental prendrà les precaucions necessàries per a que els 
residus, les terres i les estructures generades durant l’obra quedin suficientment allunyats de 
qualsevol punt d’aigua superficial, ja sigui; cursos d’aigua, estanyols o bé basses. 
D’igual manera exercirà un control sobre les superfícies destinades a parc de maquinària 
siguin impermeables i no derivin els lixiviats a cap curs d’aigua. Estarà prohibit el pas dels 
camions per damunt dels cursos d’aigua; en cas de força major, s’haurà d’entubar 
adequadament. 
Pel paisatge, es distribuiran bosses d’escombraries en els punts de treball dels operaris; 
també se’n posaran en els punts d’abassegament dels materials producte de les obres. 
El tècnic mediambiental supervisarà l’obra amb visites periòdiques adequades segons cada 
cas; després de cada visita s’aixecarà l’acta mediambiental que serà tramesa a la promotora i 
l’administració competent, és a dir, el Departament de Medi Ambient. També periòdicament 
es faran reunions per a cobrir les incidències mediambientals no previstes. 
 
 
7.- SINTESI DE L’ESTUDI 
 
El desenvolupament del pla parcial urbanístic atén a la necessitat de desenvolupament d’un 
nou sòl residencial en l’àmbit del casc urbà de Banyeres del Penedès. 
 
L’àmbit d’estudi ocupa uns terrenys situats al oest del casc urbà de Banyeres, classificats 
com a sòl apte per a ser urbanitzat. Els terrenys ocupen una superfície de 37.182,25 m2 i 
presenten un suau pendent de nord-est a sud-oest amb un major desnivell a la zona nord del 
sector. 
 
Els terrenys tenen majoritàriament un component agrícola (vinya) encara que també 
presenta zones abandonades, les quals avui dia romanen ermes i en alguns casos ocupades 
per herbàcies i arbustives. 
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El sector està travessat per un camí asfaltat, anomenat Camí de les Masies, i que comunica 
amb la plaça de l’Om i amb el centre de la població. De la mateixa manera, al límit nord del 
sector i limítrof amb el Parc del Castell, existeix un altre camí anomenat Camí de les Eres (o 
camí de Llorenç). 
 
La proposta s’encamina a la creació d’una nova zona residencial a la població, per tal de 
donar resposta al creixement que es ve donant des de fa temps i que a més crearà un nexe 
d’unió entre dues zones verdes ja existents al municipi com són el Parc del Pujolet i el Parc 
del Castell, mitjançant una altra zona verda, el disseny i les espècies de la qual en formaran 
part hauran d’especificar-se en un projecte d’ajardinament. 
 
Quant a les aigües, es realitzarà una xarxa de plujanes separativa de la de residuals, que 
anirà per sota la xarxa de vials secundaris en direcció sud-oest, per aquestes aigües no es té 
previst un destí final clar, ja que la xarxa de plujanes desembocarà a una rasa la sortida de la 
qual va a parar a un terreny de conreu de vinya proper. 
 
La xarxa de residuals connectarà amb el col·lector de la xarxa pública que porta les aigües 
fins a l’EDAR de Banyeres, tot i que en l’actualitat es desvien fins a la EDAR de Santa 
Oliva degut a un problema de funcionament que l’ACA està solucionant i que tindrà prou 
capacitat per a absorbir el volum generat pels nous residents; d’igual forma, hi haurà una 
demanda d’aigua potable que serà compatible amb els recursos disponibles pel casc urbà.  
 
La ubicació dels sistemes lliures i equipaments serà a la zona SE del sector ja que així es 
trobaran pròximes al nucli urbà, facilitant la integració amb aquest, respecte a la nou sector. 
 
Pel que fa als sòls, es compensarà el volum de terres procedents de l’excavació mitjançant 
una adaptació topogràfica dels projectes a la planimetria actual. Les terres sobrants seran 
portades a altres obres, o bé a l’abocador controlat de terres més proper, mentre que el 
material forani provindrà d’explotacions a cel obert legalitzades. S’aprofitarà la coberta 
edàfica per a l’ajardinament dels espais verds. 
 
Quant als residus, es faran reserves d’espai a la via pública de cada illa residencial on s’hi 
dissenyaran ”illes ecològiques” equipades amb contenidors de selectiva (paper, vidre i 
envasos) i de rebuig (orgànica i inorgànica) amb l’objecte que tots els residus es dipositin al 
mateix punt. En alguns casos (quan l’amplada de les voreres ho permetin), aquestes illes 
ecològiques es soterraran. Les restes de runes dels enderrocs de diverses edificacions 
abandonades en l’àmbit del sector seran classificats i portats al corresponents dipòsits 
controlats. Finalment, les restes vegetals procedents de la talla de les vinyes i la resta de 
vegetació seran trossejats i portats a planta de tractament per a crear el compost. 
 
Així doncs, avaluat ambientalment el Pla parcial urbanístic PPU-7 “El Castell” de Banyeres 
del Penedès, es conclou que l’impacte generat pel mateix rep una qualificació global de 
COMPATIBLE-MODERAT sempre i quan es respectin totes les mesures correctores 
proposades. 
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8.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
Urbanisme i planejament 
 
- Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme. 

- Llei 6/2009, del 28 d’abril d’avaluació ambiental de plans i programes. 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 
les lleis 3/1988 i 22/2003, 12/1985, 9/1995 i 4/2004. 

- Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l'avaluació dels 
efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient. 

- Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de 
l'autonomia local. 

- Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 
2/2002, de 14 de març, d'urbanisme 

- Llei 2/2002, de 14 de març d'urbanisme. 
 
Atmosfera 
 
- LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn. 
- DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn. 
- Llei 16/2002, (DOGC 3675 del 11.07.2002) de protecció contra la contaminació acústica. 
-  Decret 176/2009, de desenvolupament de la Llei 16/2002 
- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula les emissions sonores en l’entorn 
degudes a determinades màquines a l’aire lliure. 
 
Fauna i flora 
 
- Directiva 97/62/CE del Consell de 27 d’octubre de 1997 (DOCE L305/42, 08/11/1997) pel 
que s’adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (DOCE L-206/7, 
22/07/1992). 
- Directiva, 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres 
(Directiva d’aus). 
- Llei 18/1998, de 28 de desembre, (DOGC 2801/213, 08/01/1999) de modificació de la Llei 
3/1988 de protecció dels animals. Generalitat de Catalunya (DOGC 967, 18/03/88), 
modificada parcialment per la Llei 3/1994, de 20 d’abril (DOGC 1890, 29/04/94). 
- Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció de plantes 
de la flora autòctona de Catalunya (DOGC 493, 12/12/1984) 
- Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a 
Catalunya (DOGC 1980/7805, 02/12/94). 
- ORDRE de 10 d’abril de 1997, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a 
Catalunya. 
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Incendis forestals 
 
- Decret 14/2005, d'1 de febrer, pel qual s'avança l'aplicació de les mesures de prevenció 
d'incendis forestals. 
- ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives 
que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 
- Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de Catalunya 
(DOGC 2022, 10/03/1995). 
 
 
Espais naturals 
 
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. Generalitat de Catalunya (DOGC 556, 
28/06/85), modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol (DOGC 1927, 29/07/94). 
- Decret 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals parcials per a la 
protecció d’espècies d’animals en perill de desaparició a Catalunya. 
- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 
Modificat pel Decret 213/1997, Decret 20/2000, Decret 226/2001 i Decret 171/2002. 
- Decret 213/1997, de 30 de juliol de modificació del Decret 328/1992, de 14 de desembre, 
pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. Generalitat de Catalunya (DOGC 1714, 
1/3/1993). 
- Decret 120/89, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals d’interès comarcal 
i d’interès local. Generalitat de Catalunya (DOGC 1150, 2/06/89). 
- ORDRE de 19 d’abril de 1991 per la qual es declaren arbres monumentals i es dóna 
publicitat a l’inventari dels arbres declarats d’interès local. 
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