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ANNEX I.-

DISPOSICIONS AMBIENTALS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL

Disposicions generals
Art. A1. Objecte i contingut de les disposicions
1. Aquest annex normatiu conté les disposicions de caràcter ambiental comunes pel conjunt del sòls
compresos en la present modificació.
2. Les presents disposicions ambientals tenen caràcter de directriu i afecten tant a les obres
d’urbanització com d’edificació, i per tant tenen incidència tant en les determinacions directes d’aquest
planejament, com aquelles que es derivin de la redacció d’altres instruments de planejament que se’n
derivin de la present Modificació de Pla Parcial. El compliment d’aquestes determinacions, pel que
correspon a urbanització, es verificarà mitjançant el Pla de Vigilància Ambiental (PVA) que és el
document tècnic de control ambiental en el qual s’especifiquen els paràmetres de seguiment i sistemes
de control de la qualitat dels diferents elements del medi afectats pel desenvolupament i execució del
Pla Parcial. La funció del PVA és garantir el compliment de les indicacions i mesures correctores i
compensatòries contingudes en el Informe Ambiental que acompanya al Pla Parcial.
3. Les disposicions ambientals s’estructuren en un conjunt de 7 grans apartats: 1) Energia; 2) Cicle de
l’aigua; 3) Medi físic; 4) Mobilitat; 5) Sòl, materials i gestió de residus, 6) Contaminació acústica i
lumínica.
4. Totes les referències a la legislació sectorial, que es fa menció concreta en aquestes disposicions
ambientals, ha d’entendre’s aplicable en tant que sigui vigent, i s’entendrà substituïda, en el seu cas,
per la legislació equivalent, que es promulgui i que derogui l’anterior.

Energia
Art. A2. Enllumenat exterior
Amb la finalitat d’estalvi energètic, les instal·lacions i els aparells d’enllumenat exterior, tant en espais
públics com en parcel·la privada, han de complir els requeriments establerts al reglament que
desenvolupi la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn; i
al Real Decret 1890/2008, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.
Igualment, aquestes instal·lacions hauran de complir les determinacions i requeriments de l’articulat de
l’ ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DEL CEL NOCTURN”, que regula l’ús de la il·luminació
d’exteriors, tant d’espais públics com privats, per tal d’aconseguir una disminució important de la
contaminació lumínica i un estalvi energètic.

Art. A3. Sostenibilitat i ecoeficiència en l’edificació: estalvi energètic
1. S’ha de donar compliment als requeriments relatius a l’estalvi energètic, establerts al Codi Tècnic de
l’Edificació (aprovat pel Real Decret 314/2006, de 17 de març) i els especificats al Decret 21/2006 pel
que es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificis.
2. Respecte el Decret 21/2006, que regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificis,
aquesta modificació puntual estableix la preferència dels paràmetres d’ecoeficiència relatius als
materials i sistemes constructius relatius a l’eficiència energètica, prioritzant l’aplicació d’aquelles
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actuacions més eficients en l’estalvi energètic. Aquesta disposició, no afecta els criteris de puntuació
establerts pel Decret 21/2006. A continuació es llisten les solucions constructives en l’edificació, que es
consideren més eficients, ordenades de major a menor respecte el seu valor d’ecoeficiència:
1. La reducció en un 30% del coeficient mitjà de transmitància tèrmica (Km) dels tancaments
verticals exteriors, respecte al Km= 0,70 W/m2K fixat a l’article 4 (d’obligatori compliment). És a
dir, aconseguir un coeficient mitjà de transmitància tèrmica ≤ 0,49 W/m2K.
2. La reducció en un 20% del coeficient mitjà de transmitància tèrmica (Km) dels tancaments
verticals exteriors, respecte al Km= 0,70 W/m2K fixat a l’article 4 (d’obligatori compliment). És a
dir, aconseguir un coeficient mitjà de transmitància tèrmica ≤ 0,56 W/m2K.
3. La reducció en un 10% del coeficient mitjà de transmitància tèrmica (Km) dels tancaments
verticals exteriors, respecte al Km= 0,70 W/m2K fixat a l’article 4 (d’obligatori compliment). És a
dir, aconseguir un coeficient mitjà de transmitància tèrmica ≤ 0,63 W/m2K.
4. Construcció de façanes ventilades quan aquestes estan orientades cap al SW.
5. Enjardinament de la coberta de l’edificació, per facilitar que es pugui utilitzar la vegetació
com a controlador ambiental passiu.
6. Construcció de cobertes ventilades en els edificis.
7. Edificis on el 80% d’habitatges rebin 1 h d’assolellament directe a l’obertura de la sala entre
les 10 i les 12 h del solstici d’hivern.
Així mateix caldrà tenir presents les dues disposicions següents, per bé que la seva eficiència
energètica depèn de la seva forma d’integració a la construcció (abast, ús i magnitud):
- Ús d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció/refrigeració). La seva
efectivitat en l’estalvi energètic global depèn de la contribució d’aquestes sobre el consum total.
- L’enllumenat en espais comunitaris o d’accés dels habitatges ha de comptar amb detectors
de presència. La seva efectivitat en l’estalvi energètic global, depèn de la previsió d’aquests
espais en els edificis d’habitatges i els seus accessos.
Els edificis (de nova construcció i els existents que es modifiquin, reformin o rehabilitin integralment)
cal que disposin de la certificació d’eficiència energètica, d’acord amb les prescripcions establertes al
Reial Decret 47/2007 de certificació d’eficiència energètica, amb un nivell mínim “B”, per a l’obtenció de
la llicència urbanística, éssent desitjable assolir un nivell “A” de certificació energètica, atenent a
l’objectiu de consum energètic tendent a 0 en l’horitzó 2020.
Es fomentarà l’arquitectura bioclimàtica per tal de reduïr l’ús de les calefaccions i els aparells d’aire
condicionat. Els projectes d’edificació, segons es defineix en l’art. 46.3 de les Normes Reguladores de
la Modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector de Llevant, hauran de garantir que- en el cas
d’implantar sistemes de climatització- el 30% de la dotació convencional de clima s’aportarà mitjançant
energies renovables disponibles al lloc o que es puguin generar. Els elements constructius es
dissenyaran incorporant criteris de deconstrucció (muntatge en sec, facilitat de muntatge i
desmuntatge, unions mecàniques, etc).

Art. A4. Sostenibilitat i ecoeficiència en l’edificació: energies renovables
1. Cal incorporar sistemes de captació i transformació d’energia solar fotovoltaica, segons determina el
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) a la secció HE5 (Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica),
per edificis d’hipermercats, multi tenda i centres d’oci, naus d’emmagatzematge, edificis administratius,
hotels i hostals, hospitals i clíniques i pavellons de recintes firals, quan aquests superen els límits de
superfície i ocupació determinats al CTE.
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Aquests sistemes hauran de complir amb les determinacions de l’articulat de l’ ORDENANÇA
MUNICIPAL PER A LA CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR DE VILADECANS. Aquesta ordenança
municipal determina els requeriments d’aportació mínima, els responsables del compliment de
l’ordenança així com els requeriments formals a incorporar a les llicències d’obres o d’activitat.
2. Cal dotar d’espai lliure les cobertes de noves edificacions de manera que sigui viable la instal·lació
dels captadors solars tèrmics i/o fotovoltaics exigits al Decret 21/2006 i el Codi Tècnic de l’Edificació.
S’adoptarà una solució constructiva arquitectònicament integrada i energèticament eficient i s’haurà de
garantir el manteniment de les instal·lacions.
3. Als projectes d’edificació s’ha de detallar el percentatge de la demanda energètica coberta amb
energies renovables i descriure les tecnologies emprades. En qualsevol cas, s’intentarà maximitzar la
generació d’energia amb energies renovables.

Art. A5. Sostenibilitat i ecoeficiència en l’edificació: ventilació i orientació
1. Caldrà considerar els fluxos naturals d’aire (els vents topogràfics) a l’hora de dissenyar els edificis i
els habitatges per tal d’afavorir la ventilació natural a l’estiu i/o la protecció contra vents dominants (no
la protecció contra vents topogràfics, donat que aquests afavoreixen la ventilació natural).
2. Cal que les edificacions destinades a habitatges tinguin preferentment orientació sud (± 45º),
excepte en aquelles circumstàncies en què la seva dimensió reduïda o la topografia ho impossibilitin.
S’afavorirà la ventilació natural dels habitatges i, en la mesura possible, una doble orientació.
3. Pels edificis amb molta profunditat que no permetin la tipologia d’habitatge passant, és necessari
considerar l’ús de patis i espais de ventilació i de llums amb mides que garanteixin la il·luminació i
ventilació natural correcta dels espais als quals serveixen.

Art. A6. Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització
1. En els semàfors i la senyalització, s’ha d’utilitzar dispositius electrònics LED, sistemes més eficients i
amb menor cost de manteniment.
2. Les instal·lacions i aparells d’enllumenat públic cal que reuneixin les característiques següents:
- Utilització en la vialitat de dispositius d’alta eficiència en els enllumenaments exteriors, com ara
làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP) o LED. Es prioritzarà
aquest ús també per la resta d’espai públic.
- Aplicació de mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat públic (cèl·lules fotoelèctriques o
rellotges astronòmics) i sistemes de regulació del nivell lumínic (fluxors).
3. Es restringirà l’ús de l’aparcament públic als residents, quedant regulat amb els mateixos criteris
d’implantació d’àrees blaves i verdes de la resta del municipi.

Cicle de l’aigua
Art. A7. Prevenció de riscos
1. En el projecte del tractament dels espais lliures públics i privats s’establiran mesures tècniques per
minimitzar els riscos d’inundació, considerant:
- La percolació de l’aigua de pluja (mitjançant l’enjardinament dels espais lliures públics i
privats)
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- El drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables i
fomentant els paviments drenants). El tractament del sòl dels espais lliures no edificats haurà
de garantir el màxim grau d’infiltració possible de les aigües pluvials.
2. Els càlculs hidrològics i hidràulics es determinaran seguint el document tècnic aprovat per l'ACA
"Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local".
3. Es controlarà l’abocament de residus sòlids o líquids per minimitzar el risc de contaminació, tant
directa com indirectament, del sistema hidrològic.
4. S’evitarà la instal·lació d’infraestructures que puguin provocar un efecte barrera en els cursos
naturals de les aigües de pluja.
5. Un cop finalitzades les obres d’urbanització es procedirà a llaurar les zones no edificades i que hagin
quedat impermeabilitzades per el pas de vehicles o maquinària pesant.

Art. A8. Minimització del consum d’aigua i foment de l’estalvi i de la reutilització
1. Caldrà establir les mesures necessàries respecte la urbanització dels carrers i els espais lliures, tant
públics com privats, que garanteixin la minimització de la necessitat de recursos hídrics, essent un
objectiu general d’aquesta modificació, l’aconseguir aproximar-se a un balanç zero respecte les
necessitats d’aportació d’aigua per aquelles activitats que no siguin del consum humà (reg, neteja,
fonts ornamentals....)
2. Amb la finalitat de maximitzar la utilització de les aigües pluvials, les edificacions de les parcel·les
públiques o privades amb espai verd incorporat, hauran de recollir les aigües pluvials de les teulades i
de les cobertes planes i hauran de preveure els dipòsits per a l’emmagatzematge amb les dimensions
necessàries per als usos als que es destinaria l’aigua (regs i neteja). Per al seu dimensionament es
tindran en compte la zona geogràfica, la superfície de reg i la tipologia de vegetació projectada
3. El sistema de reg s’ha de contemplar en els projectes de zones verdes i vialitat. Haurà de ser per
degoteig soterrat (exceptuant les àrees de gespa/prat si n’hi ha) i es regularà en funció del grau
d’humitat (sensors de pluja i/o d’humitat).
4. Directriu sobre xarxes en els espais lliures públics i privats. En el cas d’espais públics que continguin
fonts o altres instal·lacions amb demanda d’aigua potable, el projecte preveurà dues xarxes
d’abastament d’aigua: una d’aigua potable (per abastament de fonts, etc.) i l’altra d’aigua regenerada,
amb connexió amb la xarxa municipal d’aigua regenerada, existent o en previsió de la seva futura
creació. Aquesta segona xarxa donarà servei a tots els usos compatibles amb la qualitat de l’aigua
regenerada, d’acord amb la normativa aplicable. S’estudiarà la possibilitat d’habilitar nous dipòsits de
regulació de la xarxa dins o pròxims al sector.
5. A les parcel·les privades la xarxa independent d’aigua pluvial (recollida i emmagatzemada en
parcel·la privada,) també preveurà la possibilitat de connexió amb una xarxa municipal d’aigua
regenerada.
6. S’ha de donar compliment als paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua establerts al Decret
21/2006 pel que es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificis.
7. Les activitats que requereixin elevades necessitats d’abastament d’aigua han de justificar els seus
consums a l’hora d’obtenir les autoritzacions d’acord a la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de
febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. En aquesta justificació, cal determinar l’ús
d’aigua pluvial o regenerada apte per als usos que es determinin, segons la normativa aplicable.
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Art. A9. Protecció del medi i dels recursos hídrics
En cas que existeixin pous dins l’àmbit del planejament, tant en l’espai públic com en parcel·la privada,
el projecte d’urbanització cal que contempli les mesures per evitar l’aprofitament incontrolat i l’afecció a
l’aqüífer, d’acord amb l’òrgan competent en matèria d’aigua. Quan així es determini i quan sigui
possible, s’adequarà administrativament l’aprofitament dels pous per al seu possible ús per a reg o la
seva incorporació en la xarxa d’aigua no potable.

Sòl, material i gestió de residus
Art. A10. Prevenció de l’erosió i reutilització de sòls
1. El disseny de la geometria dels talussos de terres permanents han de presentar un pendent màxim
de 3H:2V, sempre d’acord a les prescripcions dels estudis geotècnics, de tal manera que es garanteixi
la seva estabilitat a llarg termini, es previngui l’erosió, es faciliti la revegetació i es limitin les pèrdues de
sòl (d’acord amb els criteris de la FAO). Amb caràcter d’excepció, podran admetre’s puntualment
pendents superiors condicionats a l’aplicació de tècniques de bioenginyeria en la revegetació dels
talussos.
2. Els projectes que desenvolupin els espais verds, públics o privats. i les restauracions d’espais
afectats, han de contemplar el decapatge i preservació de la terra vegetal per ser utilitzada
posteriorment a les àrees a enjardinar o restaurar. Els projectes també han de considerar la possibilitat
d’adequació i millora de la terra vegetal mitjançant l’addició d’adobs minerals i fems orgànics.

Art. A11. Sostenibilitat en els materials i sistemes constructius
1. Directriu sobre l’ús de sistemes constructius industrialitzats o prefabricats. En l’edificació es
prioritzarà l’ús de sistemes constructius industrialitzats o prefabricats, els quals permeten reduir
considerablement la generació de residus durant la fase d’obra i optimitzen el cicle de vida de
producció del material.
2. Directriu sobre la selecció dels materials. La selecció d’alternatives de materials es basarà en els
criteris següents:
- Valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material, fins a la seva
col·locació i el seu posterior reciclatge.
- Prioritzar els productes locals, fabricats o estrets de l'entorn proper, atès que la reducció de la
distància de procedència dels materials comporta una disminució important del consum
energètic total.
- Els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc) han de provenir
d’explotacions controlades, convenientment legalitzades
- Cal potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental així com distintius que
determinin l’explotació controlada i sostenible dels materials emprats.
3. Directriu sobre l’ús de materials i productes reciclats o reutilitzats. Caldrà contemplar l’ús de
materials i productes reciclats o reutilitzats. Es considerarà la incorporació d’elements realitzats a partir
de material reciclat (especialment plàstic i vidre reciclat), com ara mobiliari urbà (bancs, papereres,
etc.), panells de senyalització, pilones, paviments de carril bici, elements delimitadors de parterres, etc.
4. Directrius d’integració paisatgística dels edificis. Caldrà considerar criteris constructius, materials de
construcció i l’aplicació d’acabats i de colors que conformin una arquitectura integrada i de qualitat.
S’evitaran les solucions de façana basades en grans superfícies vidriades, com ara murs cortina, en
les edificacions.
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Art. A12. Previsió d’espais en habitatges
Els habitatges hauran de comptar amb els espais adequats per poder realitzar recollida selectiva de
residus, amb un espai fàcilment accessible que permeti la separació de: envasos, matèria orgànica,
vidre, paper i cartró i rebuig.

Medi físic
Art. A13. Tractaments tous
En els espais no edificats preferentment es podran fer tractaments tous, que permetin la infiltració de
les aigües pluvials al subsòl.

Art. A14. Vegetació
1. Conservació de la vegetació existent. En la mesura del possible i de forma general, es recomana, en
base a criteris de conservació de la vegetació i integració de la proposta a l’àmbit concret, la
conservació de la vegetació existent. Es fa especial èmfasi en relació als individus arboris que es
puguin considerar com singulars o d’interès local.
2. Actuacions de millora dels espais associats als torrents. En els espais associats als torrents es
plantaran especies adaptades als nivells hídrics del sòl, tenint en compte el grau d’humitat dels
mateixos. Aquestes actuacions es basaran en els següents criteris:
-

Garantir el correcte funiconament de la dinàmica hídrica del torrent.
Eliminar espècies al·lòctones invasores existents i evitar la seva proliferació mitjançant
els mecanismes de control pertinents.
Controlar l’accessibilitat indiscriminada a l’espai, i evitar la fragmentació de les franges
de vegetació.
Consultar i seguir els documents tècnics redactats per l’Agència Catalana de l’Aigua:
“La gestió i recuperació de la vegetació de ribera. Guia tècnica per a actuacions en
riberes”, i “Directrius de planificació i gestió de l’espai fluvial” i “Directrius i criteris per a
la redacció de projectes de gestió, de conservació i de recuperació d'espais fluvials”.

3. Identificació i senyalització dels elements de vegetació a conservar. Identificar els arbres considerats
singulars o d’interès local i que es mantindran, a fi de delimitar i senyalitzar al seu voltant una zona de
protecció de radi igual al radi de la capçada més 5 metres, amb la finalitat de no afectar les arrels.
4. Trasplantament dels elements de vegetació a conservar. Si no és possible la conservació dels
elements en el seu lloc actual a l’àmbit d’estudi, es trasplantaran a altres indrets de l’àmbit o del
municipi, adients per la seva conservació.
5. Evitar el risc d’incendi. Durant les obres que es realitzin en llocs propers a la vegetació a conservar,
es deuran extremar les mesures de precaució, en relació a l’ús de materials inflamables o de
maquinària que durant el seu funcionament pugui constituir un risc d’incendi.
6. Zona de transició. Sempre que sigui possible es mantindrà una zona amb vegetació herbàcia entre
els habitatges i la massa forestal existent. La construcció haurà d’estar el més allunyada possible de la
massa boscosa.
7. Mantenir la biodiversitat faunística de la zona. En el sistema d’espais lliures, i el sistema viari es
plantaran espècies (veure annex 2 del present document) que per les seves característiques ofereixin
recursos tròfics, i permetin l’establiment d’estructures de vegetació complexes per tal d’afavorir la
presència de fauna. D’aquesta manera el sistema d’espais verds recuperarà aquesta funció fins ara
desenvolupada per de la vegetació existent en l’àmbit.
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8. Als àmbits de parc urbà situats a l’extrem nord i oest de l’àmbit, així com als corredors verds, en els
que s’estableixen recorreguts a peu i en bicicleta, s’instal·larà senyalització que contingui informació
sobre el risc d’incendi.

Art. A15. Fauna
1. Identificació i senyalització dels caus. Identificar i senyalitzar els caus presents en l’àmbit, amb la
finalitat de realitzar un seguiment de les zones en les que es detecti la presència de caus, per evitar si
és possible la seva destrucció.
2. Condicionar els diversos passos de fauna previstos per sota de la via de Cornisa per tal de fer
atractiu el pas pels animals.
3. Dissenyar i dimensionar la passarel·la per sobre de la Via de Cornisa de manera que permeti el pas
de fauna, evitant l’angoixa dels animals quan afrontin el pas. Es preveurà una superfície de terra
suficient per tal de permetre el desenvolupament de franges de vegetació al lateral o laterals d’aquesta.
4. Mantenir la biodiversitat faunística de la zona. En el sistema d’espais lliures, i el sistema viari es
plantaran espècies (veure annex 3) que per les seves característiques ofereixin recursos tròfics, i
permetin l’establiment d’estructures de vegetació complexes per tal d’afavorir la presència de fauna.
D’aquesta manera el sistema d’espais verds recuperarà aquesta funció fins ara desenvolupada per la
vegetació existent en l’àmbit.
5. Refugis de fauna. Instal·lar caixes niu i refugis adequats a la fauna relacionada amb els hàbitats
afectats.
6. Senyalització amb informació ambiental. Als espais destinats a zona verda situats en la zona nord
de l’àmbit, així com als corredors verds, en els que s’estableixen recorreguts a peu i en bicicleta, el
projecte d’urbanització incorporarà la senyalització que contingui informació ambiental sobre la
importància de la conservació dels espais verds, característiques de la vegetació i la fauna que són
presents, amb l’objectiu de promoure l’interès i la seva valoració per part dels veïns i usuaris, així com
la societat en general.

Mobilitat
Art. A16. Dotació i regulació de l’aparcament a via pública i resta d’espais públics
Es tindrà en consideració la regulació i previsió de places d’aparcament a vial, la previsió de places
d’aparcament en els edificis públics i la previsió de places d’aparcament per a vehicles elèctrics.
1. La regulació i previsió de places d’aparcament a vial es concreta en el plànol “O-05.2 Xarxa viària:
Sentits de circul·lació i reserves d’aparcament”, i contempla els següent espai d’aparcament:
Pels vehicles turisme, motocicletes i bicicletes, es reserva una franja d’espai a vial en la que es poden
localitzar 700 places de 2,20x5 mts (el repartiment d’aquestes places per als diferents vehicles pot
donar lloc a la disposar de diferents combinacions de places d’aparcament per turismes, motocicletes i
bicicletes.
2. La previsió de places d’aparcament en els edificis públics d’equipament seran les determinades
per als diferents usos en l’article 298 de les NNUU del PGM.
3. A les places d’aparcament a vial es reservarà un percentatge de les places per tal d’introduir
aparcaments específics per a vehicles elèctrics. Aquestes places s’establiran en àrees o zones
d’aparcament regulat.
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Art. A17. Aparcament fora de la via pública
1. Tots els edificis de nova planta s’han de projectar amb aparcaments a l’interior de l’edifici o en
terrenys edificables del mateix solar, d’acord amb les condicions següents:
- Les dimensions mínimes de les places de garatge o aparcament han de complir les condicions
establertes a l’annex 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de la
mobilitat generada així com el que estableix l’art. 34 d’aquesta normativa.
- El nombre, les dimensions i l’entorn de les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda
s’ajustaran al que disposa la normativa sectorial vigent.
2. El nombre mínim de places d’aparcament de bicicletes que s’hauran de preveure en edificis ve
determinat per l’annex 1 del Decret 344/2006, de 10 de setembre, i en funció de les característiques
específiques de l’ús de l’edifici així com el que estableix l’art. 34 d’aquesta normativa.

Art. A18. Reserva d’espai per a magatzem en els locals comercials
Els locals comercials hauran de destinar per a magatzem un mínim del 10% del sostre, a l’interior de
l’edifici o en terrenys edificables del mateix solar, llevat que es tracti d’activitats comercials que per les
seves característiques especials, justifiquin adequadament la manca de necessitat de magatzem per
als seus productes.

Art. A19. Reserva d’espai per a càrrega i descàrrega
Per tal d’aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies s’han de destinar places de
càrrega i descàrrega en la xarxa viària de dimensions 3 x 8 metres amb els següents ràtios:
- Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m² de superfície de venda o 1 plaça per cada 8
establiments.

Contaminació acústica i lumínica
Art. A20. Condicions acústiques per als projectes d’urbanització i d’espais lliures
1. Per tal de reduir la contaminació acústica, s’ha de col·locar indicatius de reducció de velocitat en
vials interiors amb major intensitat de trànsit rodat.
2. Quan, per al compliment dels objectius de qualitat acústica establerts legislativament, resulti
necessària l’adopció de sistemes de protecció acústica, s’han de justificar l’eficiència i suficiència
d’aquests vers l’emissor i els límits de qualitat acústica aplicables d’acord amb la legislació vigent.
3. Directriu sobre les proteccions acústiques. Les proteccions acústiques estaran integrades en el
paisatge. Amb aquesta finalitat, s’aplicaran els criteris següents::
a. Ús preferent de motes, talussos i murs revegetats:
- Aquests sistemes s’ubicaran el més pròxims possible a la font de soroll.
- S’utilitzaran plantacions d’alta densitat arbòria.
- Es seleccionaran espècies vegetals de fullatge dens, perenne i no filiforme.
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b. Ús d’apantallaments artificials (pantalles d'obra, de formigó, vidre, de material reciclat de
RSU, de material d'origen vegetal, etc,.), especialment en aquells casos en que no hi hagi prou
espai per a sistemes vegetals..

Art. A21. Condicions acústiques en les edificacions
A les edificacions s’ha de donar compliment als requeriments relatius al soroll, establerts al Codi Tècnic
de l’Edificació (aprovat pel Real Decret 314/2006, de 17 de març) i els especificats al Decret 21/2006,
de 14 de febrer, pel que es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificis.
Igualment, s’haurà de donar compliment a les determinacions establertes en l’ ORDENANÇA
REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE VILADECANS”, document que regula les
mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica. En el punt
13 de l’articulat del document s’estableixen els requeriments tècnics que hauran de garantir les
edificacions per tal de complir amb els valors límits d’immissió de les corresponents activitats.

Art. A22. Instal·lacions d’enllumenat exterior
Per tal d’evitar la contaminació lluminosa, les instal·lacions d’enllumenat exterior (tant públic com
privat), han de complir els criteris tècnics fonamentats en la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, en particular pel que fa a:
- Tipus de làmpades segons la classificació de la zona on s’ubica l’actuació
- Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior d’un pàmpol d’un llum
- Enlluernament pertorbador màxim en il·luminació exterior de tipus viari
- Índex màxim d’enlluernament en enllumenats per a vianants
- Il·luminació intrusa màxima en superfícies verticals
- Il·luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o al pas de vianants
- Intensitat lluminosa màxima emesa en direcció a àrees protegides (E1)
Igualment, aquestes instal·lacions hauran de complir les determinacions i requeriments de l’articulat de
l’ ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DEL CEL NOCTURN”, que regula l’ús de la il·luminació
d’exteriors, tant d’espais públics com privats, per tal d’aconseguir una disminució important de la
contaminació lumínica i un estalvi energètic.
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ANNEX II.-

LLISTAT D’ESPÈCIES VEGETALS IDÒNIES

Les determinacions del llistat d’espècies vegetals idònies per la seva plantació en el Sector de Llevant
té el caràcter de recomanacions.
Per a la determinació del següent llistat s’han diferenciat tres ambients dins l’àmbit d’ordenació, que
donades les seves característiques estructurals i funcions dins de la proposta, han de presentar una
vegetació característica associada.

Art. V1. Arbrat viari
Associat a l’espai viari es proposa la plantació d’arbres que per les seves característiques atrauen
ocells frugívors, així com pel fet de presentar altres trets importants com:
-

-

-

-

el lledoner (Celtis australis): ofereix ombra i refugi per la fauna, és caducifoli,
o

Marc 10x10

o

Alçada ≈ 15m

el cercis (Cercis siliquastrum): destaca per la seva vistosa floració, és caducifoli,
o

Marc 7x7

o

Alçada ≈ 6m

el cirerer (Prunus avium): també destaca per la seva floració, és caducifoli,
o

Marc 8x8

o

Alçada ≈ 8m

l’atzeroler (Crataegus azarolus): destaca per la seva floració i fructificació, és caducifoli,
o

Marc 5x5

o

Alçada ≈ 4m

En cada arbre s’ha especificat si es tracta d’un caducifoli o perennifoli, donat que aquesta
característica s’ha de considerar quan es localitzi cada arbre en l’espai viari. En aquest sentit s’ha de
tenir en compte la diferència quantitativa de la projecció de l’ombra d’un arbre caducifoli o perennifoli
sobre els edificis.
En cas que es consideri adient, o es necessiti la plantació d’espècies arbustives, bé per necessitats
ornamentals o per realitzar tancats amb espècies vegetals, es recomana plantar:
-

el baladre (Nerium oleander),
o

Marc 1,5x1,5

o

Alçada ≈ 1,5-3m
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-

-

-

l’arç blanc (Crataegus monogyna),
o

Marc 1x1

o

Alçada ≈ 2m

el llorer (Laurus nobilis),
o

Marc 1x1

o

Alçada ≈ 2-5m

l’aranyoner (Prunus spinosa).
o

Marc 0,75x0,75

o

Alçada ≈ 1,5m

Art. V2. Àmbits associats als torrents
Amb l’objectiu de fomentar la restauració i naturalització dels trams degradats de les rieres i petits
cursos fluvials del Sector de Llevant es proposen, a banda de conservar la vegetació autòctona
existent, les següents espècies arbòries de primera línia de ribera:
-

-

l’om (Ulmus minor),
o

Marc 8x8

o

Alçada ≈ 12 m

el roure (Quercus cerrioides),
o

Marc 8x8

o

Alçada ≈ 15 m

A la vegada, com espècies arbustives, i donada la seva capacitat per atraure espècies animals
frugívores, es proposen:
-

-

-

l’aladern (Rhamnus alaternus),
o

Marc 1,5x1,5

o

Alçada ≈ 2 m

l’englantina (Rosa sempervirens),
o

Marc 0,75x0,75

o

Alçada ≈ 1 m

l’esbarzer (Rubus ulmifolius),
o

Marc 0,75x0,75

o

Alçada ≈ 2 m
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Per altra banda, i en els indrets on sigui necessari entapissar alguna superfície es proposa l’heura
(Hedera helix) en un marc de plantació que dependrà de com es subministri (multipot 0,2x0,2 i/o
contenidors fins a un marc de 1x1). Es poden constituir igualment plantacions en franges arbustives
d’arç blanc (Crataegus monogyna) i aranyoner (Prunus spinosa).
En aquells indrets encara associats als torrents però més allunyats de la llera es proposa plantar:
-

-

alzines (Quercus ilex),
o

Marc 8x8

o

Alçada ≈ 12 m

roures (Quercus cerrioides),
o

Marc 8x8

o

Alçada ≈ 15 m

Seria possible incloure igualment un sotabosc com l’esmentat més endavant pels espais boscosos.

Art. V3. Àmbits seminaturals
Per tal de mantenir i potenciar el caràcter subagrícola de camps de fruiters, tenint en compte la
proximitat amb l’entorn forestal existent, es recomana mantenir -allà on sigui possible- la matriu
agrícola preexistent que estructura els espais lliures del sector, i es proposa la plantació dels següents
arbres:
-

-

-

-

l’ametller (Prunus dulcis),
o

Marc 10x10

o

Alçada ≈ 6 m

el garrofer (Ceratonia siliqua),
o

Marc 10x10

o

Alçada ≈ 10 m

la noguera (Juglans regia),
o

Marc 10x10

o

Alçada ≈ 15 m

la olivera (Olea europaea),
o

Marc 10x10

o

Alçada ≈ 7 m

En aquells àmbits en els que es vulgui aconseguir un espai boscós, es recomana plantar:
-

-

alzines (Quercus ilex),
o

Marc 8x8

o

Alçada ≈ 12 m

roures (Quercus cerrioides),
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o

Marc 8x8

o

Alçada ≈ 15 m

Per aconseguir aquests espais boscosos, amb aquestes espècies arbòries es recomana plantar
espècies arbustives, com per exemple:
-

-

-

-

-

-

-

l’aladern (Rhamnus alaternus),
o

Marc 1,5x1,5

o

Alçada ≈ 2 m

l’aladern fals (Phillyrea media),
o

Marc 1x1

o

Alçada ≈ 1,5 m

l’arboç (Arbutus unedo),
o

Marc 1,5x1,5

o

Alçada ≈ 3 m

l’englantina (Rosa sempervirens),
o

Marc 0,75x0,75

o

Alçada ≈ 1 m

el llentiscle (Pistacia lentiscus),
o

Marc 1x1

o

Alçada ≈ 1,5 m

el lligabosc (Lonicera implexa),
o

Marc 1x1

o

Alçada ≈ 2 m

el marfull (Viburnum tinus),
o

Marc 1x1

o

Alçada ≈ 3 m

A la vegada, amb la finalitat de conservar el caràcter de mosaic de l’àmbit que ajuda a mantenir la
biodiversitat faunística, es recomana establir alguns espais coberts de vegetació herbàcia, amb per
exemple:
-

-

l’albellatge (Hyparrhenia hirta)
o

Marc 1x1

o

Alçada ≈ 1,5 m

el càrritx (Ampelodesmos mauritanica),
o

Marc 2x2

o

Alçada ≈ 2 m
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En aquestes zones podrien igualment implantar-se algunes espècies arbustives com:
-

-

la ginesta (Spartium junceum),
o

Marc 1,5x1,5

o

Alçada ≈ 2 m

el margalló (Chamaerops humilis),
o

Marc 3x3

o

Alçada ≈ 1 m
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4. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS DE
L’ORDENACIÓ DETALLADA PROPOSADA SOBRE ELS DIFERENTS ASPECTES
AMBIENTALS
En aquest apartat s’analitza la proposta i s’identifiquen els possibles impactes sobre el medi ambient.
Els documents de la proposta que es consideren més significatius i determinants per avaluar la
magnitud de l’impacte són els que tenen caràcter normatiu, és a dir, els plànols d’ordenació i la
normativa.
En aquest sentit es té present que la normativa de la MPP incorpora un article en el qual s’especifica
que “El Projecte d’Urbanització es desenvoluparà d’acord amb els criteris d’urbanització municipals així
com dels criteris ambientals establerts en l’ANNEX I.- DISPOSICIONS AMBIENTALS DE LA MODIFICACIÓ
DEL PLA PARCIAL i a l’INFORME AMBIENTAL del present planejament”. Per tant, es té en compte que
les prescripcions incorporades com a mesures correctores en el present apartat poden
considerar-se amb caràcter normatiu.

4.1

SOBRE L’OCUPACIÓ DE SÒL I EL MODEL TERRITORIAL

4.1.1

MODEL TERRITORIAL

La ocupació en el territori de la proposta (alternativa 1) en comparació amb la situació de planejament
actual (alternativa 0) poden observar-se en les imatges de l’apartat 3.1.
S’observa que la proposta és una modificació del pla parcial vigent que implica una major concentració
dels usos construïts en la vessant sud del sector, en la part més propera als assentaments urbans
existents i la destinació per a espais lliures i usos públics d’una major superfície del sector. Com
s’observa en la taula següent, s’incrementa la superfície destinada a zones verdes (del 29.14% de
l’alternativa 0 al 32.64% de l’alternativa 1). Igualment, s’incrementa el sòl de protecció de sistemes,
passant de 2.62% de l’alternativa 0 al 3.9%+1.47% de l’alternativa 1. La superfície ocupada per
construccions i edificacions és aproximadament 3,47 ha menys en la proposta que en l’alternativa 0.
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Taula 22 Superfícies de les diferents claus urbanístiques. Comparació entre la proposta
(alternativa 1) i el pla actual (alternativa 0).

Font: Equip redactor de la MPP

D’altra banda, la superfície destinada a sòl residencial experimenta una reducció de prop del 5% del
sector i s’incrementa així mateix la superfície destinada a equipaments. La suma de sòl destinat a espais
lliures i protecció de sistemes, com s’ha dit, s’incrementa i, dins aquesta xifra, especialment, la
superfície destinada a sòls de protecció per la creació d’un marge nord sobre la via de cornisa de
servitud de pas de certes xarxes de servei.
Aquests canvis es consideren positius respecte la ordenació prevista pel planejament vigent i per tant,
en relació al model territorial. En els apartats 3 i 5 d’aquest IA es fa un anàlisi comparatiu del pla tenint
en compte el planejament vigent.
Caracterització:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
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4.1.2

SOBRE LA OCUPACIÓ DEL SÒL

En relació a la ocupació actual del sòl cal distingir entre els dos subàmbits. En el cas del subàmbit Bassa,
els nous equipaments suposen una nova ocupació de 1,4 ha de territori i de 1,8 ha de viari. En total
s’ocupen 3,2 ha de sòl.
En canvi més significatiu és sobre el subàmbit Oliveretes-Torrent Fondo- Via Cornisa, en què es preveu
la ocupació per construccions i edificacions d’un total de 25,4 ha (considerant el sòl ocupat per viari,
equipaments, serveis tècnics, habitatge dotacional i sòl residencial). Comparant-ho amb l’ocupació
actual per construccions i edificacions, de 10,18 ha, s’ocuparà més del doble de la superfície
impermeabilitzada actual. L’ocupació del sòl afecta la infiltració d’aigua al subsòl i la pèrdua de sòl
orgànic, ambdós impactes valorats en els subapartats d’hidrologia i de geologia d’aquest punt de l’IA.
Es considera però que la ocupació del sòl en sí mateixa un impacte perquè representa la pèrdua de
superfície naturalitzada, molt difícil de revertir.
Caracterització:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
L’impacte es considera moderat i fa difícil mesures correctores o compensatòries més enllà de la
concentració de l’edificabilitat (ja considerada pel propi pla) i les indicades als apartats 4.2.1 i 4.3.2.

4.2

SOBRE LA BASE GEOLÒGICA

4.2.1

SOBRE LA GEOLOGIA

El desenvolupament del Pla representarà una modificació important de les condicions de sòl actual de
en el subàmbit Oliveretes-Torrent Fondo-Via Cornisa, en tant es preveu un impacte menys significatiu
en el subàmbit Bassa de laminació. L’acció transformadora o impactant correspon al moviment de
terres que s’ha de realitzar i aquest es produirà exclusivament durant la fase d’obres. Tot i així, quan
s’hagi desenvolupat i executat la proposta, és a dir durant la fase de funcionament, òbviament, les
modificacions es mantindran.
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Caracterització:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Així, l’impacte es considera es valora moderat ja que la superfície afectada pel moviment de terres
implica una àrea significativa. Es determina que calen mesures correctores i compensatòries per
minimitzar l’impacte sobre la geologia i edafologia.
Mesura correctora: Control de la profunditat de les excavacions. Evitar l’aflorament de la roca
mare, en les àrees en què això no s’hagi previst.
Mesura correctora: Delimitació de les zones de trànsit. S’hauran de minimitzar i delimitar
estrictament les zones de trànsit i maniobra dels vehicles i la maquinària, per minimitzar el trepig en les
zones que no sigui imprescindible. Aquesta delimitació la realitzarà la Direcció Ambiental de l’obra en
base als plànols d’ordenació, i es senyalitzaran tots els recorreguts amb tanques plàstiques, reflectants i
visibles.
Mesura correctora: Delimitació de les zones d’estacionament. Les zones d’estacionament i
manteniment de la maquinària es localitzaran en punts sense desnivell, delimitant-les amb tanca
perimetral o qualsevol altre sistema que delimiti clarament l’espai.
Mesura correctora: Decapatge. Es realitzarà l’acopiament de la primera capa de terra vegetal (15 cm
de fondària) dels espais on es realitzaran moviments de terres.
Mesura correctora: Delimitació i senyalització de les zones d’emmagatzematge. Es delimitaran i
senyalitzaran les zones que es destinaran a l’emmagatzematge de la terra vegetal extreta, que estaran
dins de la zona afectada segons el punt anterior.
Mesura correctora: Llaurat del terreny. Quan es finalitzi la fase d’obres es llauraran els terrenys
compactats.
Mesura correctora: Restauració edàfica i vegetal. Les superfícies afectades durant l’obra que es
destinin al sistema d’espais lliures es restauraran amb terra vegetal extreta.
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4.2.2

SOBRE LA GEOMORFOLOGIA

El subàmbit Oliveretes-Torrent Fondo-Via Cornisa és un espai de pendents suaus, que oscil·len entre el
0 i el 10 %. Ja fora de l’àmbit d’ordenació, a la franja nord de les Oliveretes en els contraforts del turó de
Sant Ramon hi ha terrenys amb un pendent entre el 20 i el 25%, però que en cap cas superen el límit
del 25%. En el cas del subàmbit Bassa de laminació es detecten alguns talussos amb pendents que
superen el 50%, si bé aquests no s’han de veure afectats per la proposta.
L’impacte sobre la geomorfologia que s’avalua fa referència a la modificació del relleu de l’àmbit
necessària pel desenvolupament dels nous usos.
El resultat dels amidaments del moviment de terres és:
Taula 23 Resum amidamnets de terres (m3)
CONCEPTE

DESMUNT

TERRAPLÈ

TERRA VEG.

ESPLANADA

AMIDAMENT

221.412,5

132.233,9

25.279,7

27.902,1

Font: MPPU

L’obra és excedentària en terres. La terra sobrant és de qualitat per a fer terraplens; tota la comarca del
Baix Llobregat n’està mancada amb el que no són de preveure problemes per donar-les-hi sortida. En
qualsevol cas dins del recinte de l’obra, fonamentalment a la zona de l’excavació de la Bòvila, s’hi pot
abocar tot el tot volum sobrant ( 61.276,490 m3).
L’impacte sobre la geomorfologia dels terrenys inclosos al sector Oliveretes es produirà exclusivament
durant la fase d’obres, donat que només durant aquesta fase es preveu portar a terme moviment de
terres que definirà un relleu adequat per assumir els nous usos. Tot i així, quan s’hagi desenvolupat i
executat la proposta, es a dir durant la fase de funcionament, òbviament la modificació es mantindrà.
Un dels criteris en els quals s’ha basat la proposta d’ordenació, és la seva adequació i integració al seu
àmbit d’emplaçament, en base a les característiques territorials del mateix.
Caracterització:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal
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Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Així, l’impacte es valora com compatible, ja que quan la superfície de l’àmbit es modifica
topogràficament, aquesta és la mínima necessària pel desenvolupament dels usos adequant-se al
màxim a la geomorfologia actual del terreny. Tot i així, des del present IA es proposen mesures
correctores concretes que permetran minimitzar aquest impacte. Es valora positivament que en l’annex
I de la normativa s’incloguin mesures de prevenció de l’erosió i reutilització de sòls.
Mesura correctora: Limitació de les modificacions topogràfiques. Les modificacions topogràfiques
han de quedar limitades a les zones en que aquestes siguin imprescindibles per a la realització del
projecte, evitant l’afectació a les altres zones.
Mesura correctora: Aprofitament de terres. Les terres no vegetals sobrants generades durant el
moviment de terres, s’utilitzaran per al rebliment sobre el terreny allà on es detectin necessitats o
desnivells, i en llur defecte es destinaran a restaurar àrees degradades pròximes, prèvia autorització
municipal.
Mesura correctora: Gestió de les terres sobrants. Serà necessari gestionar correctament les terres
excedents generades durant el moviment de terres. Aquestes hauran de ser transportades a centres
gestors o, en el seu defecte, a abocadors controlats i autoritzats per aquest tipus de residu.
Mesura correctora: Regeneració de talussos. Quan es provoqui l’existència de talussos per l’obertura
de vials i l’explanació dels solars, aquests s’hauran de regenerar tot aplicant tècniques de xerojardineria,
amb especial cura de la retirada prèvia a l’obertura dels vials i replantació de les espècies vegetals
afectades.
Mesura correctora: Vehicles de transport de materials sobrants. Els vehicles de transport de terres
i runes hauran de tenir les característiques adients per evitar el vessament del seu contingut sobre la
via pública. Els materials transportats s’hauran de cobrir o protegir de manera que no se’n desprengui
pols ni es produeixin vessaments de materials residuals.

4.3

SOBRE EL CICLE DE L’AIGUA

4.3.1

SOBRE LA HIDROLOGIA SUPERFICIAL

El subàmbit Oliveretes-Torrent Fondo-Via Cornisa està drenat per una petita xarxa hidrològica formada
per quatre torrents d’escassa magnitud, tot i que el règim mediterrani al que estan sotmesos els pot
convertir, puntualment, en elements significatiu de risc.
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Tres d’aquests torrents discorren en sentit nord-sud i baixen dels contraforts del Turó de Sant Ramon,
sent aquests, d’oest a est, el Torrent de Can picó, el Torrent de les Oliveretes i el Torrent de Sales. Per
últim es pot distingir un quart que discorre en direcció oest-est, el torrent Fondo que al llarg del seu
curs recolliria l’aigua provinent dels altres tres. Aquest torrent al final esdevé un camí.
D’altra banda, el subàmbit bassa de laminació és drenat pel Torrent de Can Tries i el Torrent de les
Canals, tributaris de la Riera de Sant Llorenç de les Canals, que és transformada en bassa de laminació
quan entra en el subàmbit d’ordenació.
Durant la fase d’obres per desenvolupar urbanísticament el sector es poden produir afectacions al
sistema de drenatge del subàmbit Oliveretes-Torrent Fondo-Via Cornisa:
Caracterització fase d’obres:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
L’impacte es valora com compatible i des d’aquest IA es proposen unes mesures correctores que
permeten minimitzar aquest impacte.
Mesura correctora: Delimitació de les zones de trànsit. S’hauran de minimitzar i delimitar
estrictament les zones de trànsit i maniobra dels vehicles i la maquinària, per minimitzar el trepig en les
zones que no sigui imprescindible. Aquesta delimitació la realitzarà la Direcció Ambiental de l’obra en
base als plànols d’ordenació, i es senyalitzaran tots els recorreguts amb tanques plàstiques, reflectants i
visibles.
Mesura correctora: Control dels residus. Controlar l’abocament de residus sòlids o líquids per
minimitzar el risc de contaminació, tant directa com indirectament, del sistema hidrològic.
Mesura correctora: Evitar l’efecte barrera. Evitar la instal·lació d’infraestructures que puguin
provocar un efecte barrera en els cursos naturals de les aigües de pluja.
En el cas del subàmbit Oliveretes-Torrent Fondo, en la fase de funcionament, es pot dir que el sistema
actual de la hidrologia superficial quedarà completament transformat. Es separa el drenatge del sector
urbà del rural i es simplifica i optimitza el sistema de drenatge de les conques urbanes, recollint les
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determinacions que havien estat simulades i acordades amb l’ACA durant la redacció del Projecte
d’Urbanització del Sector de Llevant (aprovat el desembre de 2010).
Imatge 45 Disseny de la compartimentació de les conques de drenatge que afecten el sector
Oliveretes-Torrent Fondo

Font: MPPU

Drenatge de les conques rurals:
Per evitar els riscos d’inundació del sector Oliveretes-Torrent Fondo i de la zona urbana de Viladecans,
les avingudes de la conca forestal fins un període de retorn de 500 anys es desvien amb un col·lectorinterceptor situat a la Via de Cornisa que conduirà les aigües fins a la riera de Sant Climent. Aquest
interceptor drena una àrea de 55,7 Ha (0,557 Km2) i interceptarà quatre torrents: d’oest cap a est són el
Torrent de la Verdera o Torrent Fondo, Torrent de Can Picó, Torrent de les Oliveretes i Torrent de Can
Sales.
Drenatge de les conques urbanes:
A partir de la Via de Cornisa cap al sud, els torrents existents vertebren el sistema d’espais oberts i
d’equipaments fins arribar al nou entorn residencial on s’integren a la xarxa separativa de pluvials. Dins
la trama residencial el sistema de col·lectors de pluvials es complementa amb un dipòsit de laminació
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situat sota la gran plaça central. El dipòsit de laminació desguassa directament al sistema de conductes
del Parc d’Activitats, construït segons el “Projecte de canalització de Torrent de Fondo FASE I”, que
vehicula l’aigua a través de la C-32 cap a la Riera Roja.
El dipòsit està dissenyat per uns 18.000m3, que es considera suficient per un període de retorn de 100
anys. Aquesta capacitat es considera suficient per a laminar la diferència entre la punta d’avinguda amb
període de retorn de 100 anys i la capacitat de desguàs del sistema de col·lectors situats aigües avall
(amb el pas sota la carretera i el col·lector que el continua renovats).
Aquest sistema es complementa amb sistemes locals (veure Imatge 45) com el de l’entorn del Tanatori
que, amb la urbanització avançada de l’entorn del Tanatori, aporta una bassa de laminació a la rotonda
d’entrada, per evitar les inundacions pròpies d’aquest tram de l’avinguda.
Així doncs, com es mostra a la imatge següent i a la Imatge 45, esquemàticament la gestió de pluvials
en l’àmbit Oliveretes-Torrent Fondo és:
-

Conques rurals (pluvials forestals abans de la Via de Cornisa) col·lector- interceptor que desguassa
a la Riera de Sant Climent

-

Conques urbanes:
o

majoritàriament (inclosos els torrents), les pluvials desguassen a la bassa de laminació i
d’aquí al Parc d’Activitats i finalment a la Riera Roja.

o

Una altra part, de l’est de l’àmbit, s’incorpora a la nova bassa situada a sota de la
rotonda del vial d’entrada.

o

Una part desguassa directament al Torrent Fondo

o

una petita part desguassa al sistema de pluvials de Viladecans per l’oest de l’àmbit

En l’apartat 5.6. del document DETERMINACIONS RELATIVES ALS SERVEIS URBANÍSTICS I LES OBRES
D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR DEL PLA DE LLEVANT s’inclouen les característiques de la xarxa, inclosos
els càlculs hidrològics que justifiquen les dimensions del dipòsit de laminació.
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Imatge 46 Sistema de pluvials i residuals

Font: Memòria de la MPPU

Drenatge del subàmbit bassa de laminació:
Finalment, pel subàmbit Bassa de laminació ja està transformat actualment. Els treballs a la Bassa de
Laminació de Sant Llorenç corresponents al nou projecte d’urbanització se centraran en la revegetació i
adequació paisatgística de l’esmentada bassa. El sistema de drenatge de l’àmbit de la bassa de
laminació està recollit en el document de “Memòria As-built Bassa de laminació de Sant Llorenç, Fase
2”.
L’impacte global sobre la hidrologia superficial es considera sever, ja que se’n modifiquen
completament les característiques naturals.
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Caracterització fase de funcionament:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític

4.3.2

SOBRE LA HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA

En relació a la hidrologia subterrània, l’àmbit d’ordenació es troba majoritàriament sobre l’aqüífer del
Delta del Llobregat (Aqüífer superficial del delta del Llobregat, Codi 405 A14). Una petita superfície del
nord del subàmbit “Bassa de laminació” coincidint amb la litologia de pissarres (epígraf Sf, veure
apartat), es troba damunt de l’aqüífer del Garraf (Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat a les
pissarres de Garraf, codi 308 G21).
El possible impacte sobre la hidrologia subterrània pel desenvolupament urbanístic del subàmbit
Oliveretes-Torrent Fondo-Via Cornisa, s’identifica tant en la fase d’obres com en la de funcionament, pot
derivar-se de les alteracions generades en el sòl de l’àmbit per l’alteració de les seves característiques o
per la reducció de la superfície de sòl amb capacitat d’infiltració.
Així, es considera que durant la fase d’obres els efectes negatius més significatius estaran relacionats
amb la producció de residus líquids que puguin infiltrar-se al subsòl. I a aquells efectes que produeixin
una modificació de les característiques edàfiques que modifiquin la capacitat d’infiltració.
Caracterització fase d’obres:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Des d’aquest IA es proposen unes mesures correctores que permeten minimitzar els efectes detectats.
Mesura correctora: Manteniment i neteja de la maquinària. Extremar les precaucions en cas de
realitzar accions de manteniment (canvi d’olis o similar) i neteja de la maquinària, que es realitzaran
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sempre en àrees degudament impermeabilitzades per tal d’evitar la infiltració d’elements contaminants;
a la vegada que es controlarà el destí final de les substàncies i de les aigües resultants.
Mesura correctora: Llaurat de les zones impermeabilitzades. Un cop finalitzades les obres es
procedirà a llaurar les zones que hagin quedat impermeabilitzades per el pas de vehicles o maquinària
pesant.
Durant la fase de funcionament, i associat a la urbanització i construcció dels Vials i aparcaments,
Equipaments, i Residencial, el resultat és l’augment del sòl edificat de l’àmbit (25,4 ha com a màxim, si
s’ocupés tot l’espai), aproximadament 15 ha més que les que hi ha actualment ocupades. Aquest
augment generarà una disminució en la capacitat d’infiltració de l’àmbit.
Tenint en compte que al municipi cauen de mitjana entre 570 i 600mm anuals, i que
s’impermeabilitzarà com a màxim tot el sòl destinat a serveis tècnics, vials i estacionament,
equipaments i residencial (dotacional i privat), (en total unes 25 ha) es calcula les aigües pluvials que
cauran en el sector urbanitzat seran, en un any normal, orientativament entre 144.900 i 152.500
m3/any. Val a dir que aquests valors anuals tenen caràcter de màxims, ja que no s’ha tingut en compte
que els equipaments no s’impermeabilitzaran necessàriament, com tampoc el 100% de la superfície
destinada a residencial ni a l’estacionament. La normativa contempla certa permeabilització del verd
privat del sòl residencial R-HP Llevant.
D’altra banda, la bassa de laminació de sota de la rotonda del vial d’entrada no està impermeabilitzada
(capacitat uns 5.000m3).
D’altra banda, el pla contempla, com s’ha dit, que les aigües interceptades en l’interceptor de la Via
Cornisa, acabin anant a la Riera Roja, al sud del nucli de Viladecans, fora del sector. Aquesta riera no
està impermeabilitzada, de manera que part de l’aigua interceptada retorna a l’aqüífer.
Aquesta quantitat d’aigua deixarà d’incorporar-se a l’aqüífer i tindrà com a destí final diferents lleres
naturals del municipi.
Caracterització fase de funcionament:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
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L’impacte es valora com a moderat, donat que es considera que l’augment de l’espai edificat en l’àmbit
augmenta considerablement en relació a l’espai edificat actualment.
Des d’aquest IA es proposen mesures correctores i compensatòries per minimitzar aquest impacte.
Mesura compensatòria: Materials permeables. En els espais no edificats, ja siguin públics o privats,
el tractament amb paviments del sòl haurà de garantir en tota la seva superfície la infiltració de les
aigües pluvials.
Mesura compensatòria: Materials permeables. Els escossells allà on es pugui, hauran de ser
correguts i permetre el pas de l’aigua.

4.3.3

SOBRE EL CONSUM D’AIGUA

A partir d’aquestes dades s’estima que durant la fase de funcionament el nou sector residencial tindrà
associat un consum d’aigua del sector residencial d’aproximadament 1.030.2 m3 al dia, és a dir, 376.021
m3/any, tenint en compte el consum promig per habitant a Viladecans.
Cal tenir en compte el consum global serà major, ja que cal afegir-hi el reg de zones verdes i el consum
dels equipaments.
Tenint en compte el total de sectors que consumeixen aigua i a partir de diversos indicadors l’increment
global del consum d’aigua serà aproximadament 400.000 m3 anuals:
Taula 24 Estimació de l’increment de consum amb la MPPU
CONSUM (M3/ANY)

DADES DE LA MPPU

UNITAT

6.5

Ha de Zones verdes

1

Ha d’equipaments amb necessitats de reg

9461

0.5

Ha d’espais verds privatius amb necessitats de reg

1050

7.986

Habitants (2956 habitatges i 2,5persones per habitatge)

Total

13650

376021
400182

3

2

Consum equipaments (m /m ) 0.95 Font: Memòries de les Àrees Residencials Estratègiques.
Consum zona verda (m3/m2) 0.21 Font: Gestió sostenible del verd urbà 2012. Quadres resum. Diputació de
Barcelona, 2012.
Nous habitants previstos: Equip redactor de la MPPU.
Font: Elaboració pròpia
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Consum d'aigua

3.43%
2.38%
0.26%

93.92%

Ha de Zones verdes
Ha d’equipaments amb necessitats de reg
Ha d’espais verds privatius amb necessitats de reg
Habitants (2956 habitatges i 2,5persones per habitatge)

Tota l’alimentació del reg es farà amb aigua regenerada, ja que es connectarà al sistema d’aigües
regenerades municipal. La neteja de vials i espai públic també s’alimentarà d’aquesta xarxa. Tot i així en
la dotació això no s’ha tingut en compte, per si hi ha manca de subministrament.
Al final, tal com es mostra en la Memòria de Determinacions que acompanya la documentació de la
MPPU, es calcula una dotació necessària de 2.488.952 l/dia per a tots els usos, inclòs un 10% de
pèrdues en xarxa, és a dir, 908.467 m3/any, per tant més del doble del que aquest IA calcula a partir de
càlculs aproximats. No s’espera que s’arribi a consumir tota l’aigua de la dotació.
D’altra banda, la proposta contempla una sèrie de mesures ambientals en l’Annex I de la normativa,
entre les que es contempla la minimització del consum d’aigua i la possibilitat d’utilitzar pous.
Per valorar aquest impacte es considera que el consum d’aigua de pous caldrà que es dugui a terme
amb el permís de l’ACA i amb un control sobre el consum, ambdues coses amb l’objectiu de garantir no
malmetre quantitativament l’aqüífer.
Caracterització fase de funcionament:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
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L’impacte sobre l’augment del consum d’aigua es valora com moderat. A la vegada es valora
positivament la previsió dels sistemes de reg, de reutilització i estalvi d’aigua previstos per la proposta,
a més de la normativa ambiental de l’Annex I.
Es considera que hi ha prou recursos per fer front a la nova demanda, ja que per dur-la a terme caldrà
la certificació de la companyia que la subministra, però de tota manera, des del present IA es
determinen una sèrie de mesures correctores que tendeixin a minimitzar-ne el consum.
Mesura correctora: Instal·lació de programadors pel reg de les zones verdes. En el projecte
d’urbanització es tindrà en compte la instal·lació de programadors per controlar la durada i freqüència
del reg en zones verdes, evitant regar durant les hores centrals del dia, ja que l’evaporació és superior
en aquesta franja horària.
Mesura correctora: Plantació d’espècies en les zones verdes amb baixos requeriments hídrics .
En el projecte derivat caldrà tenir especial cura en triar espècies què estiguin adaptades al clima de la
zona.
Mesura correctora: el consum d’aigua de pous caldrà que es dugui a terme amb el permís de l’ACA i
amb un control sobre el consum, ambdues coses amb l’objectiu de garantir no malmetre
quantitativament l’aqüífer.

4.4

SOBRE EL CONSUM D’ENERGIA

En relació al consum d’electricitat al municipi de Viladecans, les dades més actualitzades de les que es
disposa, són del 2008 i mostren una tendència a la disminució del consum energètic en tots els sectors.
En l’actualitat el consum energètic del sector és molt baix, donada la baixa activitat que s’hi produeix i la
manca de serveis urbans.
L’impacte sobre el consum d’energia es produirà principalment durant la fase de funcionament i es
preveu més significativa en el subàmbit Oliveretes-Torrent Fondo-Via Cornisa en tant els nous usos
implicaran un increment d’aquest consum. Tenint en compte que arribaran 7.986 habitants més, es
calcula que es consumiran més de 22.360 MWh/any només a causa del consum residencial. El consum
serà més alt perquè caldrà afegir-hi el derivat dels espais lliures, el viari i el dels usos terciaris i
d’equipaments. Fent una estimació general, tenint en compte el promig de consum total de Viladecans,
es pot donar la xifra orientativa de 109.567,92 MWh/any.
La proposta contempla una sèrie de mesures ambientals en l’Annex I de la normativa, entre les que es
contempla l’ús eficient de l’energia (compliment del CTE i del decret d’ecoeficiència, utilització de LED,
orientació dels edificis a sud, ventilació natural, etc.)
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Els edificis (de nova construcció i els existents que es modifiquin, reformin o rehabilitin integralment)
cal que disposin de la certificació d’eficiència energètica, d’acord amb les prescripcions establertes al
Reial Decret 47/2007 de certificació d’eficiència energètica, amb un nivell mínim “C”, per a l’obtenció de
la llicència urbanística, essent desitjable assolir un nivell “A” de certificació energètica.
Es preveu també que la instal·lació cobreixi el 60% de la demanda energètica total anual per a aigua
calenta sanitària de l’habitatge o l’energia elèctrica d’aquest. Tal com diu la ordenança municipal
relativa a la captació solar: La instal·lació solar tèrmica s’haurà de dissenyar, executar i utilitzar per tal

d’assolir un grau de cobertura com a mínim igual al 60% de la demanda d’aigua calenta.
L’espai de coberta terrat, s’utilitzarà per allotjar els panells solars i altres possibles elements relacionats
amb les instal·lacions dels habitatges i de les zones comunes.
En relació al consum energètic derivat de la mobilitat, la MPPU preveu la instal·lació de sistemes de
recàrrega d’energia elèctrica per a vehicles en els edificis.
Caracterització fase de funcionament:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
L’impacte en relació a l’augment del consum d’energia es valora com moderat per què té en compte
mesures normatives d’estalvi energètic (annex A de la normativa).
D’altra banda, es té en compte que hi haurà prou recurs per part de les companyies subministradores.
No obstant, des del present IA per tal d’acomplir amb els objectius ambientals, es recomana el següent:
Mesura correctora: Criteris de sostenibilitat. Durant la fase de disseny i la d’obres, s’introduiran
criteris de sostenibilitat, com per exemple:
-

Arquitectura bioclimàtica. Fomentar l’arquitectura bioclimàtica per tal de reduir l’ús de les
calefaccions i els aparells d’aire condicionat.

-

Dissenyar elements constructius incorporant criteris de deconstrucció: muntatge en sec,
facilitat de muntatge i desmuntatge, unions mecàniques, etc.
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Mesura correctora: Millors tècniques disponibles. Les mesures d’estalvi i eficiència energètica de
l’Annex A de la normativa hauran de tenir caràcter de mínims, de manera que a mesura que apareguin
millores tècniques i canvis normatius a nivell europeu que permetin assolir major eficiència podran
encaminar-se a assolir major ecoeficiència.
Mesura correctora: Els edificis hauran de tenir classificació energètica com a mínim tipus B i es
promourà la classificació tipus A, com una obligació encaminada a donar compliment del marc europeu
del 2020, en què els edificis hauran de tenir consum energètic gairebé nul.
Recomanació: Instal·lacions d’horts solars (a les reserves d’equipaments del sector) per a la
producció d’energia per al propi sector.

4.5

SOBRE LA GENERACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS

L’EDAR està dissenyada per un cabal de 64.000 m3 al dia. Amb la nova ordenació prevista, es calcula
que les aigües procedents del sector residencial i d’equipaments (90% del consumit) seran com a
màxim de 950 m3/dia. Això representa el 1.49% del cabal de disseny.
Tenint en compte la mitjana anual tractada a l’EDAR de Gavà Viladecans (47.000m3/dia
aproximadament) aquest increment no suposa superar la capacitat de càrrega de l’EDAR.
A més, la MPPU contempla mesures de minimització del consum d’aigua en l’ANNEX I de les normes.
D’altra banda, l’AMB, òrgan gestor de l’EDAR, ha informat favorablement la present MPPU del Sector
Llevant.
Per tant, aquest impacte es considera:
Caracterització fase de funcionament:

Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:

Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
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4.6

SOBRE LA GENERACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS

Com es detalla a l’apartat 4.3.2, es calcula que les aigües pluvials que cauran en el sector urbanitzat
seran, en un any normal, orientativament entre 144.900 i 152.500 m3/any. Aquesta quantitat d’aigua
deixarà d’incorporar-se a l’aqüífer i tindrà com a destí final diferents lleres naturals del municipi.
Es considera que l’arribada de l’aigua procedent del dipòsit de laminació a les lleres naturals, que tindrà
lloc durant la fase de funcionament, no és un impacte negatiu, sempre que les aigües no tinguin
contaminants.
L’interceptor projectat abans d’arribar a l’àmbit d’estudi evita els riscos d’inundabilitat i es considera
que no hi haurà col·lapse de les infraestructures de les pluvials perquè el dipòsit de laminació de dins
del sector és també un sistema de regulació. Per valorar l’impacte, es pressuposa la bona gestió del
dipòsit de laminació i que es deixarà anar cabal durant l’any per evitar-ne el col·lapse29.
D’altra banda, les aigües pluvials poden arrossegar brutícia dels carrers i contaminants com olis a partir
dels vials.
Aquest impacte, que tindrà lloc durant la fase de funcionament, es considera:
Caracterització fase de funcionament:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:

Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Mesura correctora: Preveure filtres de sòlids abans i tractaments d’hidrocarburs de la
incorporació a la llera. Previ a la seva incorporació a la Riera de Sant Climent, les aigües circularan per
un sistema de que filtrarà i desengrasarà les aigües per eliminar impureses i substàncies que aquestes
puguin contenir.

29

La capacitat de sortida del sistema en l’escenari T25 és pren de 12 m3/s a efectes del càlcul de la dipòsit de

laminació. En l’escenari de període de retorn 100 anys la capacitat de sortida del sistema d’aigües avall és de 14,8
m3/s per al qual està dimensionat i es pren aquest valor en el càlcul de la dipòsit.
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4.7

SOBRE LA GENERACIÓ DE RESIDUS

Es considera que durant la fase d’obres, algunes de les accions que es portaran a terme poden tenir
impacte en la generació de residus urbans.
En primer lloc, a la fase d’obres, els treballs de demolició de les edificacions existents a l’àmbit i el
moviment de terres (l’obra n’és excedentària, com es menciona a l’apartat 4.2.2, generaran residus. Cal
esmentar especialment que a la zona hi ha 9.500 m2 de cobertes de fibrociment. Pel que fa a les terres
sobrants, dins del recinte de l’obra, fonamentalment a la zona de l’excavació de la Bòvila, s’hi pot abocar
tot el tot volum sobrant ( 61.276,490 m3), tot i que si s’escau podrà utilitzar-se en d’altres obres, ja que
és freqüent la seva mancança a la comarca.
Es considera positiu que l’Annex I de la normativa inclogui un apartat dedicat a la utilització de
materials sostenibles constructius.
Caracterització fase d’obres:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
La generació de residus de la construcció es consideren com un impacte compatible.
Des del present IA es determina que calen mesures correctores cap a una bona gestió dels residus
generats.
Mesura correctora: Gestió dels residus de la construcció. La gestió dels residus generats durant la
fase d’obres, com a conseqüència dels processos d’execució dels treballs de construcció, s’haurà de dur
a terme d’acord amb les determinacions de la l'Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió
dels residus de Viladecans, i en el tot allò que no estigui previst en aquesta Ordenança, per la legislació
vigent de caràcter autonòmic i estatal.
Mesura correctora: Separació en origen. Per a la correcta gestió dels residus cal realitzar la separació
en origen dels diferents tipus de residus. A aquest efecte, caldrà disposar dels contenidors següents:
-

Per a residus petris, que tindran com a destí el reciclatge i el dipòsit de runes.
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-

Per a fustes, metalls, vidres i embalatges, per a la seva gestió per empreses de recuperació de
residus.

-

Per a residus generats pels industrials (envasos, pintures, materials elèctrics...), que es
gestionaran com en el cas anterior. Es podrà prescindir d’aquests contenidors, en el cas que els
industrials que participen en les obres realitzin una gestió pròpia dels seus residus. En qualsevol
cas, la gestió que es fa d’aquests residus ha de quedar correctament justificada.

-

Aquests contenidors o receptacles quedaran dipositats a l’interior de l’obra.

-

Fibrociment: Caldrà tenir especial cura de la manipulació i gestió d’aquest residu, que s’haurà
de dur a terme amb personal o empresa qualificada ja que és perillós per a la salut.

Mesura correctora: Separació inicial dels elements abans de l’enderroc. Prèviament a l’enderroc
caldrà procedir, en la mesura del possible, a la separació dels diferents elements

no petris i

valoritzables (amb destí a una planta de triatge i recuperació) i posteriorment a l’enderroc dels elements
petris amb destí al reciclatge i dipòsit de runes.
Durant la fase de funcionament, la nova població que s’estableixi en l’àmbit generarà nous residus. Es
calcula que tenint en compte la taxa actual de generació, seran unes 10,38 tones/dia.
La proposta contempla una sèrie de mesures ambientals en l’Annex I de la normativa, entre les que es
contempla la gestió correcta dels residus municipals. La normativa dona compliment a les disposicions
del CTE en aquesta matèria, integrant espais per a recollida de residus dintre d’edifici. D’altra banda, en
el Projecte d’Urbanització es recolliran els espais necessaris per la ubicació dels elements de recollida.
Pel que fa als residus especials, el sector disposa d’una peça qualificada com a 4 Serveis tècnics, amb
superfície suficient com per a incloure una deixalleria, compatible amb la qualificació.
Caracterització fase de funcionament:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
En base al que s’ha comentat anteriorment, i donat que la proposta contempla mesures correctores, es
valora com compatible.
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Mesura correctora: En el moment de fer el projecte d’urbanització que es consensuï amb les entitats
gestores dels residus quin serà el tipus de recollida i gestió de residus per tal que sigui incorporat en el
projecte.

4.8

SOBRE LA BIODIVERSITAT I LA PERMEABILITAT ECOLÒGICA

4.8.1

SOBRE LES UNITATS DE VEGETACIÓ

La cobertura vegetal de la zona s’identifica principalment a partir de les següents unitats: espais
agrícoles amb conreu d’horta i fruiters i amb conreus arboris abandonats; espais alterats en procés de
recuperació on predominen els herbassars i matollars; espais erms; espais amb vegetació associada al
torrent; i pinedes.
El desenvolupament i execució de la proposta pot afectar substancialment a aquestes cobertes, tot i
que, degut al seu estat, en general no tenen una significació florística important. El desenvolupament
del Pla representarà una modificació important de les condicions en el subàmbit Oliveretes-Torrent
Fondo-Via Cornisa, en el qual es substituiran part de les cobertes de matollar que, tenen associat un
valor elevat de riquesa i de diversitat en el context del municipi, tal com es mostra a l’apartat. Malgrat
tot, no es té previst edificar en la zona més al nord, espai de transició amb el bosc del nord del terme,
on el valor és més elevat. En la cartografia d’ordenació de la MPP referent als sistemes, s’assenyalen els
individus arboris que caldrà mantenir, especialment garrofers, cosa que es considera positiva, així com
la matriu agrícola preexistent que dona estructura als espais lliures del sector i continuïtat amb els
espais forestals de muntanya.
Es preveu un impacte menys significatiu en el subàmbit Bassa de laminació. En el subàmbit OliveretesTorrent Fondo-Via Cornisa destaca la vegetació associada als torrents, com a unitat de vegetació millor
desenvolupada i que la proposta manté parcialment, donat que els torrents s’integren en la proposta
com a sistema d’espais verds abans d’arribar a la trama urbana.
L’interceptor dels torrents, projectat per evitar els riscos inundabilitat en el sector i del sector urbà de
Viladecans provocarà un canvi en el nivell d’humitat dels torrents per sota de la Via de Cornsia, que
veuran reduïda considerablement la superfície de la seva conca (només drenaran l’aigua dels espais
lliures per sota de la Via de Cornisa) i per tant canviaran les condicions de l’hàbitat i el tipus de
vegetació associada.
Es considera que l’impacte sobre la vegetació s’origina pel sistema viari i per la zona residencial, i s’inicia
durant la fase d’obres i es manté durant la fase de funcionament.
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Caracterització:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Considerant que per la seva naturalesa (veure l’apartat corresponent a les Unitats de vegetació del
present IA) la vegetació existent al sector d’ordenació no té especial rellevància o interès pel seu valor
florístic, l’impacte sobre la vegetació es valora com a moderat.
Tot i així, cal emfatitzar en aquest punt que la vegetació present al subàmbit Oliveretes-Torrent FondoVia Cornisa, molt proper als nuclis urbans de Viladecans i Sant Boi, ajuda a mantenir la biodiversitat
faunística de la zona, especialment els rèptils, l’avifauna i els micromamífers, que troben el seu hàbitat
en aquests espais. Per tant caldrà mantenir o recuperar aquesta funció de la vegetació existent
amb el sistema d’espais verds de la proposta.
En aquest sentit, des del present IA es fan unes recomanacions ambientals i es proposen unes mesures
correctores que permeten minimitzar aquest impacte.
Mesura correctora: El projecte derivat haurà de contemplar mesures del Pla d’acció per a la

conservació i foment de la biodiversitat urbana de Viladecans.
Mesura correctora: Conservació de la vegetació existent. En la mesura del possible i de forma
general, es recomana, en base a criteris de conservació de la vegetació i integració de la proposta a
l’àmbit concret, la conservació de la vegetació existent. Es fa especial èmfasi en els espais de matollar al
nord dels dos àmbits (Bassa i Torrent Fondo), que haurien de mantenir la màxima naturalitat, i també la
conservació dels individus arboris que es puguin considerar com singulars o d’interès local.
Mesura correctora: Identificació i senyalització dels elements de vegetació a conservar.
Identificar els arbres considerats singulars o d’interès local i que es mantindran, a fi de delimitar i
senyalitzar al seu voltant una zona de protecció de radi igual al radi de la capçada més 5 metres, amb la
finalitat de no afectar les arrels.
Mesura correctora: Trasplantament dels elements de vegetació a conservar. Si no és possible la
conservació dels elements en el seu lloc actual a l’àmbit d’estudi, es trasplantaran a altres indrets de
l’àmbit o del municipi, adients per la seva conservació.
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Mesura correctora: Evitar el risc d’incendi. Durant les obres que es realitzin en llocs propers a la
vegetació a conservar, es deuran extremar les mesures de precaució, en relació a l’ús de materials
inflamables o de maquinària que durant el seu funcionament pugui constituir un risc d’incendi.
Mesura correctora: Zona de transició. Sempre que sigui possible es mantindrà una zona amb
vegetació herbàcia entre els habitatges i la massa forestal existent. La construcció haurà d’estar el més
allunyada possible de la massa boscosa.
Mesura correctora: Mantenir la biodiversitat faunística de la zona. En el sistema d’espais lliures, i el
sistema viari es plantaran espècies que per les seves característiques ofereixin recursos tròfics, i
permetin l’establiment d’estructures de vegetació complexes per tal d’afavorir la presència de fauna.
D’aquesta manera el sistema d’espais verds recuperarà aquesta funció fins ara desenvolupada per de la
vegetació existent en l’àmbit.
Mesura compensatòria: com a mesura compensatòria es proposa que el projecte derivat contempli
actuacions de millora dels espais associats als torrents, si s’escau a través d’un projecte específic:
-

Tenir en compte el grau d’humitat del torrent abans de fer plantacions d’espècies noves i que, de
proposar-ne, aquestes estiguin adaptades als nivells hídrics del sòl, d’assolellament de l’espai i de
secció del torrent. Actualment, degut a aquestes condicions, la vegetació dels torrents no és
pròpiament vegetació de ribera però sí adaptada a cert grau d’humitat del sòl (veure Espais amb
vegetació mixta de torrent, pàgina 37).

-

Mantenir els arbres significatius que no interfereixen en la dinàmica hídrica del torrent, propis del
lloc (alzines, roures, figueres, etc.).

-

Eliminar espècies al·lòctones invasores (per exemple, la canya americana, l’acàcia, la phytolacca,
etc.) i controlar la proliferació d’espècies invasores amb mecanismes de control.

-

Controlar l’accessibilitat indiscriminada a l’espai i també evitar la fragmentació de les franges de
vegetació.

-

Neteja periòdica de residus

-

En els espais més degradats, si s’estudia fer replantacions, que segueixin un model de complexitat,
amb diversos estrats de vegetació. Conèixer bé la biologia de les espècies, la interferència entre
elles, les condicions del medi, així com tenir en compte el pendent alhora de triar el port dels
individus aplantar, la seva funcionalitat tròfica per la fauna (per exemple, la bardissa és una planta
mensytinguda que té un paper important en aquests espais).

-

Consultar i seguir els documents tècnics redactats per l’Agència Catalana de l’Aigua: “La gestió i
recuperació de la vegetació de ribera. Guia tècnica per a actuacions en riberes”, i “Directrius de
planificació i gestió de l’espai fluvial” i “Directrius i criteris per a la redacció de projectes de gestió,
de conservació i de recuperació d'espais fluvials”.
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4.8.2

SOBRE LA FAUNA

El desenvolupament i execució de la proposta pot afectar a la fauna existent en l’àmbit d’ordenació i en
els seus voltants. Tot i així, puntualitzar que donades les variacions en la distribució de les espècies de
la fauna, en relació als requeriments per la funció de cria, tròfica o de refugi, l’impacte sobre les
mateixes serà diferent. Així mateix representarà una modificació important de les condicions en el
subàmbit Oliveretes-Torrent Fondo-Via Cornisa, en tant es preveu un impacte menys significatiu en el
subàmbit Bassa de laminació, tot i que hi ha un punt d’interès en la Font de Can Trias, que té un valor
ecològic com a potencial punt d’amfibis. Es considera que l’impacte sobre la fauna s’inicia durant la fase
d’obres i es manté durant la fase de funcionament.
Durant la fase d’obres les accions portades a terme per desenvolupar la proposta, poden ocasionar
modificacions en l’àmbit que tindran un impacte en les zones de cria o les àrees tròfiques i de refugi de
la fauna present en l’àmbit d’estudi. A més, l’increment de la freqüentació antròpica en l’àmbit
provocarà el desplaçament de la fauna a indrets adjacents al mateix, on encara poden seguir trobant els
seus hàbitats.
Caracterització fase d’obres:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
L’impacte s’identifica es valora com moderat, i es proposen un seguit de mesures correctores per
minimitzar l’impacte.
Mesura correctora: Període d’obres. Realitzar les obres preferentment en el període comprés entre
els mesos de juliol a gener, ambdós inclosos, per evitar afectacions a la fauna en període de cria.
Mesura correctora: Identificació i senyalització dels caus. Identificar i senyalitzar els caus presents
en l’àmbit, amb la finalitat de realitzar un seguiment de les zones en las que es detecti la presència de
caus, per evitar si és possible la seva destrucció.
Recomanació: Redacció d’un projecte de restauració a la font de Can Trias per potenciar el seu
paper d’hàbitat per a amfibis.
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Durant la fase de funcionament l’existència de la nova zona residencial en l’àmbit, així com l’increment
de la freqüentació antròpica en aquest i en les zones adjacents, fixarà al llarg del temps els efectes
sobre la fauna de l’àmbit descrits anteriorment per la fase d’obres. Tot i així, i com ja s’ha comentat en
l’apartat anterior, la vegetació present actualment a l’àmbit, molt proper als nuclis urbans de Viladecans
i Sant Boi, ajuda a mantenir la biodiversitat faunística de la zona, especialment els rèptils, l’avifauna i els
micromamífers, que troben el seu hàbitat en aquests espais. Per tant, es considera necessari mantenir
o recuperar aquesta funció de la vegetació existent amb els sistema d’espais verds de la proposta.
Per minimitzar l’impacte, en el sistema d’espais lliures, i el sistema viari es plantaran espècies que per
les seves característiques ofereixin recursos tròfics, i permetin l’establiment d’estructures de vegetació
complexes per tal d’afavorir la presència de fauna.
D’aquesta manera el sistema d’espais verds recuperarà aquesta funció fins ara desenvolupada per de la
vegetació existent en l’àmbit.
D’altra banda, la presència d’edificis alts, si tenen acabats de vidre, podria ser un motiu de mortalitat
d’ocells d’elevat valor i protegits per la legislació, propis d’entorns urbans, que probablement viuran i
potencialment nidificaran en aquest entorn (falciots, ballesters, orenetes, etc.). Aquest tipus d’edificis i
acabats són la primera causa de mortalitat no natural d’ocells urbans.
Caracterització fase de funcionament:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal – Positiu Negatiu

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
L’impacte es valora com a moderat. Es proposen unes mesures correctores (algunes de les quals són
comunes amb l’apartat anterior) que podem millorar els efectes i es recomanen unes mesures
compensatòries.
Mesura correctora: Mantenir la biodiversitat faunística de la zona. En el sistema d’espais lliures, i el
sistema viari es plantaran espècies que per les seves característiques ofereixin recursos tròfics, i
permetin l’establiment d’estructures de vegetació complexes per tal d’afavorir la presència de fauna.
D’aquesta manera el sistema d’espais verds recuperarà aquesta funció fins ara desenvolupada per de la
vegetació existent en l’àmbit.
Mesura correctora: Prohibir explícitament els acabats amb façana vidre dels edificis nous,
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Mesura correctora: El projecte derivat haurà de contemplar mesures del Pla d’acció per a la

conservació i foment de la biodiversitat urbana de Viladecans.
Mesura correctora: En el subàmbit “Bassa de laminació” caldrà potenciar el matollar propi de la zona
en els talussos de contacte amb el bosc de pi blanc.
Mesures compensatòries: Refugis de fauna. Instal·lar caixes niu i refugis adequats a la fauna
relacionada amb els hàbitats afectats.
Mesures compensatòries: Zones de cria per amfibis. Afavorir la presència dels amfibis establint
possibles zones de cria, com ara basses temporals o permanents que possibilitin la seva reproducció.
Mesures compensatòries: Senyalització amb informació ambiental. S’instal·larà senyalització que
contingui informació ambiental sobre la importància de la conservació dels espais verds,
característiques de la vegetació i la fauna que són presents, amb l’objectiu de promoure l’interès i la
seva valoració per part dels veïns i usuaris, així com la societat en general.

4.8.3

SOBRE LA PERMEABILITAT ECOLÒGICA

La barrera que construeix el propi nucli urbà de Viladecans i el tractament entubat dels torrents quant
travessen sectors urbans de Viladecans, fa que no es pugui atribuir cap funció connectora al sector de
nostre àmbit d’estudi.
Més important que la connectivitat territorial és el paper del sector en la connectivitat a una escala
urbana i local. El paper clau del subàmbit Oliveretes-Torrent Fondo-Via Cornisa recau la seva posició: els
espais oberts que es conserven en aquest entorn periurbà permeten l’entrada (i la relació) de la
vegetació espontània en la ciutat, de manera que es facilita l’increment de la biodiversitat urbana a
través de la continuïtat del verd.
La proposta de la MPPU manté els torrents i els espais adjacents a aquests, establint-hi les zones verdes
en una part del seu traçat, abans de ser incorporats a la trama urbana més densa. També, té la intenció
de mantenir la naturalitat de les àrees verdes del nord, en contacte amb la massa forestal. La relació,
doncs, de la ciutat, amb el SNU, a aquesta escala local, no queda completament tallada. En aquest
sentit, es consideren positives les mesures en relació al tipus de vegetació que figuren a l’Annex I i a
l’Annex II de la normativa.
La proposta contempla doncs mantenir un tram significatiu dels torrents i els seus espais adjacents,
però també connectar els sistemes verds mitjançant unes franges verdes en sentit E-O: una franja
paral·lela a l’eix central, des de la rotonda de la c245 fins a l’alçada de la riera de can Sales, i una segona
que puja per Antonio Machado fins a l’espai verd per sobre de l’eix central.
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Donat que actualment no es pot atribuir cap funció connectora de caire territorial dins de l’àmbit
d’estudi, s’avalua la connectivitat a escala urbana.
Caracterització:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt termini (1 any), a mig (5 anys),
llarg termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
La Via de Cornisa implica una fragmentació de l’hàbitat que actualment és continu entre el futur parc
forestal i la muntanya de San Ramon. La Via de Cornisa integra els passos suficients de la xarxa
hidrogràfica en la vialitat projectada. D’altra banda, es preveu una passarel·la a l’alçada per sobre de la
Via de Cornisa a l’alçada del Camp de Beisbol. L’impacte es considera moderat perquè es té en compte
que es construiran passos de fauna i que tindran una funcionalitat real per a la fauna, tal com
s’especifica en les mesures correctores.
D’altra banda, la proposta contempla la possibilitat de posicionar els edificis de més al nord de manera
que faciliti la transició entre l’espai urbanitzat i el forestal.
Caracterització:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt termini (1 any), a mig (5 anys),
llarg termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Mesura correctora: Condicionar els passos de fauna per sota de la Via de Cornisa prevista en
forma de tubs de formigó per tal de fer atractiu el pas pels animals.
Mesura correctora: Dissenyar la passarel·la per sobre de la Via de Cornisa de manera que permeti el
pas de fauna, amb dimensions suficients per evitar l’angoixa dels animals quan afrontin el pas (40m de
llarg i 8m d’ample, per exemple). Caldrà preveure superfície de terra per tal de permetre
desenvolupament de franges de vegetació als laterals.
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Recomanació: Preveure eixos connectors a nivell del municipi (mes enllà de l’àmbit) que permetin
establir una continuïtat real del sistema de verd a partir de l’àmbit de la MPPU cap al sud de Viladecans.

4.9

SOBRE LA QUALITAT DEL PAISATGE

La proposta implica el canvi del paisatge periurbà actual per un paisatge urbà.
En el sector Oliveretes-Torrent Fondo-Via Cornisa, l’eliminació de les edificacions en mal estat actuals
(considerades com a fragilitats del paisatge) i la implantació de noves edificacions d’una major qualitat
es considera un efecte positiu de la proposta. Malgrat això, alguns elements d’interès com parcel·les de
camps de fruiters desapareixeran.
D’altra banda, actualment, entre 38 i 46 persones per hora durant el cap de setmana passen pel camí
d’interès que connecta Viladecans amb Sant Ramon i que passa per l’àmbit d’estudi. La Via de Cornisa
pot implicar un tall en aquest tram de camí.
De manera general, en la Memòria de la informació urbanística s’incorpora un apartat relatiu al Catàleg
del paisatge i els criteris d’integració de les noves edificacions en l’entorn. Aquests criteris proposats pel
Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona han format part dels considerats en el
disseny de la ordenació de la nova proposta que representa la Modificació de Pla Parcial.
En el plànol d’Ordenació O.04 de l’alternativa proposada s’identifiquen, per tal de respectar-los, els
elements de valor paisatgístic, així com la matriu agrícola preexistent que dona estructura als espais
lliures del sector i continuïtat amb els espais forestals de muntanya.
Cal tenir present l’objectiu de qualitat paisatgística del catàleg de paisatge “unes infraestructures lineals
integrades al paisatge(...) sense comprometre la continuïtat i la permeabilitat ecològica i social”. Per tal
de complir amb aquest objectiu, la Via de Cornisa haurà d’integrar passos de fauna en el seu disseny,
per tal de minimitzar l’impacte sobre la fragmentació (veure apartat d’impacte sobre la permeabilitat
ecològica, anterior, i, en especial, les seves mesures correctores) i haurà de permetre la continuïtat
social a través d’un pont.
En aquest sentit es preveu un pas entre el parc de la Torre Roja i la Muntanya de Sant Ramon per sobre
del vial de Cornisa, cosa que permet mantenir la connectivitat local de l’actual camí d’interès local que
condueix a l’ermita, un punt mirador del paisatge.
Hi haurà un canvi significatiu en la coberta vegetal actual, la substitució d’espais de vegetació
espontània per àrees verdes, pròpies de parcs urbans, amb el risc de pèrdua del caràcter anteriorment
agrícola de camps de fruiters, que es consideren un valor d’aquest indret. També, hi haurà una major
freqüentació d’aquests espais la qual cosa implicarà l’existència de nous elements de mobiliari urbà.
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La magnitud de l’impacte varia significativament segons com siguin els criteris paisatgístics de la
proposta de vegetació del projecte urbanístic. En aquest sentit, la normativa de la MPPU incorpora
prescripcions per mantenir el caràcter del paisatge preexistent, el tenir en compte la proximitat de
l’entorn forestal, així com indicacions de les espècies a implantar en els espais lliures. També, en la
normativa es contempla que la zona del parc forestal tindrà un caràcter eminentment agrícola i forestal
recollint l’essència del que té ara. En la cartografia d’ordenació de la MPP referent als sistemes,
s’assenyalen els individus arboris que caldrà mantenir, especialment garrofers, cosa que es considera
positiva.
Finalment, la proposta implica la modificació de l’actual forma del relleu, característic d’aquest paisatge,
en forma de valls i carenes aparentment desendreçades, tal com es defineix en el catàleg de paisatge.
La visual sobre la plana de Viladecans des aquest àmbit queda interrompuda pels edificis alts (que
poden arribar fins als 34 m en el cas de PB+10) i només es recupera a partir de la cota de 60m.
D’altra banda, en el subàmbit Bassa, les actuacions proposades per aquest MPPU, respecte la situació
actual, afecten principalment el sector nord-est. La MPPU implicarà la substitució per part de nous
equipaments d’1,4 ha de massa forestal.
En relació a les visibilitats, la nova edificació implica un canvi de l’exposició visual actual. Els edificis
nous seran visibles, tot i que es situen en espais amb una exposició visual baixa.
La valoració d’aquest impacte considera que s’incorporen mesures d’integració paisatgística en la
normativa de la MPPU i les següents mesures correctores. També es té en compte que es deixa una
superfície d’espais oberts superior al mínim determinat per la legislació, i que en el cas del subàmbit
Oliveretes-Torrent Fondo-Via Cornisa, es situen a la part superior de l’àmbit i al llarg dels torrents,
coincidint en gran part amb els espais considerats de major valor paisatgístic i facilitant el manteniment
de l’estructura.
Caracterització;
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Mesura correctora: Respectar la matriu agrícola en l’estructura dels espais lliures, especialment del
preparc forestal.
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Mesura correctora: Mantenir i senyalitzar convenientment l’itinerari paisatgístic cap a Torre-roja i
cap a Sant Ramon.
Mesura correctora: Especificar mesures d’integració paisatgística dels edificis. Considerar criteris
constructius, materials de construcció i aplicació de colors que conformin una arquitectura integrada i
de qualitat. Prohibir explícitament els acabats amb façana vidre dels edificis nous,
Les mesures correctores referides a la conservació dels torrents i de les unitats de vegetació d’interès
també tenen conseqüències positives sobre la qualitat del paisatge.

4.10

SOBRE LA QUALITAT ATMOSFÈRICA

En relació a la qualitat atmosfèrica, tal i com ja s’ha comentat anteriorment, per conèixer la qualitat de
l’aire al municipi, s’ha consultat la base de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament
de Territori i Sostenibilitat. Viladecans es situa en la Zona de Qualitat de l’Aire núm. 1, Àrea de
Barcelona. Consultats els resums del últims anys es pot concloure que, tot i que les incidències no
s’enregistren sempre al municipi de Viladecans, donades les condicions de dispersió de la unitat,
afectada pel règim de brises, es pot donar una qualitat de l’aire al municipi moderada i millorable.
D’altra banda, el municipi s’inclou en Zona de Protecció especial de l’ambient atmosfèric segons el
Decret 226/2006 de 23 de maig, per tant haurà de complir l’especificat en el Pla d’actuació per a la
millora de la qualitat de l’aire.
La proposta contempla preferentment l’establiment d’usos residencials, comercials i d’equipaments als
sectors d’ordenació. Associada al desenvolupament de la mateixa, es produiran noves emissions de
gasos i partícules contaminants per efecte de les diferents activitats durant la fase d’obres i la fase de
funcionament, essent aquesta darrera especialment rellevant al subàmbit Oliveretes-Torrent Fondo-Via
Cornisa.
Durant la fase d’obres l’efecte més important serà la generació de pols.
Caracterització fase d’obres:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal
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Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Es considera un impacte compatible, no obstant s’estableixen mesures correctores per tal de minimitzar
els efectes de les emissions sobre la qualitat atmosfèrica.
Mesura correctora: Evitar l’aixecament de pols durant la fase d’obres. En casos puntuals en què
l’activitat o la maquinària d’obra generi una elevada quantitat de pols, es regarà la zona de treball per
evitar afectacions a persones i animals.
Mesura correctora: Donar compliment a l’establert en el Pla d’actuació per a la millora de la
qualitat de l’aire, d’acord amb el Decret 152/2007 del 10 de juliol:



En l’execució d’obres públiques: s'estableixen una sèrie de mesures per reduir l'impacte en la
qualitat de l'aire de l'execució d'obres públiques noves i existents, com la pavimentació o la
compactació de les superfícies i vials, o la limitació de la velocitat de circulació màxima a
l'interior i als voltants del recinte.



En la construcció, la rehabilitació i la demolició dels edificis i les estructures: Caldrà prendre
una sèrie de mesures per prevenir i evitar la generació de partícules, com ara cobrir les façanes
amb lones o dispositius similars, o efectuar la descàrrega de runes en contenidors tancats. A
més, els ajuntaments hauran de disposar d'ordenances municipals que incloguin els criteris
ambientals per a aquesta activitat. La reducció de les emissions difuses de partícules en aquesta
activitat serà d'entre el 50 i el 90%.



Minimitzar la resuspensió de partícules atribuïbles al trànsit per vials pavimentats: Es tracta
d'implantar sistemes per augmentar i/o mantenir el grau d'humitat dels vials, principalment als
punts susceptibles d'incorporar material pulverulent, i realitzar el manteniment adequat de les
superfícies de rodament. Els municipis hauran d'incorporar a les seves ordenances les accions
que s'han d'adoptar.



Minimitzar la resuspensió de partícules atribuïbles al trànsit per vials no pavimentats: S'hauran
de pavimentar, compactar, asfaltar o tractar aquelles vies on la circulació de vehicles de pes
inferior a 3,5 t sigui superior a 30 vehicles/dia de mitjana i aquelles en què la circulació de
vehicles de pes superior a 3,5 t sigui superior a 10 vehicles/dia.

A la fase de funcionament les densitats d’emissió d’origen domèstico-comercial i deguda al trànsit són
les que poden augmentar pel desenvolupament de la proposta, per exemple per l’increment dels
productes d’emissió dels aparells d’aire condicionat, els productes de la combustió domèstica o
l’augment del trànsit rodat en la zona.
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Entre d’altres, són rellevants les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH), causants del canvi
climàtic, un dels problemes ambientals globals més greus de l’actualitat.
L’emissió de GEH són produïts en aquest context pels nous edificis, d’una banda, i per la nova mobilitat,
de l’altra.
En relació a la mobilitat generada per la MPPU, l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG),
que forma part de la documentació d’aquesta MPPU, detalla, en el seu punt 5.9 el consum de
combustible i la incidència de les emissions del sector transport. Les emissions a l’atmosfera es xifren
en 5.638 tones de gasos d’efecte hivernacle/any.
Pel que fa a les emissions degudes a la urbanització, s’ha utilitzat l’Eina per al càlcul d’emissions de CO2
facilitada per la Generalitat de Catalunya, que fa estimacions a partir de paràmetres urbanístics,
demogràfics i de consum de recursos.
Els resultats mostren que la proposta representa l’emissió de és de prop de 13.000 tones de CO2/any a
l’atmosfera, el que representa un promig de més de 1.500 kg de CO2 a l’any per habitant. A diferència
del que passa en la majoria de municipis, les emissions degudes a la mobilitat generada no representen
la majoria. Això es deu, entre d’altres motius, per l’elevada incidència a Viladecans de la mobilitat a peu
o en bicicleta, que és de més del 80% dels desplaçaments, mentre que només el 16% és en vehicle
privat.
Taula 25 Emissions GEH

Residencial
Tractament de l'aigua
Mobilitat generada
TOTAL

Mobilitat
generada
44%

Tones CO2/any
6940
143
5.638
12.721

Kg CO2/habitant
869.02
17.91
705.98
1592.91

Residencial
55%

Tractament
de l'aigua
1%

Font: Elaboració pròpia
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Com a mesura per a minimitzar l’impacte del trànsit, la MPPU incorpora normativament la obligació de
que un percentatge dels aparcaments privats disposin de punts de càrrega.
També es recomanen les característiques que haurà de tenir la implantació d’arbrat, inclòs l’arbrat viari.
A més, incorpora un seguit de mesures d’ecoeficiència (veure apartat 4.4) que permetran reduir les
emissions de contaminants atmosfèrics.
Els edificis (de nova construcció i els existents que es modifiquin, reformin o rehabilitin integralment)
cal que disposin de la certificació d’eficiència energètica, d’acord amb les prescripcions establertes al
Reial Decret 47/2007 de certificació d’eficiència energètica, amb un nivell mínim “C”, per a l’obtenció de
la llicència urbanística, essent desitjable assolir un nivell “A” de certificació energètica.
Per tot el que s’ha comentat anteriorment, es considera que el desenvolupament de la proposta tindrà
un impacte moderat sobre la qualitat atmosfèrica.
Caracterització fase de funcionament:
Primaris Secundaris – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal
Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Mesura correctora: Establir obligatòriament la implantació d’elements arboris i arbustius en
l’entorn de vials i en els espais verds per retenir partícules contaminants.
Mesura correctora: Eficiència energètica en la urbanització i en l’edificació (veure apartat 4.4)
Mesura correctora: Mobilitat sostenible (veure apartat Propostes per fomentar la mobilitat

sostenible de l’EAMG)
Mesura correctora: Millors tècniques disponibles. Les mesures d’estalvi i eficiència energètica de
l’Annex A de la normativa hauran de tenir caràcter de mínims, de manera que a mesura que apareguin
millores tècniques i canvis normatius a nivell europeu que permetin assolir major eficiència podran
encaminar-se a assolir major ecoeficiència.
Mesura correctora: Els edificis hauran de tenir classificació energètica com a mínim tipus B i es
promourà la classificació tipus A, com una obligació encaminada a donar compliment del marc europeu
del 2020, en què els edificis hauran de tenir consum energètic gairebé nul.
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4.11

SOBRE LA QUALITAT ACÚSTICA

Durant la fase d’obres, les accions portades a terme pel desenvolupament de la proposta poden tenir
una repercussió sobre la qualitat acústica de l’àmbit i de les zones adjacents.
En aquest sentit l’emissió sonora de la maquinària que s’utilitza en les obres públiques i en la
construcció s’ha d’ajustar a la normativa vigent, d’acord amb la Directiva 2000/14, de 8 de maig de 2000,
que regula les emissions sonores a l’entorn produïdes per les màquines d’ús a l’aire lliure, i les normes
derivades.
Caracterització fase d’obres:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
L’impacte acústic es valora com compatible, tot i així es proposen mesures correctores que ajudaran a
minimitzar els efectes.
Mesura correctora: Horari de les obres. Les obres es portaran a terme sempre de dia, i en l’horari
comprés entre les 8:00 del matí i les 20:00 de la tarda. El treball nocturn haurà de ser expressament
autoritzat per l’ajuntament.
Mesura correctora: Vehicles de tracció mecànica. Tots els vehicles de tracció mecànica han de tenir
en bones condicions de funcionament els elements capaços de produir soroll perquè l’emissió de soroll
del vehicle amb el motor en funcionament no excedeixi els valors límit a què fa referència la normativa.
A la vegada s’ha d’evitar mantenir el motor encès quan no sigui necessari.
Mesura correctora: Mesures de soroll. S’efectuarà mesura del nivell sonor a petició de qualsevol
persona afectada per molèsties derivades de qualsevol activitat relacionada amb les obres.
Mesura correctora: Paviments sonoreductors. Per tal de minimitzar l’impacte acústic es proposa la
utilització de paviments sonoreductors en els nous vials.
Durant la fase de funcionament, es considera que, associat a la nova zona residencial, es produirà un
cert increment del soroll en els sectors, essent especialment rellevant en el subàmbit Oliveretes-Torrent
Fondo-Via Cornisa. Tenint en compte que l’activitat proposada a l’àmbit és residencial, i donada la

168

INFORME AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR DE LLEVANT. VILADECANS
(BAIX LLOBREGAT)

situació imminentment urbana dels terrenys que s’edificaran, no es considera que aquest impacte sigui
significatiu en relació als nivells de soroll existents, ni que pugui afectar significativament als habitants
de les noves vivendes.
En el cas dels locals comercials, causaran una major contaminació acústica. En aquest sentit, es preveu
el compliment al CTE i de la ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Viladecans. En el seu
articulat, (Secció II. Activitats. Article 13. Punt 1) estableix els requeriments tècnics que han de garantir
per tal de complir els valors límits d’immissió
Cal mencionar que la MPPU inclou articles en la normativa per minimitzar la contaminació acústica i
lumínica dels espais lliures i dels edificis, cosa que es considera un fet positiu.
A més, en relació al sistema viari, es preveu que les noves vies de comunicació tinguin un tractament
de via urbana, excepte en el cas de la Via de cornisa, que tindrà un caràcter estructurant i que per tant
significarà un impacte major.
En aquest sentit, el pla incorpora propostes de reducció de velocitat, essent com a màxim de 50 km/h
en aquesta via, i com a mínim de 10 km/h en els carrers. Aquest fet es considera positiu.
Imatge 47 Velocitat del viari a Torrent Fondo

Font: MPPU. Plànol d’ordenació de la xarxa viària. O5.2

Tot i així, cal puntualitzar que aquest increment de soroll sí pot tenir un cert impacte sobre la fauna que
habita ara l’àmbit, i que amb el seu desenvolupament es desplaçarà als terrenys adjacents al mateix
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(veure l’apartat Sobre la fauna d’aquest mateix document, on s’analitzen els impactes ocasionats sobre
la fauna). Això és especialment significatiu en el cas de la Via de Cornisa, perquè es situa més a prop de
la zona de contacte entre el matollar i el bosc, considerat actualment segons el mapa municipal de
zonificació acústica, com una zona de sensibilitat alta (A4).
Caracterització fase de funcionament:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
L’impacte acústic del sistema viari es valora com moderat. Per tant es determina que calen mesures
correctores per minimitzar-lo.
Mesura correctora: Utilització de materials i elements constructius que minimitzin l’impacte
acústic. Per tal de minimitzar l’impacte acústic sobre els habitatges s’hauran d’utilitzar materials i
elements constructius que minimitzin l’impacte acústic, com per exemple protegir les finestres amb
doble vidre sonoreductor.
Mesura correctora: Utilització de paviment sonoreductor en el viari pavimentat.
Mesura correctora: el projecte derivat haurà de garantir el correcte aïllament dels locals
comercials.
Mesura correctora: Classificació de la zona acústica. Actualitzar el mapa de zonificació acústica del
municpi perquè sigui coherent amb el nou ús. Es proposa zona de sensibilitat acústica moderada en la
zona forestal.

4.12

SOBRE LA QUALITAT LLUMINOSA

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, a Catalunya es consideren
quatre zones en funció de la seva protecció envers la contaminació lluminosa. El grau de major
protecció és per a les zones E1 i el de menor protecció correspon a les E4. En base a aquests
paràmetres i tenint en compte que l’àmbit d’ordenació es situa en sòl urbanitzable segons el PGM, els
dos subàmbits es consideren de protecció moderada (E3).
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Durant la fase d’obres, no s’identifica cap impacte sobre la qualitat lluminosa donat que les obres es
realitzen bàsicament de dia.
Durant la fase de funcionament i en base al usos residencials i comercials que es desenvoluparan en
el subàmbit Oliveretes-Torrent Fondo-Via Cornisa, es considera que la il·luminació artificial associada a
la zona residencial i al sistema viari, pot tenir un impacte sobre la qualitat lluminosa de l’àmbit i dels
seus voltants.
Caracterització fase de funcionament:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Aquest impacte es valora com moderat.
Des d’aquest IA es proposen unes mesures correctores que permeten minimitzar aquest impacte.
Mesura correctora: Prevenció de la contaminació lumínica. La instal·lació dels nous punts de llum
en l’àmbit d’ordenació, haurà de complir el que la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn,
Mesura correctora: Enllumenat públic. Es proposen les següents mesures correctores amb la finalitat
de reduir i minimitzar la contaminació lumínica provocada pels punts de llum artificial que
conformaran l’enllumenat públic del sistema viari del nou sector residencial :
o

Utilitzar el tipus d’enllumenat més adequat segons el seu ús: vial, viari, zones de
vianants o ornamental.

o

Utilitzar sistemes d’encesa com cèl·lules fotoelèctriques de gran qualitat o rellotges
astronòmics, per assegurar que l’enllumenat no resta encès en les hores que hi ha
llum natural.

o

Disposar que els tancaments de les lluminàries siguin plans, que el material utilitzat
tingui gran capacitat de transmissió i que resisteixi els efectes de la intempèrie i el
pas del temps.

171

INFORME AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR DE LLEVANT. VILADECANS
(BAIX LLOBREGAT)

o

Evitar en la mesura del possible l’enllumenat ornamental, i en el cas que sigui
inevitable cal utilitzar lluminàries asimètriques d’alt rendiment, donat que il·luminen
millor amb menys llum.

o

Cal intentar evitar l’emissió de llum per sobre de l’horitzontal, sobretot en
l’enllumenat de vials i carrers.

Mesura correctora: Classificació de la zona lumínica. Les zones properes a l’àmbit forestal s’han de
classificar com a E2 en els dos subàmbits.
Mesura correctora: Enllumenat de seguretat. Caldrà que compleixi els criteris tècnics definits en la
Llei 6/2001 de protecció del medi nocturn.

4.13

SOBRE ELS RISCOS

A la zona hi ha 9.500 m2 de cobertes de fibrociment, que serà enderrocat.
Durant al fase d’obres, la gestió de fibrociment, residu especial i perillós per la salut, pot generar riscos
a les persones. Amb una gestió correcta, l’impacte es considera compatible.
Caracterització fase d’obres:
Primari Secundari – Simple Acumulatiu Sinèrgic – Efecte a curt (1 any), mig (5 anys), llarg
termini (superior a 5 anys) – Mínim Notable – Permanent Temporal

Avaluació:
Impacte positiu – Impacte compatible – Impacte moderat – Impacte sever – Impacte crític
Mesura correctora: Fibrociment: Caldrà tenir especial cura de la manipulació i gestió d’aquest residu,
que s’haurà de dur a terme amb personal o empresa qualificada.
En relació als riscos cal dir que els riscos tecnològics detectats són de caràcter difús (bàsicament, pel
PLASEQCAT) i no es relacionen en cap àrea concreta dins dels àmbits d’ordenació. D’altra banda, pel que
fa als riscos naturals (o espais que mereixen atenció especial degudes a possible risc), la nova ordenació
modificarà les condicions i per tant, desapareixeran. És el cas de les àrees amb risc d’incendi alt, ja que
la cobertura vegetal desapareixerà o es gestionarà.
En relació al risc d’inundabilitat que existeix aigües avall del subàmbit, cal dir que a més de la bassa de
laminació que motiva el subàmbit Bassa, també en el subàmbit Oliveretes-Torrent Fondo-Via Cornisa es
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