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1 IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 

 

Projecte:  Document  inicial  estratègic  per  l’avaluació  ambiental 

del  Pla  Especial Urbanístic  per  a  la  implantació  d'una 

planta de reciclatge  i valorització de residus procedents 

de la construcció a Vilafranca del Penedès. 

 

Emplaçament:  Parcel∙la 55 ‐ Polígon 16

Municipi:  08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) 

Promotor:  Nom: EXCAVACIONS CHE, S.L.

Adreça: Carretera B‐212 km 4,53 

08732 La Múnia (Castellví de la Marca)  

Enginyer:  Nom: Lluís Basiana i Obradors

Nº col∙legiat: 6172 
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2 INTRODUCCIÓ 

 

El  present Document  Inicial  estratègic  es  redacta  amb  l’  objectiu  d’avaluar  en  fase 

prèvia  les afeccions sobre el medi que potencialment poden derivar‐se de  l’aprovació 

del Pla Especial Urbanístic per a la implantació d'una planta de reciclatge i valorització 

de residus procedents de la construcció a Vilafranca del Penedès. 

 

D’acord  amb  la  disposició  addicional  8ena,  apartat  6b,  segon  apartat,  de  la  Llei 

16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, 

han de ser objecte d’avaluació ambiental:  

Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable no   inclosos  en 

l’apartat  tercer  de  la  lletra a en  el  cas  que  desenvolupin  planejament  urbanístic  general  no  avaluat 

ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho determina. 

 

L’objecte  del  Pla  Especial  és  implantar  una  planta  de  reciclatge  de material  de  la 

construcció en l'àmbit, un ús ja admès pel planejament.  

 

El procediment d’Avaluació Ambiental estratègica simplificada, queda establert en  la 

secció  segona    del  Capítol  I  del  Títol  II  de  la  Llei  21/2013.  Aquest  procediment  es 

resumeix en les següents fases: 

 

a) Per  tal d’iniciar  la  tramitació cal presentar un borrador del pla, una sol∙licitud 

d’inici  de  l’avaluació  ambiental  estratègica  i  un  Document  ambiental 

Estratègic, davant de l’òrgan ambiental. En el termini de 20 dies hàbils des de la 

recepció  de  la  sol∙licitud,  l'òrgan  ambiental  podrà  resoldre  inadmetre  el 

document  si  s'estima que el pla és  inviable per  raons mediambientals o  si el 

document no reuneix les condicions de qualitat suficients. 

b) L'òrgan  ambiental  ha  de  posar  a  disposició  de  les  administracions  públiques 

afectades i les persones interessades el document ambiental estratègic i el pla, 

per un termini de 45 dies hàbils. 

c) L'òrgan ambiental ha de  formular  l'Informe ambiental estratègic en el termini 

de 4 mesos des de la recepció de la sol∙licitud d'inici. Mitjançant aquest informe 
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pot resoldre: 

‐ Que el Pla  s'ha de  sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària per 

tenir efectes significatius sobre el medi ambient. 

‐ Que el pla no  té efectes  significatius  sobre el medi ambient, en els  termes 

establerts en l'informe ambiental estratègic. 

d) En el termini de 15 dies des de l'aprovació del pla, l'Ajuntament ha de remetre 

el Pla al BOE per la seva publicació. 
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3 OBJECTE DEL PLA ESPECIAL 

 

Amb la redacció del present Pla Especial es pretén incorporar una planta de reciclatge 

i  valorització  de  residus  de  la  construcció  a  la  finca,  delimitant  els  accessos  i  vials 

interiors de la parcel∙la i les diferents zones que disposarà l’activitat. 

 

L’àmbit del Pla, es troba classificada com a sistema mediambiental i de serveis tècnics 

en sòl no urbanitzable, segons el Pla General d’Ordenació de Vilafranca del Penedès, 

aprovat  definitivament    l’11  de  juny  de  2003.  Aquesta  classificació  comprèn  les 

infraestructures d’accessibilitat, les instal∙lacions i obres de serveis tècnics com les de 

telecomunicacions,  infraestructura  hidràulica  general,  abastament  elèctric, 

subministrament i sanejament d’aigües, tractament de residus, producció d’energies i 

altres. 

 

El POUM  requereix un Pla Especial per  tal de poder  implantar qualsevol d’aquestes 

instal∙lacions o construccions, o, en el seu defecte, el tràmit de    l’article 48 de  la Llei 

d’Urbanisme. 

 

L’Ajuntament  de  Vilafranca  del  Penedès,  va  informar  sobre  la  viabilitat  de 

l’avantprojecte de la Planta de reciclatge i valorització de residus com a ús admissible; 

exposant  la  necessitat  de  tramitar  un  Pla  Especial  Urbanístic,  prèviament  a  la 

tramitació i aprovació de les corresponents llicències municipals d’obres i activitats.  
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4 MOTIVACIÓ  DE  L'APLICACIÓ  DEL  PROCEDIMENT  D'AVALUACIÓ 

AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

 

El procediment d'avaluació ambiental simplificada s'aplica en els supòsits establerts a 

l'article  8  de  la  Llei  6/2009  i  en  la  Llei  21/2013,  de  9  de  desembre  d'avaluació 

ambiental. L'article 6 de l' esmentada Llei 21/2013 en el seu apartat 2 declara:  

 

"Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:  

a) La modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 

1 del artículo 6.  

b)  Los  planes  y  programas  mencionados  en  el  apartado  1  del  artículo  6  que 

establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.  

c)  Los  planes  y  programas  que,  estableciendo  un marco  para  la  autorización  en  el 

futuro de proyectos, no cumplan  los demás requisitos mencionados en el apartado 1 

del artículo 6".  

 

A l'apartat 1, lletra a, del article 6, s'indiquen els plans i programes que estableixin el 

marc  per  a  la  futura  autorització  de  projectes  legalment  sotmesos  a  avaluació 

d'impacte  ambiental  i entre ells es  refereixin a  la gestió de  residus  (el  cas que ens 

ocupa).  

 

Així  doncs,  el  present  Pla  Especial  constitueix  un  pla mencionat  en  l'apartat  1  de 

l'article 6 de la Llei 21/2013 i estableix una activitat a nivell municipal (no estableix ni 

un ús nou, ja que el planejament ja l'admet, en una zona de molt petita extensió.  

 

És per aquest motiu que se sotmet el Pla Especial Urbanístic per a la implantació d'una 

planta de reciclatge i valorització de residus procedents de la construcció a Vilafranca 

del Penedès a  Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada. 

 



       DOCUMENT  AMBIENTAL ESTRATÈGIC PER L’EVALUACIÓ AMBIENTAL – PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA IMPLANTACIÓ D'UNA PLANTA DE

 

9 

 

5 DEFINICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I UBICACIÓ DEL PROJECTE 

 

5.1.1 Ubicació del projecte i descripció de les preexistències 

Els  terrenys  del  Pla  Especial  es  troben  ubicats  en  el  Polígon  16,  parcel∙la  55  de 

Vilafranca del Penedès. 

 

Concretament, la finca es troba situada al sud –est del nucli de Vilafranca del Penedès; 

amb les següents coordenades UTM: 

Huso UTM: 31 

Coord. X = 391.631,60 

Coord. Y = 4.575.746,98 

 

En aquest espai s’hi accedeix a través de la carretera C‐15Z,  accedint a una carretera 

secundaria,  carretera  Vilanova  (Camí  de  la  Pedrera)  que  condueix  també  a  la 

deixalleria existent. 

La  superfície  total de  l’àmbit del Pla Especial és el que correspon a  la  finca  registral 

objecte d'aquest Pla Especial i és de  9.069m2. 
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La topografia del terreny és pràcticament plana en tot l’àmbit d’actuació.   

L’emplaçament de l’activitat es troba situat en un indret caracteritzat morfològicament 

com una plataforma sobre sol compacte. 

 

L’estat actual de la parcel∙la és un recinte delimitat per una tanca, sense asfaltar i amb 

un estat de manteniment molt baix, a causa dels materials que s’hi troben dipositats. 

 

Veure Plànol 01. Situació, emplaçament i topogràfic. 

 

 

Imatge 1: Vista de l’estat actual de la finca objecte d’estudi. 

 

La parcel∙la es troba classificada segons el POUM de Vilafranca del Penedès: 

 

  ‐ Règim del sòl: NO URBANITZABLE 

  ‐ Ús del sòl: SISTEMA MEDIAMBIENTAL I DE SERVEIS TÈCNICS 

 

L'article  287  del  POUM  de  Vilafranca  estableix  que  els  Serveis  Tècnics  comprenen 

instal∙lacions de tractament de residus. 

Així  doncs,  tal  i  com  estableix  l’informe  de  viabilitat  de  l’Ajuntament  de  Vilafranca 

adjunt  en  l’annex  del  present  document,  l’activitat  de  PLANTA  DE  RECICLATGE  I 

VALORITZACIÓ  DE  RESIDUS  PROCEDENTS  DE  LA  CONSTRUCCIÓ  és  una  activitat 

compatible urbanísticament amb el planejament vigent.  
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La parcel∙la es troba situada al costat de  la parcel∙la de  la deixalleria municipal  i de  la 

planta de selecció de fracció orgànica de RSU de Vilafranca del Penedès. Així doncs, es 

tracta d'una zona que actualment disposa d'activitats molt similars a l'activitat que es 

proposa en el Pla Especial i compatible a nivell de planejament, tal i com queda palès 

en el certificat de viabilitat de emès per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

 

 

Imatge 2: Vista de la deixalleria annexa a la parcel∙la. 

 

 

Imatge 3: Vista de la planta de RSU annexa a la parcel∙la. 
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5.1.2 Definició del projecte i les seves característiques 

 

El  projecte  es  tracta  de  la  implantació  d'una  planta  de  tractament  de  residus  de  la 

construcció en l'àmbit descrit en l'apartat anterior.  

 

L’activitat  constarà  d’una  línia  de  valorització  de  runa  de  la  construcció  (formigó,  

pedra,  ceràmics,  etc.)  mitjançant  trituració  i  crivellat  per  a  subministrament  a  la 

demanda d’àrid del sector de la construcció. Així doncs, mitjançant el funcionament de 

la futura planta de valorització s’aconseguirà reutilitzar materials que a data present es 

destinen a la deposició controlada. 

 

El funcionament de la present activitat de gestió de runa de la construcció es planteja 

com una instal∙lació integral de reciclatge: incorporant les fases de triatge, i processat 

per valorització de la runa.  

 

Els objectius de la regulació de la gestió dels enderrocs, runa i residus de la construcció 

són principalment els següents: 

‐ Augmentar la recollida i gestió controlada de residus de la construcció i demolició. 

‐ Augmentar la  reducció de la generació de residus de la construcció i demolició. 

‐ Augmentar el reciclatge de residus de la construcció i demolició. 

 

L’activitat consisteix doncs en la valorització de la runa procedent de la construcció. El 

procés consisteix bàsicament en: 

 

‐ Recepció de material: inspecció de camions. 

‐  Acopi  dels  diferents  residus  de  la  construcció  i  demolició  en  funció  de  les  seves 

característiques i el seu grau de neteja. 

‐  Triatge  d'impropis  de  gran  tamany:  voluminosos,  formigó,  bigues,  fustes,  ferros  i 

plàstics; per mitjans mecànics o manuals. Les fraccions separades s’emmagatzemarien 

individualitzades  en  contenidors  i  es  retirarien  de  l’activitat  mitjançant  gestor 

autoritzat. 

‐  Càrrega  amb  pala  a  la  tremuja  d’alimentació  de  la  instal∙lació  de  classificació  i 
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valorització. 

‐ Trituració mitjançant matxucadora: tritura el material per reduir‐ne la mida. 

‐ Separació d’elements fèrrics mitjançant separador magnètic. 

‐ Classificació múltiple de cada fracció segons el diàmetre mitjançant cribes. 

‐ Emmagatzematge dels àrids classificats i posterior expedició. 

 

Per poder portar a  terme el procés es  requereix d’una  infraestructura molt  senzilla: 

una explanada condicionada amb les corresponents pendents i rases per al control de 

les  aigües  pluvials  i  un  seguit  de  maquinaria  mòbil  i  autònoma  (matxucadora  de 

mandíbules, criba de classificació i  pala carregadora ). 

 

La  parcel∙la  proposada  compleix  amb  aquests  requisits  i  permet,  amb  una mínima 

intervenció, la incorporació de l'activitat. 

Aquesta intervenció consisteix en el següent: 

 

1. Pavimentació de l'entrada del recinte i dels aparcaments per al personal treballador, 

que es col∙loquen per a complir amb l'article 287 del POUM de Vilafranca, que obliga a 

incorporar una plaça d'aparcament per cada m2 construït. 

La resta de la superfície de la parcel∙la no es pretén pavimentar, però si que es pretén 

adequar el vial interior de circulació dels camions amb material adient tipus tot‐u. 

 

2.  Col∙locació  d'una  caseta  de  control,  que  incorpori  un  bany  per  al  personal  de  la 

instal∙lació. 

 

3. Col∙locació d'una bàscula de pesatge de camions, enrasada al terreny. 

 

4.  Zona  de  processat  de  material,  on  se  situa  la  maquinària  necessària  per  a  la 

valorització de la runa. Tota la maquinària és mòbil i consta del següent: 

  ‐ Pala carregadora 

  ‐ Triturador, per a reduir la mida dels materials d'entrada. 

  ‐ Separador magnètic, per separar els elements fèrrics. 

  ‐ Criba, per a classificar les fraccions de material segons la mida. 
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La zona de processat, tot i tenir tota la maquinària mòbil, es delimita en el Pla Especial, 

per  tal de determinar un espai on s'hi pugui dur a  terme  la pavimentació de  l'espai, 

rases o petites construccions auxiliars  requerides pel procés  i possibilitat de coberta 

lleugera, en cas que fos necessària la cobertura d'alguna de les parts del procés.  

 

5.  Zona  de  contenidors  d'impropis,  on  se  situen  els  contenidors  per  als materials 

impropis o de  rebuig. De  la mateixa manera que  la  zona de procés, es delimita un 

espai  per  a  la  ubicació  d'aquests  contenidors  per  a  poder  establir  una  possible 

cobertura i pavimentació. 

 

6. Zona de boxes d' acopi de material de sortida, un cop ja valoritzat. Es tracta d'una 

construcció senzilla composta per tres parets cada un d' els boxes, en forma d'U, que 

permeten acopiar el material separat per mides d'àrid; per a la seva posterior càrrega 

a camió i expedició. 

 

5.1.3 Classificació de l'activitat 

 

Classificació segons la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats: 

 

Activitat  principal:  PLANTA  DE  RECICLATGE  I  VALORITZACIÓ  DE  RESIDUS  DE  LA 

CONSTRUCCIÓ 

ANNEX  III,  Epígraf  10.7:  “Instal∙lacions per  a  la  valorització de  residus no perillosos 

amb una capacitat inferior a 100.000 tones /any” 

 

 

5.1.4 residus a gestionar 

 

L’activitat  a  autoritzar  es  correspon  a  una  activitat  de  gestió  de  residus  que  està 

classificada com a procés de valorització V71 pel què fa al triatge  i valorització de  la 

runa per utilització en construcció.  
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En la taula següent, s’adjunta l’ esmentada llista de residus admesos incloent els codis 

segons el Catàleg europeu de residus, en vigor des de l’1 de gener de 2.002: 

 

codi CER  Descripció 

01 04 08  Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 010407

01 04 09  Residus de sorra i argiles

01 04 13 
Residus  del  tallament  i  la  serrada  de  pedra  diferents  dels  esmentats  en  el  codi 

010407 

01 05 04  Llots i residus de perforacions que contenen aigua dolça

10 12 01  Residus de la preparació de mescles abans del procés de cocció 

10 12 08 
Residus de ceràmica, maons,  teules  i materials de construcció  (després del procés 

de cocció) 

10 13 11 
Residus de materials compostos a base de ciment diferents dels especificats en els 

codis 101309 i 101310 

10 13 14  Residus de formigó i llots de formigó

17 01 01  Formigó 

17 01 02  Maons

17 01 03  Teules i materials ceràmics

17 01 07 
Mescles  de  formigó,  maons,  teules  i  materials  ceràmics,  diferents  de  les 

especificades en el codi 170106 

17 03 02  Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 

17 05 04  Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 

17 05 06  Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 

17 05 08  Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507 

17 09 04 
Residus mesclats de construcció  i demolició diferents dels especificats en els codis 

170901, 170902 i 170903 

19 12 09  Minerals (per exemple, sorra, pedres)

19 13 02  Residus sòlids de la recuperació de sòls diferents dels especificats en el codi 191301

20 02 02  Terra i pedres 

 

 

 

5.1.5 Aigües residuals 
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Aigües residuals sanitàries 

Les aigües residuals generades a  la caseta de control  (lavabo) seran recollides a una 

fossa  sèptica  soterrada,  a  buidar  a  qualsevol  punt  normalitzat,  per mitjà de  gestor 

autoritzat. 

 

Aigües pluvials  vessades en la zona de procés 

Les aigües pluvials caigudes dins del perímetre de l'activitat i procedents de la zona de 

processat i d'acopi de material, tan de sortida com d'entrada, es recolliran mitjançant 

pendents fins a una cuneta de formigó que conduirà l'aigua cap a un dipòsit soterrat.  

 

Aquestes,  són aigües pràcticament netes  ja que es  tots els  residus que es  tracten  i 

s'acopien són residus inerts de la construcció.  

 

El dipòsit soterrat disposarà d'un sistema de decantació per tal de separar  l'aigua de 

les  restes  sòlides.  Aquestes  restes  es  recolliran  i  es  portaran  a  qualsevol  punt 

normalitzat,  mitjançant  gestor  autoritzat.  Les  aigües  que  restin  al  dipòsit  seran 

analitzades;  en  cas  de  complir  amb  els  valors  establerts  per  normativa,  s'abocaran 

directament a llera pública, en cas de no complir, es portaran a gestor autoritzat. 
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6 CARACTERITZACIÓ DEL MEDI TERRITORIAL I AMBIENTAL 

 

6.1 VEGETACIÓ I FAUNA 

 

El municipi de Vilafranca del Penedès té una presència molt considerable de conreus, 

com ho és  la resta de  la comarca de  l'Alt Penedès. El municipi es troba ubicat dins  la 

Regió Forestal V  i  la seva distribució de cobertes del sòl és en  la seva major part de 

conreus (78%). 

 

  Boscos 
Matollars  Prats  Altres 

Improductiu 
Conreus 

Dens  Clar  Natural  Artificial 

Vilafranca  1,25%  0%  2,31%  0,6%  0%  0,25%  17,53%  78,06% 

Taula 1. Distribució de les cobertes del sòl al municipi (Font: CREAF) 

 

La  vegetació  és  mediterrània  marítima  septentrional  poc  humida,  de  la  qual  els 

primitius alzinars han desaparegut, en gran part substituïts per boscs de pi blanc i per 

brolles de romaní i bruc d’hivern.  

Però principalment predominen els conreus. 

L’agricultura del municipi es basa en el conreu de  la vinya,  fonament d’una  indústria 

vinícola ben arrelada. La resta de conreus són les hortalisses i els fruiters. Les varietats 

de  raïm  són  els  tradicionals  macabeu,  xarel∙lo,  parellada,  monastrell,  garnatxa, 

carinyena, i les noves varietats de chardonnay i cavernet sauvignon. 

 

L’àmbit concret objecte del present estudi ocupa la totalitat d'una parcel∙la de serveis 

tècnics i mediambientals, que no disposa de cap tipus de vegetació. Per altra banda, a 

l’entorn immediat de l’emplaçament s’hi observen diferents conreus de secà. 

 

Es  destaca  la  inexistència  d’hàbitats  d’interès  comunitari  a  la  zona  i  les  seves 

proximitats. 
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     Imatge 4. Detalls de vegetació zona de l’entorn de l’àmbit. 

 

   Imatge 5. Detalls de vegetació zona de l’entorn de l’àmbit. 

 

 

6.2 ESPAIS NATURALS I FIGURES DE PROTECCIÓ 

 

El  terme municipal  de  Vilafranca  del  Penedès  no  forma  part  de  cap  espai  natural 

protegit d’àmbit autonòmic ni estatal. Per tant,  l’àmbit objecte del Pla Especial no es 

troba afectada per cap d’aquestes figures de protecció i es troba una distància superior 

a 1 km de les mateixes. 
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       Imatge 6.  Àmbit d’afectació del PEIN i la Xarxa Natura 2000 de la comarca de l'Alt Penedès.  

         Font: Cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat.  

 

  Imatge 7. Àmbit d’afectació de la zona Xarxa Natura 2000. 
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6.3 PAISATGE 

 

En general  la zona estudiada té un caràcter bàsicament urbà, caracteritzat fortament 

per  la presència de  la zona urbana de Vilafranca del Penedès  i els diferents polígons 

industrials i petits municipis que es troben també a la depressió del Penedès. La zona 

de serveis tècnics i mediambientals es troben situats al sud del municipi de Vilafranca 

del  Penedès.  L'àmbit  de  serveis  tècnics  i mediambientals  engloba  la  deixalleria  de 

Vilafranca i la planta de residus sòlids urbans. Es troba situada sota la carretera AP‐7. 

Els voltants més propers de la zona són camps de conreu i petites indústries o masies 

aïllades, repartides pel territori. 

 

L’àmbit  concret  del  Pla  Especial  proposat  es  troba  sense  asfaltar,  amb  una  tanca 

perimetral i sense vegetació existent a l'interior de la parcel∙la. Al nord delimita amb la 

deixalleria  i  amb  una  parcel∙la  sense  asfaltar  amb  ús  de  serveis  tècnics  i 

mediambientals,  a  l'est  delimita  amb  la  carretera  secundària  de  la  deixalleria  i  una 

altra  zona  de  serveis  tècnics  i mediambientals  i  a  sud  i  oest  delimita  amb  sòl  no 

urbanitzable agrícola. 

 

 

Imatge 9.  Vista de la deixalleria, annexa a la parcel∙la objecte del Pla Especial. 

 

Així doncs, tenint en compte que  la parcel∙la forma part d'un espai destinat a serveis 

tècnics  i  mediambientals  i  que  a  més  gran  part  d'aquests  són  instal∙lacions  ja 

construïdes, es considera que el grau de fragilitat del paisatge és baix. 
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Imatge 10.  Visual de l'àmbit preexistent des de la carretera. 

 

 

6.4 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

 

L'àmbit  del  Pla  Especial  queda  fora  de  l'àmbit  del mapa  de  soroll  del municipi  de 

Vilafranca. Però queda molt proper dels límits de zona de soroll derivats de l'autopista 

AP‐7 que passa al nord de la finca. 

Tot i això,  podem detectar que els nivells sonors a l’àmbit objecte del Pla Especial són 

moderats a  causa de  la presència de  l'autopista propera a  la  zona,  la deixalleria  i  la 

planta de RSU annexes a l’emplaçament. Aquestes dues instal∙lacions generen el soroll 

derivat de la pròpia instal∙lació i el trànsit de camions i vehicles que hi accedeixen.  

 

Ja que no es  forma part de  l'àmbit del mapa de contaminació acústica, es  tindrà en 

compte la zonificació i els valors determinats en el Decret 245/2005, de 8 de novembre, 

pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica i la Llei 

16/2002,  de  28  de  juny,  de  protecció  contra  la  contaminació  acústica  i  annexos 

modificats  segons  el Decret  176/2009,  de  10  de  novembre,  que  regula  les mesures 

necessàries  per  prevenir  i  corregir  la  contaminació  provocada  pels  sorolls  i  les 

vibracions,  i  estableix  els mecanismes  necessaris  per  fixar  els  objectius  de  qualitat 

acústica en el territori i per donar resposta a la problemàtica produïda per aquest tipus 

de contaminació.  
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En  aquest  sentit,  la  zona  objecte  d’estudi  es  correspon  a  una  zona  de  sensibilitat 

acústica  baixa  (C3),  ja  que  es  tracta  d'una  zona  afectada  pels  sistemes  generals 

d'infraestructures de transport i altres equipaments públics.  

 

6.5 CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

En aplicació de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 

del medi nocturn i al Reglament 82/2005 que la desenvolupa, els municipis han de dur 

a terme una zonificació de tot el seu terme segons la sensibilitat de cada àrea davant la 

contaminació lumínica. 

 

D’acord  amb  la  informació  extreta  del Mapa  de  protecció  envers  la  contaminació 

lluminosa a Catalunya, elaborat pel Departament de Medi Ambient, l’àmbit objecte de 

la modificació es troba dins una Zona E2, de protecció alta, igual que la deixalleria. 

 

      

Imatge24: Mapa de protecció envers  la contaminació  lluminosa a  l’àmbit objecte d’estudi. Fon: SIMA. 

Geoinformació Generalitat de Catalunya 

 

L'activitat  de  valorització  de  runes  de  la  construcció  és  una  activitat  que  només 

funciona amb horari diürn  i no disposa d'il∙luminació per funcionar en horari nocturn, 

per tant, no produirà contaminació acústica.   L'activitat ha de donar compliment a  la 

Llei  6/2001,  de  31  de  maig,  d’ordenació  ambiental  de  l’enllumenament  per  a  la 

protecció  del medi  nocturn  i  el Decret  82/2005,  de  3  de maig, pel qual  s’aprova  el 

Reglament que la desenvolupa. 
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7 ALTERNATIVES  ESTUDIADES  I  JUSTIFICACIÓ  DE  LA  SOLUCIÓ 

ADOPTADA 

 

7.1 ALTERNATIVES ESTUDIADES 

 

S’han valorat  tres alternatives,  l’alternativa  zero o de no modificació,  l’alternativa 1, 

que  és  l’actual  proposta  de  Pla  Especial  i  l’alternativa  2,  que  es  tracta  de  situar  el 

projecte  de  la  planta  de  valorització  de  residus  de  la  construcció  en  una  ubicació 

totalment diferent, en sòl urbà industrial. No s’han avaluat més alternatives, atès a que 

l’objectiu del Pla especial és precisament el d'implantar aquesta activitat en aquesta 

parcel∙la  concreta,  ja que  es  tracta d'una parcel∙la urbanísticament  compatible  amb 

l'ús proposat. 

 

Alternativa zero: 

 

L’alternativa  zero  implica  la  no  realització  de  cap  actuació  en  la  parcel∙la,  és  a  dir, 

mantenir l’àmbit tal i com es troba actualment.  

El principal  inconvenient de  l’alternativa  zero és que no es pot  realitzar  la planta de 

valorització de residus, projecte important mediambientalment per tal d'augmentar el 

reciclatge  de  residus  de  la  construcció  i  demolició  i  reduir  la  seva  disposició  en 

abocadors. D'altra banda, és el  fet de deixar  sense ús aquesta parcel∙la, que  implica 

que es vagi degradant amb el temps.  

 

Alternativa 1: 

 

Aquesta alternativa és el pla especial que es presenta i que pretén implantar l'activitat 

d'una  planta  de  valorització  de  residus  en  el  sòl  d'ús  de  serveis  tècnics  i 

mediambientals, que permeten l'ús de la gestió de residus.  

És  l'alternativa  que  s'ha  considerat més  viable mediambientalment,  ja  que  pretén 

instal∙lar una planta de  reciclatge  i  valorització de  residus de  la  construcció, que  es 

tracta d'una activitat que augmenta el reciclatge i disminueix la deposició dels residus 

directament  a  abocador  i,  d'altra  banda,  col∙loca  la  nistal∙lació  en  una  zona  que  el 
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planejament  general  ha  destinat  específicament  a  aquests  usos;  per  tant,  és 

compatible urbanísticament  i configura un espai que  ja disposa de dues  instal∙lacions 

de  característiques  similars  a  la  que  es  pretén  implantar,  que  són  la  deixalleria 

municipal i la planta de residus sòlids urbans. 

 

Alternativa 2: 

 

Aquesta alternativa proposa poder implantar la planta de valorització de residus de la 

construcció  que  es  proposa  en  un  sòl  urbà  d'ús  industrial  al  mateix  municipi  de 

Vilafranca del Penedès.   Aquesta alternativa  faria viable  la  implantació de  la planta  i 

per  tant permetria  també  la  valorització d'aquest  tipus de  residus, però per  contra, 

s'hauria de col∙locar en una zona on la instal∙lació seria un ús puntual dins d'un polígon 

industrial i no formaria part d'un paquet de serveis de gestió de residus, com ho és en 

l'alternativa 1. 

 

7.2 CRITERIS DE SELECCIÓ: 

 

La selecció dels criteris s’ha dut a terme contemplant els principals factors ambientals, 

tècnics,  econòmics i funcionals que interactuen significativament en cadascuna de les 

alternatives considerades. 

En relació als criteris establerts, s’ha determinat que la importància sobre l’afectació al 

paisatge natural i la integració en el medi que l'envolta son els criteris dominants. 

Per aquest motiu s’ha tingut especial cura en  l’adaptació del projecte al medi natural 

preexistent. 

 

CRITERI  DESCRIPCIÓ

Integració en el medi que l'envolta  Es refereix a com pot afectar l'activitat en l'entorn 

més  immediat,  pel  que  fa  a  usos,  soroll, 

il∙luminació, etc. en cas de portar‐se a terme. 

Afectació paisatgística de l'entorn natural Es refereix a  l'alteració de percepció  i visuals que 

les  diferents  alteratives  poden  imprimir  al 

paisatge rural que l'envolta, en cas de portar‐se a 

terme.  
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Afectació a vegetació i fauna terrestre  Es refereix als efectes per ocupació o modificació 

d’espais  naturals  i  que  afectaries  a  especies  de 

fauna o flora sensibles. 

Afectació mediambiental dels residus que genera 

l'activitat. 

Es  refereix  als  efectes  a  nivell  de  producció  de 

residus  que  pot  representar  l'activitat  pel  medi 

ambient. 

 

ORDENACIÓ I PES DELS CRITERIS 

CRITERI  DESCRIPCIÓ

Integració en el medi que l'envolta  C1= 0.3

Afectació paisatgística de l'entorn natural C2= 0.4

Afectació a vegetació i fauna terrestre  C3= 0.2

Afectació mediambiental dels residus que genera 

l'activitat. 

C4= 0.2

 

El comportament de cada alternativa respecte a cada criteri s’ha determinat amb una 

valoració simple  a partir d’una senzilla escala per a cada  criteri 

 

C1:  ESCALA INTEGRACIÓ EN EL MEDI 

AFECTACIÓ  QUALIFICACIÓ  DESCRIPCIÓ

ALT  0 Molt integrat amb el medi que l'envolta  

MIG  1 Integració mitjana amb el medi que l'envolta 

BAIX  3 Poc integrat amb el medi que l'envolta 

NUL  5 Gens integrat amb el medi que l'envolta 

 

C2: ESCALA VALORACIÓ PAISATGE 

AFECTACIÓ  QUALIFICACIÓ  DESCRIPCIÓ

NUL∙LA  0 Sense afecció

BAIXA  1 Baixa afecció paisatgística

MITJA  3 Mitja  afecció paisatgística

ALTA  5 Alta afecció paisatgística
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C3: ESCALA VALORACIÓ FAUNA/FLORA TERRESTRE 

AFECTACIÓ  QUALIFICACIÓ  DESCRIPCIÓ

NUL∙LA  0 Sense afecció fauna i flora terrestre

BAIXA  1 Baixa afecció fauna i flora terrestre

MITJA  3 Mitja  afecció fauna i flora terrestre

ALTA  5 Alta afecció  fauna i flora terrestre

 

C4: ESCALA VALORACIÓ RESIDUS 

AFECTACIÓ  QUALIFICACIÓ  DESCRIPCIÓ

MILLORA  0 Disminució de residus, augment de reciclatge. 

BAIXA  1 Baixa generació de residus

MITJA  3 Generació mitja de residus

ALTA  5 Alta generació de residus

 

 

7.3 VALORIACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE L'ALTERNATIVA ADOPTADA: 

 

Valoració de criteris per  a cada alternativa 

CRITERI  ALTERNATIVA 0  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

C1  1  0 3

C2  1  1 3

C3  1  1 1

C4  3  0 0

 

 

Índex de pertinència  (IP) a cada alternativa 

CRITERI  PES  ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

C1  0.3  1  0 3 

C2  0.4  1  1 3 

C3  0.2  1  1 1 

C4  0.2  3  0 0 

 

IP 

 

1.5  0.6 

 

2.3 
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L’anàlisi  de  les  alternatives  es  força mes  favorable  a  l’alternativa  1  (ubicació  de  la 

planta  de  reciclatge  de  residus  de  la  construcció  en  zona  de  serveis  tècnics  i 

ambientals,  annexa  a  la  deixalleria  i  a  la  planta  de  RSU  existents).  Bàsicament,  ve 

motivat per  la bona  integració en un entorn que en  l'actualitat  ja disposa de  l'ús de 

gestió de residus i el baix impacte que generaria l’actuació sobre el paisatge, donat que 

en  l’actualitat  ja  hi  ha  una  forta  presència  antròpica  en  la  parcel∙la  i  també  tenint 

present que el Pla Especial incorpora una franja arbrada que permet evitar les visuals 

de la instal∙lació a la zona rural annexa a aquesta zona d'ús mediambiental.   

 

També  s'ha de  tenir en  compte que  l'activitat que es planteja és en  sí mateixa una 

millora mediambiental,  ja  que  suposa  disminuir  residus,  que  anirien  directament  a 

eliminar o a abocador controlat, per reciclar‐los.  

 

Pel que  fa  a  l'afectació de  la  fauna  i  la  flora, es  contempla que  aquesta  serà baixa, 

perquè es  tracta d'una activitat amb una    construcció molt baixa, es planteja deixar 

sense pavimentar  la major part de  la  instal∙lació  i només col∙locar‐hi  la maquinària, a 

part  de  plantar  vegetació  autòctona  de  la  zona  per  tal  de  permetre  la  bona 

cohexistència de l'activitat amb la flora i la fauna de l'entorn.  

 

L’alternativa 0, no  implantar  l'activitat, es considera desfavorable perquè  la parcel∙la 

en  l'estat actual es  troba amb un baix estat de manteniment, que afecta de manera 

negativa el medi ambient  i el paisatge. No fer‐hi cap  intervenció representaria deixar 

que es degradi. D'altra banda, aquesta alternativa no permet  l'activitat que  implica el 

reciclatge i la valorització de residus. 

 

L’alternativa  2,  queda  penalitzada  principalment  perquè  l'activitat  no  queda  tan 

integrada amb els usos que  l'envolten,  ja que no formaria part d'un paquet de gestió 

de residus integrat com és el cas de l'alternativa 1. 
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8 AVALUACIÓ  DELS  EFECTES  PREVISIBLES  DEL  PROJECTE  DURANT  LA 

FASE D'EXECUCIÓ, EXPLOTACIÓ I FINALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT. 

 

D’acord  amb  l’article  18  de  la  Llei  21/2013,  de  9  de  desembre,  es  determinen  les 

possibles repercussions ambientals  importants que puguin derivar‐se del Pla Especial 

proposat,  considerant  els  efectes  secundaris,  acumulatius,  sinergètics,  a  curt  i  llarg 

termini, permanents i temporals, positius i negatius. 

L’anàlisi s’ha dut a terme contemplant per separat diferents vectors ambientals: 
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FACTOR/VECTOR 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓ DEL POSSIBLE EFECTE  MESURES PREVISTES  CARACTERITZACIÓ 

GEOLOGIA, SÒL I RELLEU 

Ocupació permanent del territori  ‐‐‐  Negatiu, directe, simple, permanent. 

Moviments de terres 
El moviment de terres és pràcticament nul. S'aprofitaran les terres d'excavació  de 

fonaments per reomplir les rases. 
Negatiu, directe, simple, permanent. 

AMBIENT ATMOSFÈRIC  Augment del nombre de camions   ‐‐‐  Neutre, directe, simple, temporal 

ENERGIA  Augment del consum energètic 
Adopció de totes les mesures adients per al compliment de la legislació en matèria de 

contaminació lumínica dels espais i control de la despesa energètica. 
Neutre, indirecte, simple, temporal 

RESIDUS  Augment de la producció de residus. 
Instal∙lació prevista per al reciclatge i valorització de la runa de la construcció per a la 

seva posterior utilització. 
Positiu, indirecte, simple, temporal 

CICLE DE L’AIGUA  Augment del consum de l'aigua 

Adopció d’un seguit de mesures per a l’estalvi en l’ús de l’aigua i creació d’una xarxa de 

recollida d’aigües pluvials. 

No abocament directe a llera. Recollida aigües residuals en dipòsit i gestió a través de 

gestor autoritzat. 

Neutre, directe, simple, temporal 

BIODIVERSITAT 

L'emplaçament de l'activitat no es 

troba inclòs en cap zona d'especial 

protecció 

Conservació i manteniment de la zona.  Positiu, directe, simple, permanent 

VALOR PAISATGÍSTIC 
Impacte visual degut a l' implantació  

de l'activitat 

Plantació de vegetació autòctona densa a l'entorn de la parcel∙la, per evitar les visuals. 

Plantació de vegetació puntual a l'interior de la parcel∙la. 

Edificacions amb materials, acabats i colors que garanteixin 
la integració amb l’entorn. 

Negatiu, directe, simple, temporal 

Positiu, directe, simple, permanent 

QUALITAT DE VIDA 

Activitat per a augmentar el 

reciclatge i reduir la disposició 

directe a abocador 

‐‐‐  Positiu, indirecte, simple, temporal 
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9 MESURES DE PREVENCIÓ, REDUCCIÓ I COMPENSACIÓ PER CORREGIR 

ELS EFECTES NEGATIUS RELLEVANTS EN EL MEDI AMBIENT DURANT 

L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

 

L’  impacte mediambiental del Pla Especial és mínim,  ja que es  tracta d'una parcel∙la 

que  ja disposa de  l'ús de serveis  tècnics  i mediambientals  i que es troba annexa a  la 

deixalleria municipal i a la planta de RSU. 

D'altra banda, aquesta parcel∙la, en  l'actualitat es troba en mal estat de conservació  i 

manteniment  i  l'activitat  la  transformarà  en  una  parcel∙la ordenada que millorarà  l' 

impacte ambiental en la zona. 

 

SOBRE EL MEDI ATMOSFÈRIC 

No es preveuen molèsties a tercers derivades del funcionament de l’activitat, atès que 

aquesta es troba aïllada i no disposa d'habitatges a les seves proximitats. 

No  obstant,  els  nivells  sonors  produïts  per  l’activitat,  provinents  de  l’ús  de  la 

maquinària  i moviment de vehicles, donaran compliment a  la Llei 16/2002, de 28 de 

juny, de protecció contra la contaminació acústica.  

S'estableix  un  nivell  d’immissió  sonora  a  l’ambient  exterior  en  zones  de  sensibilitat 

acústica baixa de 70 dB(A) durant el dia i de 60 dB(A) durant la nit. 

La  instal∙lació  només  funcionarà  en  horari  diürn,  però  en  cas  de  situar  algun  tipus 

d'enllumenat dins del recinte, aquest haurà d’ésser seleccionat acuradament en funció 

de  l’  establert  al Decret  82/2005,  de  3  de maig,  pel  qual  s’aprova  el Reglament  de 

desenvolupament  de  la  Llei  6/2001,  de  31  de  maig,  d’ordenació  ambiental  de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

 

SOBRE EL MEDI TERRESTRE 

Abans de l’ inici de les obres, totes les zones afectables seran degudament delimitades 

mitjançant  tanques  o  cites,  a  fi  d’ocupar  el  menor  espai  possible  i  mantenir  els 

terrenys  circumdants  intactes.  D’aquesta  forma  s’evitarà  l’alteració  innecessària 

d’hàbitats i la pertorbació de la fauna. 

En cas de disposar de maquinària,les zones ocupades per aquesta estaran degudament 

impermeabilitzades, per evitar episodis de contaminació del sòl. 
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Pel  que  fa  a  la  gestió  de  residus,  es  fixaran  els  indrets  necessaris  per  emplaçar  els 

contenidors de residus o altres equipaments necessaris per optimitzar  les operacions 

de recollida i transport de residus. 

En el  cas de  vessaments  accidentals,, en  zones no  impermeabilitzades, es  retirarà  a 

l’instant la capa de sòl afectada i es procedirà a la seva gestió segons normativa vigent. 

 

La gestió dels residus produïts la portarà a terme l'empresa que porti a terme l'activitat 

de la planta de reciclatge i valorització de residus procedents de la construcció. 

L'empresa té la obligació de comunicar les característiques dels residus que valoritzen, 

els residus que no poden valoritzar i que deriven a gestors autoritzats. 

Tota la instal∙lació es regirà amb el Decret 89/2010, , de 29 de juny, pel qual s'aprova el 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC). 

 

SOBRE LA VEGETACIÓ 

La  delimitació  de  la  zona  d’actuació,  comentada  a  l’apartat  anterior  representa  la 

principal mesura  correctora per evitar malmetre  vegetació en els espais on no  sigui 

necessari. 

En  el  recinte  no  es  disposa  de  vegetació  autòctona  existent,  per  tant,  es  planteja 

incrementar aquests espais verds en els espais  lliures possibles que determina el Pla 

Especial, realitzant una revegetació amb espècies autòctones de la zona. 

 

SOBRE LA FAUNA 

No  es preveu una  afectació  significativa  a  la  fauna,  ja que  l'emplaçament en  l'estat 

actual es troba en un baix estat de manteniment, amb deposició de diferents materials 

no naturals i sense vegetació important. 

 

SOBRE EL PAISATGE 

Les mesures correctores sobre el paisatge es centraran bàsicament en intentar integrar 

les instal∙lacions en l’ indret. 

L' impacte de l'activitat que es proposa és molt petit, ja que pràcticament no hi haurà 

noves construccions. De zones amb obra construïda només hi haurà els boxes d' acopi 

de  material  i  la  zona  de  la  caseta  de  control.  Aquestes  dues  construccions  es 
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construiran mitjançant materials i colors propis de la zona. 

 

En la zona de la maquinària, el Pla Especial només permet una coberta de poca entitat 

per si en algun moment aquesta s'ha de cobrir i prohibeix el tancament d'aquesta zona 

amb paraments  laterals. Aquesta coberta, en cas de ser necessària, haurà de quedar 

integrada  a  la  zona,  a  través  de  colors  neutres  que  no  impactin  en  les  visuals 

paisatgístiques de l'entorn.  

 

El Pla Especial marca unes alçades reguladores màximes perquè no es puguin realitzar 

construccions  d'una  alçada major  a  5 metres  en  la  zona  de  la  caseta  de  control  o 

oficines,  7 metres  en  els  boxes  d'acopi  i  10 metres  en  la  zona  de  processat,  per  a 

maquinària puntual. Sempre complint amb l'ocupació màxima de 30% que estableix el 

planejament general. 

 

A nivell de pavimentació, es pretén pavimentar l'accés i es permet també la possibilitat 

de pavimentar el vial interior, la zona de procés i la zona de contenidors. 

Tota  la  resta  de  l'espai,  que  correspon  a  més  del  50%,  són  espais  lliures,  sense 

pavimentar. 

 

MESURES PER EVITAR ELS IMPACTES ASSOCIATS A L'ACTIVITAT CONSTRUCTIVA 

 Minimitzar els moviments de terres. Es preveu que seran pràcticament nuls. 

 Procedir  a  la  retirada  i  manteniment  dels  elements  geològics  potencialment 

recuperables a curt o llarg termini en les actuacions de l’obra projectada. 

 Evitar  la  generació  i  la  disposició  no  controlada  d’elements  potencialment 

contaminants del medi. 

 Control de  la maquinària d’obra: prohibició d’estacionament de vehicles  i maquinària 

d’obra fora de l’àmbit del tancament. 

 Es  recomana d’utilitzar materials que per  les  seves pròpies  característiques els  facin 

durables  i necessitin menys manteniment. Són preferibles materials simples, amb un 

únic component, de fàcil col∙locació i desmuntatge per poder‐lo recuperar al final de la 

seva vida útil. 
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10 PLA DE SEGUIMENT I CONTROL AMBIENTAL 

 

Les  activitats  de  seguiment  i  control  s’estableixen  com  a  garantia  del  correcte 

funcionament  i  adequació  de  les  mesures  correctores  i  com  a  previsió  enfront  a 

possibles efectes no esperats. 

Pel que fa als projectes sotmesos a avaluació ambiental es considera imprescindible la 

realització  d’un  seguiment  de  l’execució  de  els  obres  així  com  de  la  implantació  i 

efectivitat de les mesures correctores proposades. 

La millor  forma de dur a  terme aquest  seguiment és mitjançant  l’establiment d’una 

assistència  tècnica  especialitzada  depenent  directament  de  la  Direcció  d’Obra  i 

encarregada de la vigilància i assessorament ambiental. 

Les operacions de vigilància i control ambiental es concreten en el seguiment de tot el 

relacionat amb les mesures correctores proposades. 

 

CONTINGUT PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

A continuació es descriuen les actuacions concretes que formen part de la proposat del 

programa de vigilància ambiental: 

 

a) Control general execució d’obres: 

La vigilància ambiental de  les obres en execució haurà d’ocupar‐se en particular del 

compliment dels següents punts: 

‐ Evitar afectacions innecessàries al terreny 

‐ Delimitació de la zona d’actuació 

‐ Senyalització de les obres i velocitats màximes 

‐ Control de les obres de condicionaments d’accessos 

‐ Control de les operacions de formigonat, possibles vessaments negligents i gestió de 

restes d’obra. 

 

b) Compliment del bon estat dels vehicles i maquinària d’obres 

Es  controlarà  periòdicament  que  la  maquinària  i  motors  que  s’emprin  en  l’obra 

estiguin en perfecte estat de  funcionament, de manera que  la generació de sorolls  i 

emissions  sigui  la menor  possible.  Serà  d’obligat  control  els  compliment  de  tota  la 
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normativa i legislació ambiental aplicable pel que fa a l’empresa contractista . 

 

c) Emissions de pols 

Es  comprovarà  que  les mesures  correctores  proposades  en  relació  a  la  reducció  de 

generació  de  pols  a  l’obra  i  els moviments  de  terra  compleixin  amb  els  objectius 

proposats. Control de la necessitat i freqüència de realitzar regs per minimitzar la pols. 

 

d) Vegetació 

No hi ha presència de vegetació significativa en  l’emplaçament,  ja que  l’obra prevista 

es portarà a terme tan sols a la parcel∙la que actualment ja es troba vallada i sense cap 

tipus  de  vegetació  rellevant.  S’acotaran  les  obres  a  l’emplaçament  previst  sense 

intervenir en cap àrea annexa a la pròpia activitat. 

 

e) Fauna 

No es preveu afectació de la fauna, ja que en l’emplaçament de l’obra, a data present, 

ja  hi  ha  una  forta presència  antròpica.  Tot  i  així,  les  tanques que  s’empraran  seran 

permeables al pas de fauna. 

 

f) Paisatge 

Una  vegada  establertes  les  mesures  correctores  suggerides  per  al  paisatge  es 

comprovarà que aquestes hagin assolit els objectius previstos. Bàsicament,  integració 

de les construccions al medi.  

 

g) Vessaments accidentals 

Es  comprovarà que es disposi d’un protocol d’actuació en el  cas de que es doni un 

vessament  accidental.  En  aquest  cas,  caldrà  que  consti  el  material  necessari  que 

s’empraria  i  la  gestió  dels  residus  recollits  (amb  les  corresponents  autoritzacions  o 

contractes a empreses externes autoritzades gestores de residus).  
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11 MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA 

   

11.1 LEGISLACIÓ VIGENT EN MATÈRIA D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

 

El present document  inicial per  l’avaluació ambiental es  redacta  i  tramita d’acord al 

marc  legal  vigent  en  matèria  d’avaluació  ambiental  estratègica,  regulada  per  les 

següents disposicions de caràcter general: 

 

- En  l’àmbit  europeu,  la  Directiva  2001/42/CE  del  Parlament  Europeu  i  del 

Consell,  de  27  de  Juny  de  2001,  relativa  a  l’avaluació  dels  efectes  de 

determinats plans i programes en el medi ambient.  

 

-  En  l’àmbit  europeu,  la  Directiva  2011/92/UE,  de  13  de  desembre,  sobre 

avaluació de  les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre 

el medi ambient. 

 

- En  l’àmbit estatal,  la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

Aquesta llei introdueix a la legislació espanyola l’Avaluació Ambiental de Plans i 

Programes, com un instrument de prevenció que permeti integrar els aspectes 

ambientals en la presa de decisions de plans i programes públics, i incorpora les 

prescripcions de  la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu  i del Consell, 

de 27 de juny de 2001, relativa a la avaluació dels efectes de determinats plans 

i programes en el medi ambient i la Directiva 2011/92/UE, de 13 de desembre, 

sobre avaluació de  les repercussions de determinats projectes públics i privats 

sobre el medi ambient. 

 

*D’acord amb la disposició derogatòria de la Llei 21/2013, aquesta és d’aplicació com a 

legislació bàsica a les comunitats autònomes transcorregut el termini d’un any des de 

la seva entrada en vigor en cas que no s’hagi aprovat nous textos normatius adaptats a 

aquesta llei, és a dir, és d’aplicació en el territori català a partir del 12 de desembre de 

2014;  i, per tant, queda derogada  la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental 

de plans i programes. 
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- En l'àmbit Català, la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 

administrativa  de  l'Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de 

Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

 

 

11.2 LEGISLACIÓ VIGENT EN MATÈRIA D’URBANISME 

 

D’altra  banda,  l’avaluació  ambiental  estratègica  s’integra  en  la  tramitació  del  Pla 

Especial  urbanístic  per  a  la  implantació  d'una  planta  de  reciclatge  i  valorització  de 

residus procedents de  la construcció, seguint el procediment establert en  la següent 

legislació: 

 

- Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei 

d’Urbanisme. DOGC núm. 4682, de 24.07.2006. 

 

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, 

del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 

Aquesta Llei es pronuncia clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic 

sostenible,  sobre  la  base  de  la  utilització  racional  del  territori,  per  a 

comptabilitzar  el  creixement  i  el  dinamisme  econòmics  necessaris  amb  la 

cohesió  social,  el  respecte  al  medi  ambient  i  la  qualitat  de  vida  de  les 

generacions presents i futures. 
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12 SÍNTESI 

 

D’acord  amb  tot  l’exposat  en  el  present  Document  inicial  estratègic,  que  ha  estat 

elaborat a partir de  la consulta de  la diferent documentació  i bibliografia, així com al 

treball  de  camp  realitzat,  se’n  desprèn  que  la  el  Pla  Especial  Urbanístic  per  a  la 

implantació  d'una  planta  de  reciclatge  i  valorització  de  residus  procedents  de  la 

construcció, ALTERNATIVA 1, no  té una afecció  important  sobre el medi natural  i és 

completament compatible amb  l'emplaçament, atès que  l’àmbit es troba situat en ús 

de  serveis  tècnics  i  mediambientals,  que  contemplen  aquesta  activitat  i  per  tant, 

compleix plenament amb el planejament vigent. 

 

D'altra banda, cal tenir en compte que la parcel∙la on es vol dur a terme la instal∙lació, 

es  troba situada al costat de dues  instal∙lacions de característiques molt similars a  la 

que es proposa, que són la deixalleria municipal i la planta de tractament de RSU. 

Per aquest motiu, es considera que aquest és el millor indret per a poder instal∙lar una 

activitat d'aquestes característiques i que es tracta d'una activitat molt important per a 

la millora del medi ambient, donant compliment a  la Directiva Europea 2008/98/CE, 

que prioritza els mètodes de gestió, reciclatge  i valorització dels residus, per reduir  la 

seva deposició a abocador. 

 

 

Vilafranca del Penedès,  Gener de 2017         

                     

  LA PROPIETAT               EL TÈCNIC: 
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