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I.1 INTRODUCCIÓ 

 

I.1.1 Antecedents 

 
 
La finca 4369 de Vilafranca del Penedès, situada al polígon 16 – parcel·la 55 

de Vilafranca del Penedès és propietat de l’empresa EXCAVACIONS CHE, S.L. 

La finca es troba classificada com a sistema mediambiental i de serveis 

tècnics, en sòl no urbanitzable, segons el planejament vigent. 

 

En aquest tipus de sòl, l’ús de tractament de residus es troba admès, però per 

la implantació de qualsevol instal·lació es requereix un pla especial. 

 

A desembre de 2015, EXCAVACIONS CHE, S.L. va presentar a l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès l’Avantprojecte Planta de reciclatge i valorització de 

residus procedents de la construcció. On s’exposava a l’Ajuntament el 

projecte que es vol dur a terme en aquesta parcel·la. 

 

Amb data 15 de març de 2016 i amb número de registre de sortida 

2016002332, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès emet un informe del 

tècnic municipal, aprovat en Junta de Govern Local en sessió de 14 de març 

de 2016, on exposa que d’acord amb l’Article 287 del POUM, es considera 

com a ús admissible  la proposta presentada en l’avantprojecte de 

EXCAVACIONS CHE, S.L.  i que prèviament a la tramitació i aprovació de les 

corresponents llicències municipals d’obres i activitats, caldrà tramitar un Pla 

Especial Urbanístic. 

 

És per aquest motiu que es redacta el present document, per tal de recollir les 

actuacions que es volen dur a terme per l’activitat en un Pla Especial 

Urbanístic, tal i com determina la normativa vigent de Vilafranca del Penedès. 
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I.1.2 Identificació i agents del projecte 

 
Projecte: 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: Finca rústica: Polígon 16 – parcel·la 55  
Referència cadastral: 08306A016000550000DE 
 

Municipi: 08720 Vilafranca del Penedès,  
comarca de l’Alt Penedès. 
 
 

Promotor: Nom: EXCAVACIONS CHE, S.L. 
Adreça: Carretera B-212 km 4,53  
08732 La Múnia (Castellví de la Marca) 
 
REPRESENTANT LEGAL: Manel Amela Ferrer 
DNI: 77278963K 
 
 

Enginyer: Nom: Lluís Basiana i Obradors 
Nº col·legiat:  6.172 
NIF: 39310050-Z 
Adreça: Ctra. de Cardona, 62-64. 1r 2º Manresa 
Telèfon: 93 875 30 36 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Manresa, a Setembre de 2016                                              EL TÈCNIC:        
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II.1    ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL 
 
 

El Pla es desenvolupa en un àmbit delimitat per finques classificades com a sòl 

no urbanitzable, situats al sud del centre urbà de Vilafranca del Penedès.  

 

Es tracta d’una finca classificada com a sistema ambiental i serveis tècnics en 

sòl no urbanitzable i  se situa al límit entre parcel·les classificades com a sòl no 

urbanitzable de protecció agrícola (tipus I) i la resta de finques classificades 

com a sistema mediambiental i de serveis tècnics, concretament, la finca se 

situa al costat de la deixalleria municipal i la planta de triatge de Vilafranca. 

 

L’àmbit del Pla Especial correspon a la parcel·la rústica nº55 del Polígon 16, 

segons es troba identificat en el SIGPAC, i es delimita en la documentació 

gràfica (Plànol d’informació: V.1.3 Delimitació de l'àmbit del Pla Especial) del 

present document.  
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II.2    DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT VIGENT 
 
 
El planejament vigent al municipi de Vilafranca del Penedès és el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilafranca del Penedès, aprovat 

definitivament el dia 11 de Juny de 2003, amb la incorporació de 

modificacions puntuals corresponents a errades gràfiques i disfuncions 

aprovades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) el dia 

29.03.2007 i les corresponents a la Modificació Puntual del POUM referida als 

articles concrets que es troben afectats per l’entrada en vigor del nou DL 

1/2009 de 22 de desembre d’ordenació dels equipaments comercials, 

aprovada per la CTUB en data 12.05.2011, amb la incorporació de la 

Modificació puntual del POUM Errades i Disfuncions II (aprovada definitivament 

per la CTUB el 31.10.2012). 

 

Segons el POUM, la finca objecte del present Pla Especial es troba classificada 

de la següent manera: 

 

- Règim del sòl: NO URBANITZABLE 

 

- Ús del sòl: SISTEMA MEDIAMBIENTAL I DE SERVEIS TÈCNICS 

 

  
Imatge 1: Plànol POUM Vilafranca – B.1 Classificació del sòl 
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Imatge 2: Plànol POUM Vilafranca – B.2 Ordenació del sòl no urbanitzable 

 

 

L’Article 287 del POUM de Vilafranca del Penedès és el que determina les 

condicions d’aquest tipus de sòl: 

 

TITÒL SETÈ. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 

Article 287.- Serveis tècnics 

 

1. Les instal·lacions i construccions de serveis tècnics que s'hagin 

d'implantar en sòl no urbanitzable requereixen, en defecte de pIa 

especial, I'observança del tràmit de l’article 48 de Ia L.U. S'hi comprenen 

Ies infraestructures d'accessibilitat, Ies instal·lacions i obres de serveis 

tècnics com Ies de telecomunicacions, infraestructura hidràulica 

general, abastament elèctric, subministrament i sanejament d'aigües, 

tractament de residus, producció d'energia i altres, Han de complir-se 

els requisits següents: 
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a)  Justificació de Ia necessitat d'implantaci6 de les instal·lacions 

en aquest tipus de sòl i de l'adequació de I'empIaçament i de Ies 

condicions de Ia parcel·la al servei concret. 

b) Les instal·lacions tècniques han de tenir accés des de Ia xarxa 

principal de vies i camins, adequant-se els accessos a les 

necessitats específiques dels vehicles. 

  

c) La previsió d'aparcaments necessaris per a vehicles, 

especialitzats o no, ha de ser com a mínim d'una plaça 

d'aparcament per cada 100 m2 construïts i s'han de disposar 

íntegrament a I'interior de Ia parcel·la. 

 

d) EI projecte de la instal·lació ha de preveure el tractament dels 

espais no edificats i justificar I' adequació paisatgística a I' entorn. 

e) L'ocupació màxima és del 30%. 

 

2. L' Ajuntament ha d'especificar en cada cas les mesures necessàries per 

a l'adequació de les instal·lacions existents a les anteriors condicions. 

Amb I'objectiu de Ia preservació paisatgística i ambiental del territori, 

també pot suggerir  emplaçaments alternatius que puguin complir els 

requeriments tècnics del projecte presentat. 

 

 
Així doncs, i 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.  

 

(Veure Plànol d’informació: V.1.4 Planejament vigent en l'àmbit del Pla 
Especial) 
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II.3    ESTAT ACTUAL 
 
 
 II.3.1  Situació i àmbit de l’actuació 
 
 
Els terrenys del Pla Especial es troben delimitats en l’emplaçament indicat en 

el plànol següent:  

- Plànol d’informació V.1.3 Delimitació de l'àmbit del Pla Especial.  

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. 

 

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. 

 
 
 
 
 
   II.3.2  Topografia, estat actual i usos 
 
 
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’accés al recinte es produeix a través d’una carretera secundaria 

anomenada Carretera Vilanova (Camí de la Pedrera), que és també la 

mateixa carretera que porta a la deixalleria municipal i a la planta de triatge. 

 

L’accés al recinte es troba a la mateixa cota que la resta de la parcel·la. 
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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 d’informació V.1.1 Situació, emplaçament i topogràfic. 

 

 
Imatge 3: Vista de l’estat actual de la finca objecte d’estudi. 

 

 
   II.3.3  Estructura de la propietat del sòl afectat 
 
 
II.3.3.1 Finques afectades pel present Pla Especial 
 
El Pla Especial objecte d’aquest expedient afecta una sola parcel·la o finca. 

La propietat del sòl és, doncs, d’un únic propietari en tot l’àmbit d’actuació. 

 
La taula següent ens ho mostra: 
 
 
 

RELACIÓ DE PROPIETARIS 

Propietari 100 Parcel·la Superfície 
cadastral 

Superfície 
registral % 

Manuel Gregorio 
Amela Ferrer 16 55 0,8997 Ha 0,9069 Ha 100 
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II.3.3.1 Dades registrals  
 
Finca: 4369 de Vilafranca del Penedès 
Tomo: 1990 
Llibre: 771 
Foli: 113 
Códi Idufir: 08032000412295 
 
Superfície registral: 9.069 m2 
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II.3.3.2 Referència cadastral 
 
 
Referència cadastral: 08306A016000550000DE 
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II.3.3.3 Dades identificatives SIGPAC 
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   II.3.4  Infraestructures i serveis existents 

 
 
Els terrenys de l’àmbit del Pla Especial, en l’estat actual, no disposen de cap 

infraestructura de serveis.  

 

Manca subministrament d'aigua potable per la caseta de control. 

 

Manca subministrament elèctric per a l'enllumenat de la caseta de control. 

 

Manca petita fossa sèptica per al sanejament.  

 

La maquinària no necessita electricitat, ja que funciona amb gasoil. 
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II.4    JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT 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. (S’adjunta el CERTIFICAT DE VIABILITAT emès per 

l’Ajuntament de Vilafranca com a annex del present document). 

 

Per aquest motiu es redacta el present Pla, per poder implantar l’activitat 

corresponent a una planta de reciclatge i valorització de residus de la 

construcció;  tal i com s’exposa en el punt III.1 Descripció de la proposta i en el 

Plànol de l’ordenació V.2.1. Distribució de l'activitat. 
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II.5    CRITERIS I OBJECTIUS DEL PLA ESPECIAL 
 
 
L’objecte del present pla especial és l’ordenació de la parcel·la objecte 

d’estudi i la definició de l’activitat que s’hi vol dur a terme.  

 

Els objectius del Pla són permetre la instal·lació d’una planta de reciclatge i 

valorització de residus de la construcció en l’àmbit de la parcel·la, que 

correspon a sistemes mediambientals i serveis tècnics, seguint els criteris 

següents: 

 

1) Definir l’ús concret de l’àmbit. L’àmbit es classifica com a sistemes 

mediambientals i serveis tècnics, i aquests inclouen infraestructures 

d’accessibilitat, 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 de residus, producció d’energia i altres. 

 

En el cas concret de l’activitat plantejada, s’hauria d’incloure com a 

INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS DE TRACTAMENT DE RESIDUS. 

 

2) Millorar el tractament visual i paisatgístic de l’àmbit, ja que en l’estat 

actual es troba en molt mal estat de manteniment i a través de l' 

implantació de l’activitat, la finca disposarà d’una distribució ordenada 

amb una zona per a cada àmbit de l’activitat. 

 

Es planteja d’altra banda, la plantació d'una tanca vegetal densa per 

a millorar l’impacte de l’activitat, tal i com es planteja en l’apartat de 

Tractament visual i paisatgístic de la present memòria. 

 

3) Definir l’activitat que es vol establir en l’àmbit del Pla Especial. 

 
 
 
 
 



PEU PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA PLANTA DE RECICLATGE I VALORITZACIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS DE LA 
CONSTRUCCIÓ A VILAFRANCA DEL PENEDÈS.                                                                    004/2013 
 

20 
 

 
 
II.6    IMPACTE MEDIAMBIENTAL 
 
 
 

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.  

 

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. 

 

Pel que fa a l'impacte de l'activitat, aquest 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. 

 

La zona de la maquinària només permet una coberta de poca entitat per si 

en algun moment aquesta s'ha de cobrir i el Pla Especial prohibeix el 

tancament d'aquesta zona amb paraments laterals. 

 

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, atenent sempre a no superar en cap cas el 30% d'ocupació 

màxima que determina el planejament vigent. 

 

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

pavimentar. 

 

La parcel·la es troba annexa d'una banda a la deixalleria municipal, però a 

sud i a oest es troba envoltada de zona de camps no urbanitzables. Per 

millorar el seu impacte visual respecte a aquestes zones, s’inclouen en el 

projecte una sèrie de mesures preventives: 
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- Creació d’una franja de massa arbustiva que eviti les visuals a l'interior 

de la parcel·la al sud i a l'oest del recinte, tota la zona que queda en 

contacte amb el sòl no urbanitzable, per tal de minimitzar l’impacte 

visual i ambiental de l'activitat i crear un coixí verd entre el sòl de serveis 

tècnics i mediambientals i el sòl no urbanitzable. 

 

- Plantació d’ arbres autòctons a la zona d’espai lliure de l’àmbit del pla. 

 

- Millora de l’accés al recinte, pavimentant la zona d'accés al recinte,  

junt amb una zona d’accés peatonal, canviant la porta d'accés i la 

tanca actual malmeses i creant un bon accés senyalitzat des del camí 

d'accés. 

 

- Es netejarà tot l’espai de la runa i materials existents. 

 

- Les conduccions d’instal·lacions es faran soterrades. 

 

- Les noves construccions tindran unes alçades reguladores delimitades 

per aquest Pla Especial. 
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III    MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 
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III.1    DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
 
 
 
   III.1.1   Descripció de l'activitat 
 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ACTIVITAT 

 

El procés de tractament i classificació de residus de la construcció i demolició  

s’ha de desenvolupar d’acord amb la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de 

prevenció i control ambiental de les activitats. 

 

A grans trets, 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.  

 

El marc legal que engloba aquesta activitat de gestió de runa de la 

construcció es defineix fonamentalment en el Decret Legislatiu 1/2009  de 21 

de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i el 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 

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

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

controlada dels residus de la construcció. 
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Segons el Decret Legislatiu 1/2009, la planificació de la gestió dels residus es 

basa en un programa general de coordinació del conjunt d’accions 

necessàries per promoure el següent: 

 

- La reducció de la producció dels residus i de llur perillositat, en les fases  

successives de disseny, producció, distribució i comercialització de béns, 

i de prestació de serveis. 

- La reutilització dels residus. 

- La recollida selectiva dels residus. 

- El reciclatge i altres formes de valorització material dels residus, inclosa la 

utilització d’aquests per a la restauració paisatgística i topogràfica, 

fomentant l’aprofitament dels recursos que contenen. 

- La valorització energètica dels residus la recuperació dels quals es dugui 

a terme amb un alt nivell d’eficiència energètica, d’acord amb les 

millors tècniques disponibles. 

- La disposició del rebuig. 

 

Així doncs, els objectius de la regulació de la gestió dels enderrocs, runa i 

residus de la construcció que determina el Decret 89/2010, de 29 de juny 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. 

 

Es desprèn de la Normativa Vigent que els eixos principals de la Gestió de 

Residus és obtenir el màxim aprofitament dels subproductes, matèries i 

substàncies que contenen aquests residus.  Es destinarà a disposició controlada 

del rebuig només les fraccions residuals que no siguin susceptibles de 

valorització. 
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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 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 ). 

 

Així doncs, la parcel·la proposada compleix amb aquests requisits i permet, 

amb una mínima intervenció, la incorporació de l'activitat. 

 

(Vegis plànol d'ordenació V.2.1. Distribució de l'activitat) 
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DADES CONCRETES DE L'ACTIVITAT 

 

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.  

 

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 
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La capacitat màxima de tractament prevista és la següent: 

 

150.000 Tones (101.960 m3), amb el següent desglòs general: 

 

 130.000 Tn de runes (86.600m3), formades bàsicament per: 

 Formigons (40.000m3) 

 Material ceràmic (30.000m3)  

 Material asfàltic (16.600 m3). 

 20.000 Tn de terres d’excavacions (104.242m3) 

 

I els productes obtinguts en el procés són els següents: 

 Grava per a drenatge, rebliments , anivellació de terrenys... 

 Àrid per a bases, subbases... 

 Material fi per a rebliment de rases, jardineria... 

 

L’energia necessària per dur a terme el procés de valorització que planteja 

l'activitat serà subministrada per maquinària amb motor de combustió interna.  

La relació d'equips per a l'activitat són els següents: 

 

- Matxucadora de mandíbules (tipus PEGSON)      

- Criba de classificació múltiple (Tipus FINLAY 393)     

- Retroexcavadora mixta amb martell     

- Cintes transportadores  

 

La maquinària auxiliar (tipus pala carregadora...) necessària per a portar 

l’explotació, aniria lligada al volum d’entrades, ajustant-se sempre a les 

necessitats, de tal manera, que mai es puguin produir problemes de gestió 

dels materials. 
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   III.1.2  Proposta de Pla Especial. Zonificació.  
 
 
L’ordenació de l’espai lliure es formalitza partint dels objectius del Pla especial, 

ja esmentats en el present document. A continuació s'exposen les diferents 

zones segons els seus usos del Pla Especial:  

 

1. ACCÉS I APARCAMENT 

 

A l'accés del recinte s'hi situa una zona pavimentada d'entrada i sortida dels 

vehicles. En aquesta zona també s'hi plantegen aparcaments per al personal 

de la instal·lació.  

 

Segons l'article 287.-Serveis tècnics del POUM de Vilafranca, s'ha de preveure 

una plaça d'aparcament per cada m2 construït. Així doncs, el Pla preveu els 

aparcaments necessaris tenint en compte una ocupació màxima de la zona. 

El tipus de pavimentació de la zona queda determinat en el text normatiu del 

present document. 

 

2. CONTROL D'ACCÉS, OFICINES I SERVEIS 

 

Annex a l'accés s'hi situa la zona de control, accés i serveis de la instal·lació. Es 

tracta de l'únic punt amb edificació tancada del recinte, on s'hi situa el 

personal de control i oficina que gestiona i quantifica l'entrada i sortida del 

material reciclat i els serveis de la instal·lació.  

L'ordenació pròpia de l'edificació serà aquella que determina el text normatiu 

del present document. 

 

3. ZONA BÀSCULA 

 

Juntament amb la zona de control es situa la bàscula de pesatge de 

camions.  A l'entrada del recinte, els camions passen per la bàscula i 

d'aquesta manera es quantifica i controla el material que entra i surt de 

l'activitat. 

 



PEU PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA PLANTA DE RECICLATGE I VALORITZACIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS DE LA 
CONSTRUCCIÓ A VILAFRANCA DEL PENEDÈS.                                                                    004/2013 
 

29 
 

A continuació s'adjunta una bàscula tipus i una caseta de control tipus per a 

aquest tipus d'instal·lació: 

 

 
Imatge 4: Exemple mòdul de caseta de control. 

 

         
Imatge 5: Esquema bàscula. 

 

 
Imatge 6: Tipologia d'obra de bàscula de pesatge. 
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4. ZONA DE PROCESSAT DE MATERIAL 

 

Aquesta zona és aquella dedicada a la valorització de la runa una vegada ja 

separats els materials impropis. 

 

S'hi situa la maquinària fixa i cintes de producció que s'exposa en l'apartat de 

dades concretes de l'activitat en el punt III.1.1 Descripció de l'activitat del 

present document. 

 

La relació de processos que es realitzen en aquesta zona són els següents: 

 

 Alimentació al procés. 

 Trituració del material, reduint-ne la mida, a través d'equip de trituració. 

 Separació d’elements fèrrics, a través de separador magnètic. 

 Classificació de les fraccions de material mitjançant cribes. 

 Transport dels àrids classificats als boxes d'acopi de material de sortida 

per a la seva posterior expedició. 

 

Tot i que la maquinària és mòbil i no formalitza una construcció, es delimita 

una zona per al procés 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. La seva ordenació 

ve determinada pel text normatiu del present document. 

És per aquest motiu, que es comptabilitza l'espai de maquinària com a 

ocupació de la superfície construïda total. 

 

5. ZONA DE CONTENIDORS D'IMPROPIS GENERATS EN EL PROCÉS 

 

Es tracta de la zona on se situen els contenidors per als materials impropis o de 

rebuig, ja siguin aquells generats en el procés de valorització o aquells que es 

separen prèviament en un procés de triatge en la zona d'acopi del material 

d'entrada. 
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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, tal i com s'estableix en el text normatiu del present document. 

 

 

6. ZONA DE BOXES D'ACOPI DE MATERIAL DE SORTIDA 

 

Aquesta zona és on s'hi ubiquen els boxes d'acopi per al material de sortida, 

un cop valoritzat. 

 

Es tracta d'una construcció senzilla composta per tres parets en cada un dels 

boxes, en forma d'U, que permeten acopiar el material separat per mides 

d'àrid i la possibilitat de cobrir-los. 

 

La zona ha d'estar convenientment adequada per permetre el pas dels 

camions i de la maquinària de càrrega i descàrrega i, d'altra banda, ha de 

disposar de les pendents adients per recollir les aigües pluvials. 

 

Les condicions d'ordenació d'aquesta zona queda determinada en el text 

normatiu del present document. 

 

7. VIALITAT INTERIOR 

 

En l'espai lliure de la parcel·la es determina una zona de circulació interior 

principal de la parcel·la per a la correcta circulació dels camions. No es 

pretén pavimentar aquest vial, sinó adequar-lo amb material adient per a la 

correcta circulació dels vehicles i per a determinar una entrada i una sortida 

de la instal·lació. 

 

8. ESPAI LLIURE 

 
La resta de l'espai del recinte té consideració d'espai lliure. Tota aquesta zona 

es netejarà i es formalitzarà com a espai exterior adequat per a la circulació i 

maniobra dels camions i de la maquinària auxiliar. 
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Es plantarà vegetació en alguns punts, principalment al límit sud i oest del 

recinte, que és aquell en contacte amb el sòl no urbanitzable. 

 

En aquest espai també s'hi realitzarà la descàrrega del material i 

l'emmagatzematge previ al seu triatge i tractament. 

 

La superfície que ha d'acollir aquesta zona d'acopi de material d'entrada ha 

d'estar adequada per mitjà de repàs i piconatge de l'esplanada, amb les 

pendents adients per conduir les aigües pluvials a una arqueta soterrada. 

 
 
(Vegis plànol d'ordenació V.2.2. Zonificació) 
 
 
 
   III.1.3  Xarxes de serveis 
 
 
Xarxa d’abastament d’aigua 
 
L’àmbit objecte de l’estudi no disposa de xarxa d’abastament municipal, així 

que s’ha de dur a terme un estudi de la demanda d’aigua d’ús industrial 

necessària i de la demanda d’aigua potable necessària. 

 

Per al càlcul de la demanda a cobrir en relació a l’abastament d’aigua, s’ha 

tingut en compte l'activitat que es vol dur a terme, per tal d’obtenir unes 

dades de consum que s’ajustin al màxim a la realitat que hi haurà. 

 

S'ha de tenir en compte que l'activitat només necessita aigua potable per als 

usuaris treballadors de l'activitat en la caseta de control i d'altra banda aigua 

per al reg i per a la neteja.  

 

Per determinar el càlcul de l'aigua potable necessària s'ha determinat un 

número màxim de treballadors entorn a 5 usuaris i s'ha considerat un consum 

mig de 50 litres/usuari.dia, destinat principalment a l'ús dels serveis higiènics 

per part dels treballadors, sense preveure la instal·lació de dutxes. 
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Així doncs, el consum d’aigua potable previst és el següent: 

 
Dotació 
- Dotació usuaris espai industrial: 50 litres/usuari.dia 
 
Usuaris: 
- Usuaris equivalents a l’espai industrial:  5 usuaris 
 
 
 Usuaris 

equivalents 
Consum per 
usuari 

Consum 
diari punta 

Sòl 
d’equipaments 

5 50 litres/dia 250 litres 

    
 
 
Així doncs, tenint en compte l'activitat que es planteja i els usuaris previstos, es 

contempla un consum diari d’aigua potable en el cas d’ocupació punta, de 

0,25 m3,  el que suposa un consum anual de 91,25 m3/any.  

 
D'altra banda es preveu un consum aproximat de 600 m3/any per a reg i 

neteja de la instal·lació. 

 

Aquesta aigua potable es subministrarà a través d’un camió cuba, amb 

previsió d'un camió cuba/mes; a modificar en funció dels usuaris reals de 

l'activitat un cop iniciada i la necessitat de la demanda real. 

 
 
Xarxa de sanejament 
 
Les aigües residuals que es generaran provenen exclusivament dels serveis 

higiènics existents. 

 
Es preveu la instal·lació d'un equip de depuració del tipus compacte soterrat, 

per al sanejament (amb sistema biològic incorporat o similar) apta per als 

límits d’abocaments a llera pública. 

 
Aquesta se situarà soterrada i a la zona sud del recinte, tal i com es preveu en 

el plànol de l’actuació V.2.4. Esquema de distribució de les xarxes de serveis. 
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Amb una previsió de futur, i en cas de disposar d'alguna de les zones de 

l'activitat cobertes; pel que fa a les aigües pluvials, es preveu una altra 

possible xarxa de recollida que dirigiria les aigües pluvials fins a un dipòsit 

d’emmagatzematge, per tal que aquestes es puguin utilitzar posteriorment 

per al reg, la neteja de la instal·lació i per a l’aigua dels inodors. 

 
 
Residus 
 
No es considera que l'activitat pugui produir més residus dels propis de 

l'activitat, al tractar-se pròpiament d'una activitat de tractament de residus. 

Tal i com es contempla en l'apartat III.1.1 Descripció de l'activitat, aquests 

residus seran transportats a un gestor autoritzat, quan es tracti de residus que 

la pròpia activitat no pot valoritzar. La gestió de tots els residus es recollirà en 

la corresponent llicència ambiental de l'activitat.  

 
 
Subministrament d’energia elèctrica 
 
Per al desenvolupament de l’activitat només es necessita subministrament 

elèctric per a l'enllumenat de la caseta de control, ja que tota la maquinària 

necessària funcionarà amb gasoil.  

 
Es pretén la connexió amb la xarxa elèctrica de baixa tensió que ja disposa la 

parcel·la contigua a la parcel·la de l'activitat. 

 
Es disposarà de subministrament elèctric seguint amb les disposicions del 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002, Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, REBT).  

 

La futura instal·lació elèctrica corresponent a la instal·lació projectada 

s’adequarà al REBT i es duran a terme les sol·licituds necessàries amb la 

Companyia Elèctrica i el Gestor de Xarxa, per tal de sol·licitar les tasques 

d’escomesa a l'activitat. 

 
 
(Vegis plànol d'ordenació  V.2.4. Esquema de distribució de les xarxes de 
serveis) 
 



PEU PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA PLANTA DE RECICLATGE I VALORITZACIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS DE LA 
CONSTRUCCIÓ A VILAFRANCA DEL PENEDÈS.                                                                    004/2013 
 

35 
 

III.2    JUSTIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE L'ACTIVITAT EN SÒL DE 
SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS  
 
 

Tal i com s'estableix en 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, ja que es tracta d'una 

activitat de tractament de residus, prevista en els usos dels sòls de Serveis 

tècnics, que es tracta del tipus de sòl en el qual s'ubica l'activitat. 

 

Segons el planejament vigent al municipi de Vilafranca del Penedès, que es 

tracta del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilafranca del Penedès, 

aprovat definitivament el dia 11 de Juny de 2003, la finca objecte del present 

Pla Especial es troba classificada de la següent manera: 

 

- Règim del sòl: NO URBANITZABLE 

- Ús del sòl: SISTEMA MEDIAMBIENTAL I DE SERVEIS TÈCNICS 

 

A continuació s'exposen cada un del punts que determina el POUM de 

Vilafranca en relació a les condicions que ha de complir aquest tipus de sòl i la 

justificació del seu compliment a través del present Pla Especial. L’Article 287 

del POUM de Vilafranca del Penedès és el que determina les condicions 

d’aquest tipus de sòl: 

 

POUM VILAFRANCA DEL PENEDÈS PLA ESPECIAL 

Usos previstos en sòl de serveis 

tècnics: infraestructures 

d'accessibilitat, Ies instal·lacions i 

obres de serveis tècnics com Ies de 

telecomunicacions, infraestructura 

hidràulica general, abastament 

elèctric, subministrament i sanejament 

d'aigües, tractament de residus, 

producció d'energia i altres.  

 

Ús previst: tractament de residus de la 

construcció 
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Justificació de l'adequació de 

l'emplaçament i de les condicions de 

la parcel·la, així com de la necessitat 

de la implantació de les instal·lacions 

en aquest tipus de sòl. 

Es tracta d'una activitat de valorització de 

residus de la construcció, que és compatible 

en aquest tipus de sòl. La parcel·la té les 

dimensions idònies per aquest tipus d'activitat 

i disposa d'una superfície pràcticament 

plana.  

D'altra banda es troba ben comunicada 

amb el municipi de Vilafranca i es localitza 

annexa a la deixalleria municipal, que es 

tracta d'una activitat d'ús compatible i molt 

relacionada amb la que es proposa. 

S'ha de tenir accés a les instal·lacions 

des de la xarxa principal de vies i 

camins, adequant-se els accessos a 

les necessitats específiques dels 

vehicles. 

L'accés al recinte s'adequa a les dimensions 

dels camions de l'activitat i es tracta d'un 

accés directe a la instal·lació a través de la 

carretera de la deixalleria, comunicada 

directament amb la carretera c-15z que surt 

del centre del municipi. 

Previsió d'aparcaments per a vehicles 

mínim d'una plaça d'aparcament per 

cada 100m2 construïts íntegrament 

dins de la parcel·la. 

Es disposa de 24 aparcaments de vehicles. 

Tenint en compte la màxima ocupació 

possible del Pla Especial: 

2400m2/100= 24 places. 

Tractament dels espais no edificats i 

adequació paisatgística de l'entorn. 
El pla especial planteja l'adequació dels 

espais exteriors: neteja, explanació i 

consolidació del terreny. També planteja la 

plantació de vegetació autòctona de la 

zona. 

Ocupació màxima del sòl: 30% Ocupació del sòl: 26,46% 

L'Ajuntament ha d'especificar les 

mesures necessàries per l'adequació 

de les instal·lacions existents a les 

anteriors condicions. 

Es disposa d'informe favorable de 

l'Ajuntament de Vilafranca, que s'adjunta 

annex al document i, en el qual es demana 

la redacció d'aquest Pla Especial. 

 

És important remarcar la idoneïtat de la parcel·la per a ubicar-hi la instal·lació 

que es planteja de tractament de residus de la construcció, per ser una 

parcel·la compatible urbanísticament i per estar emplaçada annexa a la 

parcel·la de la deixalleria, d'ús complementari al que es planteja. 
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III.3    ESTUDI D’ACCESSIBILITAT I DE MOBILITAT 
 
 
Segons l'Article 287.- Serveis tècnics, del POUM de Vilafranca del Penedès, les 

instal·lacions tècniques han de tenir accés des de la xarxa principal de vies i 

camins, adequant-se els accessos a les necessitats específiques dels vehicles. 

 

Per aquest motiu, es realitza un estudi de l'accessibilitat a la parcel·la. 

 

ACCÉS A LA PARCEL·LA 

 

L’accés a l’àmbit del Pla Especial és a la carretera Vilanova (camí de la 

Pedrera), de Vilafranca del Penedès. Per analitzar aquest accés cal estudiar 

aquesta carretera. 

 

Es tracta d'una carretera municipal, de doble sentit de circulació, amb un carril 

de 3 metres d'amplada per cada costat. 

 

Tenint en compte que aquesta carretera dóna accés tan sols a la deixalleria 

municipal i a la planta de selecció de fracció orgànica de RSU, la intensitat 

mitjana diària d'aquesta carretera és molt baixa. 

 

Per aquest motiu es planteja mantenir l’accés en la posició existent però 

millorant-lo, de tal manera que la definició geomètrica d’aquest accés s’ajusti 

a les determinacions que fixa la “Norma 3.1 Instrucció de carreteres: Traçat”, 

del Ministeri de Foment.  

 

Aquest traçat queda palès gràficament en els plànols de traçat adjunts en el 

present document i tal i com es redacta a continuació: 

 
1. Es pavimenta aquest accés per donar continuïtat des de la carretera 

a l'interior de la parcel·la.  
 

2. Es considera que els dos moviments principals del recinte serà 
l’entrada de vehicles des de Vilafranca i la sortida de vehicles en 
direcció a Vilafranca, a través de la rotonda i la carretera c-15z.  
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3. El traçat de la intersecció es proposa amb una illeta central en 

triangle. L’illeta separa els dos moviments considerats com a 
principals en el recinte. 
 

4. El radi de gir d'aquest accés és de 12,5m, radi exterior adient per a 
girs de camions rígids de dos eixos i vehicles pesants articulats. 

 
  
 
 
MOBILITAT INTERIOR DE L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL 
 
El moviment de vehicles a l’interior de l’àmbit del Pla Especial és simple. 

Respon a un únic vial que dóna la volta a la parcel·la amb un únic sentit de 

circulació. Els vehicles accedeixen a través de la bàscula d'entrada, passen a 

descarregar i/o a carregar el material de sortida o bé els material de rebuig, i 

acabar sortint. La zona de procés disposa d'una gran superfície per poder fer 

qualsevol tipus de maniobra necessària dels camions. 

 
Així doncs, s'ha dimensionat el vial per poder realitzar els girs interiors de la 

parcel·la de manera còmoda per aquest tipus de vehicles. Això respon a un 

ample de vial de 4 metres i una explanada suficientment gran per a qualsevol 

tipus de maniobra.   

 

El conjunt de l’activitat coplirà amb els requeriments establerts en el Reial 

Decret 2267/2004, de 3 de desembre; Reglament de seguretat 

contra incendis en els establiments industrials i els corresponents que li siguin 

d’aplicació. 

 
 
 
PREVISIÓ D'APARCAMENTS 
 
L'article 287.-Serveis Tècnics del POUM de Vilafranca del Penedès preveu que 

cada una de les instal·lacions d'aquestes característiques, ha d'incloure una 

plaça d'aparcament per a cada 100m2 construïts i que aquests s'han de 

disposar íntegrament a l'interior de la parcel·la.  

 

Per al càlcul s'ha tingut en compte tota la ocupació màxima de la parcel·la, 

tot i que gran part es tracta de maquinària a l'aire lliure.  
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L'ocupació màxima de la parcel·la és de 2.400m2 / 100 = 24 places 

d'aparcament. 

 

S'han disposat aquestes 24 places d'aparcament íntegrament a l'interior de la 

parcel·la, distribuïdes entre la zona d'accés i la zona annexa a la caseta de 

control i de serveis. Aquestes places es preveuen per als propis treballadors de 

la planta i per als visitants.  

 

En cas de no assolir l'ocupació màxima, es pot realitzar el càlcul i reduir el 

número de places; sempre complint amb la relació d'1 plaça per cada 100m2 

construïts en la parcel·la. 

 

 

S’adjunta plànol de l’accés, on es pot veure l’actuació proposada, en el 

plànol de l’actuació  V.2.3. Accessibilitat i mobilitat i tractament paisatgístic, en 

el present document. 
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III.4    TRACTAMENT VISUAL I PAISATGÍSTIC 
 
 
Per la correcta integració de l’activitat industrial al medi físic, es pretén millorar 

les visuals que es tenen del recinte des del medi exterior. 

 

En primer lloc es neteja l'espai existent i es conforma l'esplanada, que 

actualment es troba en un estat baix de manteniment. 

 

D'altra banda es plantaran alguns arbres autòctons de la zona en determinats 

punts de la parcel·la, principalment a la zona que es troba en contacte 

directament amb el sòl no urbanitzable i les seves visuals principals. També 

alguns d'ells a l'entrada del recinte, properes a la carretera, que és el punt des 

d'on es podrà visualitzar l'activitat. 

 

De la mateixa manera, es planta una franja de massa arbustiva densa en tot el 

perímetre situat al sud i a l'oest del recinte, per tal de minimitzar l'impacte visual 

de l'activitat i funcionar com a coixí entre el sòl no urbanitzable i el sòl destinat 

a serveis tècnics. 

 
Vegis plànol V.2.3. Accessibilitat i mobilitat i tractament paisatgístic. 
 
 
Per tal de millorar eficientment la integració de l'activitat o instal·lació a 

l’entorn físic,  s’han establert els següents criteris ambientals: 

 
1. Protegir i mantenir els diferents elements paisatgístics d’interès. 

 
- 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. 
 

- Realitzar una revegetació amb espècies autòctones dels espais lliures. 
 
 

2. Procurar millorar la integració de la instal·lació existent en el medi, per 
tal de minimitzar el seu impacte paisatgístic. 
 

- Es planteja que hi hagi una construcció molt mínima o pràcticament 
inexistent, només es realitza un mòdul de serveis a l'entrada del recinte i 
la zona dels boxes d'acopi, a part de la possibilitat de cobertes en la 
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zona de processat, que no conformaria en cap cas un volum tancat. 
D'aquesta manera, s'entén la parcel·la com un recinte obert i d'espai 
lliure amb petites edificacions puntuals que donen funcionalitat a 
l'activitat, però que no representen un gran volum continu que 
representi una alteració gran en el paisatge. 
 

- Es preveu realitzar plantacions d'arbusts densos al llarg de la línia del 
perímetre sud i oest del recinte, que es tracten dels dos perímetres que 
es troben directament en contacte amb el sòl no urbanitzable i es 
pretén fer d'aquesta franja d'arbres, un coixí natural entre les pastilles 
urbanístiques de serveis tècnics i les  de sòl no urbanitzable. 
 

- El text normatiu exposa les diferents ordenacions de les edificacions 
plantejades i no permeten en cap cas la realització de construccions de 
grans alçades. 

 
 

3. Minimitzar els efectes de la contaminació acústica 
 

- Per prevenir i reduir els efectes de la contaminació acústica, l'activitat 
haurà de donar compliment a la Llei 16/2002, de protecció la 
contaminació acústica i al RD 1367/2007, pel que es desenvolupa la Llei 
37/2003, del Ruido, en tots aquells aspectes en que complementa la Llei 
16/2002. 
 

- L'activitat haurà de complir, d'altra banda, amb els paràmetres que 
requereix la normativa específica del present Pla i amb la normativa del 
Pla General de Callús.  

 
 

4.  Minimitzar els efectes de la contaminació lumínica. 
 

- Per prevenir i reduir els efectes de la contaminació lumínica, 
l’enllumenat a instal·lar en l’àmbit 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. 

 
 

5.  Assegurar una correcta gestió dels 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.  
 

- Els residus perillosos, si n’hi ha, s’hauran d’emmagatzemar sota cobert i 
per un període màxim de 6 mesos. Així mateix, els residus líquids, si 
s’escau, s’emmagatzemaran en zona pavimentada i disposaran de 
sistema de recollida de possibles vessaments. 
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- Es disposarà també d’un protocol d’actuació en cas que s’identifiqui 
algun espai contaminat afectat per l’obra o en cas que aquest sigui 
identificat durant l’execució de l’obra. 
 

- La regulació de l’ús industrial, quant als residus produïts, deriva de la 
necessària gestió d’aquests. Aquesta gestió 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). 
 
 

6.  Minimitzar els impactes associats a l’activitat constructiva. 
 

- Caldrà prendre mesures de protecció de manera que l’afectació 
produïda per les obres sobre el medi físic i natural sigui la mínima 
possible. En aquest sentit, s’estableixen les mesures de protecció 
ambiental següents:  
 

 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. 
 
 

- Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavació que es 
generin en el desenvolupament del pla en instal·lacions autoritzades per 
l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa vigent 
en matèria de residus: Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, i 
el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció. 

 
 
(Vegis plànol de l’actuació  VI.2.4. Tractament visual i paisatgístic) 
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III.5    TAULA DE DADES 
 
 
QUADRE DE DADES DEL PLA ESPECIAL 
 
El següent quadre exposa els diferents paràmetres en superfície i percentatge 

que proposa el Pla Especial.  Es pot comprovar que es compleixen els 

paràmetres urbanístics que planteja el POUM de Vilafranca. 

 

ÀMBIT PLA ESPECIAL PER LA IMPLANTACIÓ DE PLANTA DE RECICLATGE 
I VALORITZACIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ  

  Superfície (m2) Percentatge (%) 

TOTAL OCUPACIÓ ACTIVITAT 2400 26,46% 

Zona de processat de material 1100 12,13% 

Zona boxes d'acopi de material de sortida 924 10,19% 

Zona de contenidors d'impropis generats 
en el procés 176 1,94% 

Zona bàscula 80 0,88% 

Control accés, oficines i serveis 120 1,32% 

VIALITAT INTERNA 645,46 7,12% 

ZONA ACCÉS I APARCAMENT 678,39 7,48% 

ESPAI LLIURE 5345,15 58,94% 

TOTAL SÒL SERVEIS TECNICS 9069 100% 

 
 
 
 (Vegis  plànol d'ordenació  V.2.2. Zonificació) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PEU PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA PLANTA DE RECICLATGE I VALORITZACIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS DE LA 
CONSTRUCCIÓ A VILAFRANCA DEL PENEDÈS.                                                                    004/2013 
 

44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV    TEXT NORMATIU  
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ORDENANCES REGULADORES 

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1. Àmbit del Pla 

Aquestes normes són d’aplicació a la totalitat de l’àmbit 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; segons queda 

delimitat a tots els plànols que integren el present pla i que s’acompanyen. 

 

Article 2. Marc legal de referència 

Aquestes ordenances es desenvolupen dins l’àmbit previst al plànol V.1.3. 

Delimitació de l’àmbit del Pla Especial del present document, regulat per les 

Normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilafranca 

del Penedès.  

 

En tot cas, i per tot allò que no estigui explícitament regulat en aquestes 

ordenances o sigui dubtosa interpretació, s’ajustarà al que determinen les 

Normes Urbanístiques de l’esmentat POUM de Vilafranca del Penedès, 

aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en 

data 11 de Juny de 2003. 

 
Article 3. Interpretació de les ordenances 

 1.- Les determinacions de les presents ordenances s’interpretaran en el 

seu contingut i atenent a la seva internacionalitat, de conformitat amb els 

objectius i finalitats que s’indiquen en la memòria i en el POUM, les previsions 

del qual desenvolupa el Pla Especial. 

 

 2.- Aquestes normes s’interpretaran sempre atenent el seu contingut i 

d’acord amb els objectius i finalitats expressades en la memòria del mateix. En 

casos de contradicció entre documents o d’imprecisions no interpretables 

fàcilment pels serveis tècnics, prevaldrà sempre la interpretació més favorable 

per a la seguretat de les persones i la normativa vigent. 
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 3.- La delimitació de les diferents àrees d’aquestes Normes, podrà ser 

precisada o ajustada en els projectes definitius que desenvolupin aquestes 

Normes. 

 

4.- Les regles gràfiques d’interpretació que permeten aquests ajustaments són 

les següents: 

a) No alterar substancialment la forma de l'àrea de l’activitat i de les àrees de 

les zones interiors de l'activitat, excepte en les precisions dels seus límits 

degudes a: 

• Característiques geogràfiques i topogràfiques del terreny. 

• Existència d’elements naturals o artificials d'interès que així ho justifiquin. 

• Condicionants tècnics i/o normatius. 

 

Article 4. Contingut i caràcter 

I DADES GENERALS 

II MEMÒRIA INFORMATIVA 

 II.1 Àmbit del Pla Especial 

 II.2 Determinacions del planejament vigent 

 II.3 Estat actual 

 II.4 Justificació de la necessitat del Pla Especial 

 II.5 Criteris i objectius del Pla Especial 

 II.6 Impacte mediambiental 

III MEMÓRIA DE L’ORDENACIÓ 

 III.1 Descripció de l'activitat 

 III.2 Justificació de la implantació de l'activitat en sòl de serveis tècnics 

 i ambientals 

 III.3 Estudi d’accessibilitat i de mobilitat 

 III.4 Tractament visual i paisatgístic 

 III.5 Taula de dades 

IV TEXT NORMATIU 

VI PLÀNOLS 

 VI.1 Plànols d’informació 

 VI.2 Plànols d’ordenació 
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Article 5. Vigència i Modificacions del Pla 

1.- La vigència d’aquest Pla especial urbanístic és indefinida. 

2.- Es podrà modificar aquest Pla Especial en els supòsits que estableix el Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme, decret 1/2010 de 3 d'agost. 

3.- Les modificacions hauran de tenir el mateix grau de precisió que el Pla 

Especial i es tramitaran seguint les mateixes disposicions que regeixen la seva 

formulació. 

4.- No seran supòsit de modificació les petites variacions de les alineacions 

derivades d'una millor adaptació sobre els terrenys dels projectes que s'hi 

realitzin, que no suposin modificacions en la superfície i, per tant, en 

l'edificabilitat de les diferents zones d'aquest Pla Especial. 

 

CAPÍTOL SEGON. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Article 6. Qualificació del sòl 

La classificació urbanística deIs terrenys inclosos en I’àmbit d’aquest Pla es 

correspon  únicament a la qualificació urbanística de Sòl no urbanitzable - 

Sistema mediambiental i de serveis tècnics: S'hi comprenen Ies infraestructures 

d'accessibilitat, Ies instal·lacions i obres de serveis tècnics com Ies de 

telecomunicacions, infraestructura hidràulica general, abastament elèctric, 

subministrament i sanejament d'aigües, tractament de residus, producció 

d'energia i altres. 

 

CAPÍTOL TERCER. REGULACIÓ DEL SÒL PRIVAT.  

Article 9. Definició 

Comprèn el sòl definit pel Pla Especial, en tot el seu àmbit. La zona que forma 

part de la zona construïda o de maquinària de l'activitat, així com la zona 

d'espai lliure també dins la mateixa parcel·la, que s'ha d'adequar a les 

necessitats de l'activitat, tal i com es troba grafiat en els plànols de 

l'ordenació. 

Per a tots els conceptes que no es defineixen en aquestes normes, caldrà 

remetre's a les definicions establertes en el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Vilafranca del Penedès.  
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Article  10. Titularitat dels terrenys 

Els terrenys són propietat de Manuel Gregorio Amela Ferrer, representant legal 

d'Excavacions Che, S.L. 

 

Article 11. Ocupació màxima 

La ocupació màxima dins l'àmbit del Pla Especial és la que apareix grafiada i 

acotada en el plànol d'ordenació: Zonificació. i en el quadre de l'article 24. 

La ocupació màxima correspon a un 30%. 

 

Article 12. Alçades reguladores màximes 

L'alçada reguladora màxima per l'edifici ubicat en la zona de control d'accés, 

oficines i serveis és de 5m. 

L'alçada reguladora de la zona de processat de material és de 10m. 

L'alçada reguladora de la zona de contenidors d'impropis generats en el 

procés i de la zona de boxes d'acopi de material de sortida és de 7m. 

La zona de bàscula no permet edificacions en alçada, sinó tan sols els 

elements i construcció necessària per a poder ubicar una bàscula de pesatge 

en aquest punt. 

 

Article 13. Separacions mínimes 

Les separacions mínimes de les edificacions al perímetre de la parcel·la serà 

de mínim 3 metres. 

 

Les separacions entre cada una de les edificacions, queden establertes en el 

plànol V.2.2 Plànols d'ordenació_zonificació, adjunt en la documentació 

gràfica del present document. 

  

Article 14. Envolvent 

Tindrà consideració d'envolvent el volum definit pels paraments verticals de 

cada edificació i les seves corresponents cobertes. 
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La zona de processat de material i la zona de contenidors d'impropis generats 

en el procés no disposarà de parament vertical de tancament, tan sols es 

podrà cobrir la zona amb una pèrgola o coberta en cas de justificar-se 

adequadament la seva necessitat en el procés de producció.  

 

L'envolvent de la zona de boxes d'acopis de material es conformarà a partir 

de tres parets tancades en cada un d'ells. Justificadament, es permet també 

la seva cobertura, en cas de ser necessari per al correcte funcionament de 

l'activitat. 

En el cas de la zona de control d'accés, oficines i serveis no es defineix 

l'envolvent, però es permet tan parament vertical com coberta i ha 

d'harmonitzar amb la resta d'edificacions de l'àmbit.  

 

La zona de bàscula no permet cap tipus d'envolvent, ja que no s'hi permet un 

volum edificat. 

 

Article 15. Pavimentació 

El conjunt d'edificacions que computen com a ocupació de la parcel·la es 

poden pavimentar per al correcte funcionament de l'activitat: 

- Zona de boxes d'acopi de material de sortida 

- Zona de processat de material 

- Zona de contenidors d'impropis generats en el procés 

- Zona bàscula 

- Control d'accés, oficines i serveis  

 

Pel que fa a l'espai lliure, es permet pavimentar les següents zones del plànol 

de zonificació: 

- Zona d'accés i aparcament  

- Vialitat interna 

Aquesta pavimentació correspon a un 14,6% del total de la parcel·la, en les 

zones d'accés i mobilitat interior. 

 



PEU PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA PLANTA DE RECICLATGE I VALORITZACIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS DE LA 
CONSTRUCCIÓ A VILAFRANCA DEL PENEDÈS.                                                                    004/2013 
 

50 
 

En cas de no realitzar la pavimentació d'aquestes zones, s'haurà de disposar 

material granular adequat per al pas de vehicles a la zona d'accés i 

d'aparcaments i en el vial intern de la parcel·la.  

 

Article 16. Materials 

Els materials a utilitzar per a qualsevol tipus de parament vertical haurà de ser 

amb colors terrosos i adequats per a una correcta integració amb la zona en 

la qual s'ubica.  

 

Article 17. Espais lliures 

Els espais lliures els conformaran totes aquelles zones en les quals no s'hi realitza 

un ús concret.  

 

En aquesta zona s'hi ha de plantar vegetació arbustiva densa, creant una 

franja arbrada al perímetre sud i oest de la parcel·la, que són aquells que es 

visualitzen directament des de sòl no urbanitzable.  

 

Article 18. Tanca perimetral 

No es permeten els murs opacs perimetrals de més d'1m d'alçada. La tanca 

perimetral ha de permetre el pas de la llum o, en cas de voler una tanca 

opaca, a través d'elements vegetals.  

 

Article 19. Elements tècnics 

Els elements tècnics necessaris pel funcionament de l'activitat podrà 

ultrapassar els límits de l'envolvent, sempre que això quedi justificat 

adequadament en el projecte d'edificació corresponent. 

 

Article  20. Condicions d’ús 

Les condicions d’ús venen regulades per les condicions del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Vilafranca del Penedès, aprovat definitivament el 

dia 11 de Juny de 2003. 
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-Usos admesos: infraestructures d'accessibilitat, instal·lacions i obres de serveis 

tècnics i de telecomunicacions, infraestructura hidràulica general, 

abastament elèctric, subministrament i sanejament d'aigües, tractament de 

residus, producció d'energia i altres. 

 

Article  21. Condicions d’higiene, seguretat i salubritat 

SERVEIS: Les cambres de serveis han de tenir ventilació directa a l’exterior i 

s’ha de fer la previsió d’un vàter per cada vint persones o fracció i d’un 

lavabo per cada deu persones o fracció. 

 

AIGÜES RESIDUALS: Les aigües residuals que es generin tindran unes 

característiques tals que estiguin per sota els paràmetres màxims admissibles 

en la legislació vigent sobre medi ambient. 

 

No han de contenir substàncies que puguin originar riscs per la salubritat, per 

raó dels seus abocaments, ni gèrmens patògens de cap mena. 

 

Es preveu la instal·lació d'un equip de depuració del tipus compacte , soterrat 

per al sanejament (amb sistema biològic incorporat o similar) apta per a 

complir amb els límits d’abocaments a llera pública. Cas de produïr-se aquest  

abocament de forma prèvia s’haurà de tramitar la corresponent sol·licitud 

d’abocament a llera a l’Organisme tècnic actuant. 

 

RESIDUS: No es considera que l'activitat pugui produir més residus dels propis 

de l'activitat, al tractar-se pròpiament d'una activitat de tractament de 

residus. Tal i com es contempla en l'apartat III.1.1 Descripció de l'activitat, 

aquests residus seran transportats a un gestor autoritzat, quan es tracti de 

residus que la pròpia activitat no pot valoritzar. La gestió de tots els residus es 

recollirà en la corresponent llicència ambiental de l'activitat.  

 

L'activitat queda obligada a comunicar les característiques dels residus que 

generen i el sistema d’ eliminació d’aquests. 
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POL·LUCIÓ ATMOSFÈRICA: Es prohibeixen totes les emissions de fums ¡ gasos, 

segons el Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses 

(Decret 2414/1961), sense que sigui possible sobrepassar les concentracions 

expressades en l’Annex II de I’esmentat reglament. 

 

SOROLLS:  S’estableixen els Iímits màxims en decibels, mesurats a l’eix de la via 

pública (carretera Vilanova - camí de la Pedrera) en contacte amb la 

parcel·la objecte del present estudi. No s’excedirà en cap cas d’aquests 

límits. 

Els límits màxims en decibels establerts amb caràcter general, són els següents: 

 - Entre les 7 i les 22 hores: 65 decibels 

 - Entre les 23 i les 7 hores: 55 decibels 

 

La maquinària susceptible de produir vibracions es muntarà sobre amortidors. 

La vibració no excedirà de 5 Pal., mesurada en els límits de la parcel·la de 

serveis tècnics. 

 

CAPÍTOL QUART. REGULACIÓ DE LES XARXES DE SERVEIS 

Article 22. Xarxa de sanejament 

Instal·lació d'un equip de depuració del tipus compacte i soterrat per al 

sanejament de les aigües residuals generades en l’activitat, assimilables a 

domèstiques, (amb sistema biològic incorporat o similar) apta per a complir 

amb els límits d’abocaments a llera pública.  

 

 Aquest sistema de depuració es situarà soterrada i a la zona sud del recinte. 

 

Article 23. Xarxa de subministrament d’aigua 

L’aigua potable es subministrarà a través d’un camió cuba amb una previsió 

d'un camió/mes; a modificar en funció dels usuaris reals de l'activitat un cop 

iniciada i la necessitat de la demanda real. 

Pel tipus d'activitat, no es preveu una demanda d'aigua industrial. 
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Article 24. Xarxa de subministrament elèctric 

Actualment la parcel·la no disposa d'escomesa elèctrica. És necessari 

disposar de connexió a baixa tensió per l'enllumenat de la parcel·la i de 

l'enllumenat i xarxa de telecomunicacions de la caseta de control. La futura 

instal·lació projectada s’adequarà al REBT i es duran a terme les sol·licituds 

necessàries amb la Companyia Elèctrica i Gestora de la Xarxa, per tal de 

sol·licitar les tasques d’escomesa necessàries.  

 

CAPÍTOL CINQUÈ. GESTIÓ DEL PLA ESPECIAL 

Article 25. Polígons d’actuació 

El present Pla Especial defineix un únic polígon d’actuació, l'àmbit del qual 

queda delimitat al plànol d’informació V.1.3. Delimitació de l’àmbit del Pla 

Especial. 

 

Article 26. Fitxa de característiques de l’àmbit d’actuació. 

La taula de superfícies de l'àmbit del Pla Especial és la següent: 

ÀMBIT PLA ESPECIAL PER LA IMPLANTACIÓ DE PLANTA DE 
RECICLATGE I VALORITZACIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ  

  
Superfície 

(m2) 
Percentatge 

(%) 

TOTAL OCUPACIÓ ACTIVITAT 2400 26,46% 

Zona de processat de material 1100 12,13%
Zona boxes d'acopi de material de 

sortida 924 10,19%
Zona de contenidors d'impropis 

generats en el procés 176 1,94%

Zona bàscula 80 0,88%

Control accés, oficines i serveis 120 1,32%

VIALITAT INTERNA 645,46 7,12% 

ZONA ACCÉS I APARCAMENT 678,39 7,48% 

ESPAI LLIURE 5345,15 58,94% 

TOTAL SÒL SERVEIS TECNICS 9069 100% 

 

 

Manresa, a Setembre de 2016                                                   L’ENGINYER: 
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ÍNDEX DE PLÀNOLS 
 
 
V.1. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 
 V.1.1. Situació, emplaçament i plànol topogràfic 
 V.1.2. Ortofotoplànol 
 V.1.3. Delimitació de l’àmbit del Pla Especial 
 V.1.4. Planejament Vigent en l'àmbit del Pla Especial  
 

V.2. PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 
V.2.1. Distribució de l'activitat 
V.2.2. Zonificació 
V.2.3. Accessibilitat i mobilitat i tractament paisatgístic 
V.2.4. Esquema de distribució de les xarxes de serveis 
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VI.1    ANNEX 1. Informe de viabilitat de l’Ajuntament de Vilafranca 
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VI.2    ANNEX 2. Nota simple del registre  
 
 
 










