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1. INTRODUCCIÓ
1.1/ Introducció
Quan es planifica un projecte és indispensable determinar i tenir en compte els efectes que pot tenir
aquest sobre el medi ambient. La profunditat i l’amplitud d’una avaluació ambiental i de les activitats
destinades a adaptar el projecte a criteris ecològics i de biodiversitat depenen de la càrrega ambiental
previsible, de la sensibilitat dels béns que es desitgen protegir, de la complexitat del projecte, de les
dades disponibles i de la fase d’avaluació en curs.
L’objecte del present document inicial estratègic és valorar les incidències ambientals que pot comportar
la proposta de 33a. Modificació Puntual de la revisió del Pla General d'Ordenació d'Abrera a l'àmbit de
Can Vilalba en el terme municipal d'Abrera a la comarca del Baix Llobregat.
La superfície total de l’àmbit de la modificació, adaptat a la realitat física és de 142,24 ha.
Tot aquest sector queda delimitat per la carretera B-40, el barri de Sant Miquel i sòl no urbanitzable al
nord, pel polígon industrial de Can Sucarrats i sòl no urbanitzable al sud, pel sòl no urbanitzable a l’est
i per la carretera BV-1201 a l’oest.
Aquesta Modificació Puntual del Planejament se centraria en el sector conegut com Can Vilalba i que
correspon al sector que trobem a peu de la carretera BV-1201 de Martorell a Olesa de Montserrat i que
inclou la urbanització de Can Vilalba i que es troba situat al sector est del terme municipal, a uns 1.500
metres a l'est del centre del nucli urbà (ajuntament) i que es troba molt proper al nus de connexió de la
infraestructura coneguda com el Quart Cinturó i creuar gaire be pel mig pel torrent del Castell. El curs
del riu Llobregat separa el nucli urbà d'aquest sector de Can Vilalba
La metodologia que s'ha utilitzat per a la redacció del treball correspon a portar a terme el treball de
camp (Gener i Juny 2.019) trepitjant i resseguint tota l'àrea seleccionada i la consulta documental de la
informació disponible i coneguda de tot aquest entorn.
Tot el present document exclou del mateix tot el sector residencia de Can Vilalba ja que correspon a
sòl residencia totalment consolidat i no es preveu cap mena d'actuació en el mateix.
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1. 2 Legislació
El present document correspon al document inicial estratègic que ha d’acompanyar el document
urbanístic de la Modificació Puntual del Planejament de la Revisió del Pla General d'Ordenació D'Abrera
en el sector de Can Vilalba. L’obligació de la redacció d’aquest informe ambiental estratègic en la
legislació urbanística vigent i mes concretament d’acord amb l’article 117 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Aquest article, anomenat Modificació dels instruments de planejament urbanístic diu en el seu punt 1
“S’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística municipal la introducció de qualsevol tipus de
canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els sistemes
generals”
i per altra part en el punt 3 diu que “la tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta
al mateix procediment que la seva formació”, de manera que queda clar que cal redactar, d’acord amb
la llei 21/2013 de 9 de desembre d’avaluació ambiental, un Document Inicial estratègic (DIE).
Per la seva part, l’article 106 del Reglament parla sobre la “Informació pública de l’avanç de l’instrument
de planejament”. L’apartat d) del punt 2 parla sobre l’informe ambiental preliminar ara anomenat
Document Inicial Estratègic, a presentar:
“Si l’instrument de planejament està sotmès a avaluació ambiental, l’avanç de l’instrument de
planejament ha de contenir un informe ambiental preliminar per tal que l’òrgan ambiental pugui
determinar l’amplitud, nivell de detall i grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental. Sens
perjudici del què pugui establir la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, l’informe
ambiental preliminar ha de contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de l’article 70 d’aquest
Reglament.”
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, en l’apartat 6 de la
disposició addicional vuitena estableix els supòsits d’avaluació ambiental estratègica (ordinària i
simplificada)., on es determina que:
b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:
Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic.
Segon. 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.
Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que constitueixin
variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que
produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.
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Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental
estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les
propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la
zona d’influència.
En aquest cas correspon a aquest quart supòsit.
Així mateix l’article 29 de la llei 21/2013 Sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica
simplificada determina el contingut que han de tenir i es diu:
1. Dins del procediment substantiu d’adopció o aprovació del pla o programa, el promotor ha de
presentar davant l’òrgan substantiu, juntament amb la documentació exigida per la legislació sectorial,
una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada, acompanyada de l’esborrany del
pla o programa i d’un document ambiental estratègic que ha de contenir, com a mínim, la informació
següent:
a) Els objectius de la planificació.
b) L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, tècnicament i
ambientalment viables.
c) El desenvolupament previsible del pla o programa.
d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla o
programa en l’àmbit territorial afectat.
e) Els efectes ambientals previsibles i, si és procedent, la seva quantificació.
f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents.
g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada.
h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes.
i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, corregir qualsevol
efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa, tenint en compte el canvi
climàtic.
j) Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla.
Referent al planejament urbanístic municipal correspon a la Revisió del Pla General d'Ordenació
Urbana d'Abrera.
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1.3/ Antecedents.
En data 26 de novembre de 2010 l’Ajuntament d’Abrera va aprovar inicialment la “33a modificació
puntual de la revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera a l’àmbit de “Can Vilalba””, on l’objecte de
la modificació era adequar la classificació dels sòls inclosos en l’àmbit d’actuació (Can Vilalba) a la
realitat física existent i permetre el desenvolupament dels sòls industrials inclosos en l’àmbit.
Aquesta modificació puntual va quedar aturada per la caiguda del sector immobiliari i no va arribar
a ser executiva.
Actualment tenim que:
- L’empresa BOMER S.A. ha adquirit les finques on està ubicada la nau industrial de
Ferroiberica, actualment en desús (veure escriptura al document annex 11), i l’ha llogada a l’empresa
Irestal Group S.A. ja que Irestal Group S.A. vol traslladar el seu centre de serveis de Catalunya a les
antigues naus industrials de Ferroiberica, remodelant les naus existents per adequar-les a la seva
activitat, atès que el centre de serveis actual, emplaçat a Sant Just Desvern, està en procés de
canvi de qualificació del sòl i en un curt termini de temps l’ús industrial no hi serà admès i per això
l’empresa Irestal Group S.A. necessita traslladar-se amb la major celeritat possible.
Irestal Group S.A. és una empresa especialitzada en el subministrament d'acer inoxidable en les
diferents formes (xapes, bobines, tubs, barres, accessoris, etc.), activitat que encaixa a la perfecció
amb l’antiga nau industrial de l’empresa Ferroiberica, atès que les activitats són molt similars.
Fruit de la necessitat del trasllat immediat de l’empresa Irestal Group S.A., a les instal·lacions
anteriorment esmentades, i atès a la necessitat municipal de millorar l’accessibilitat i la seguretat viària
de la urbanització de Can Vilalba, es vol reiniciar el tràmit de la “33a modificació puntual de la revisió
del Pla General d’Ordenació d’Abrera a l’àmbit de “Can Vilalba”” portant a terme una segona aprovació
inicial de l’expedient atès que la present proposta incorpora modificacions substancials respecte a
l’aprovada inicialment.
Les 3 modificacions que promouen aquesta segona aprovació inicial:
•
Ampliació de l’àmbit de la modificació per a delimitar un camí de vianants qualificat com a
sistema viari en sòl no urbanitzable que connecta la urbanització de Can Vilalba amb Olesa de
Montserrat, el nucli urbà més proper.
•
Reducció de la superfície destinada a sòl urbanitzable delimitat atès a l’exclusió de l’àmbit dels
sòls ocupats pels enllaços del quart cinturó i les zones de domini públic de carreteres.
•
Incorporació l’ordenació detallada del sòl urbanitzable delimitat amb ús industrial.
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1.4./ Objectius de la Modificació Puntual.
L’objecte de la modificació puntual del planejament general vigent és:
1. Adequar la classificació dels sòls inclosos en l’àmbit d’actuació a la realitat física existent i
permetre el desenvolupament dels sòls industrials inclosos en l’àmbit.
El planejament de referència (Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera), ha quedat superat per
l’execució del sòl residencial, per la construcció d’equipaments en sòls previstos com a zona verda, i
per la modificació del traçat de les infraestructures viàries (l’alineació definitiva del traçat del IV Cinturó,
la carretera N-II i els enllaços entre les dues vies).
Els sòls residencials es troben totalment consolidats, i tenen d’acord amb la legislació urbanística vigent
les característiques per a ser considerat sòl urbà consolidat.
L’objecte de la present modificació és classificar:
•
• Com a sòl urbà consolidat
•
El sòl residencial executat, Residencial Can Vilalba.
• Com a sòl urbanitzable amb ordenació detallada:
El sector “SUD-3* Sector industrial Can Vilalba”, que es correspon al sòl industrial pendent d’execució
del sector “Can Vilalba”. En aquest àmbit es manté la classificació vigent del sòl i s’aprofita la delimitació
del sector industrial per adaptar-lo a la realitat física, per ajustar la posició relativa de les zones verdes
i equipaments creant un espai de transició entre el sòl residencial i el sòl industrial i establint els
paràmetres urbanístics (clau 24*) pel desenvolupament del sector industrial.
•

Com a sòl no urbanitzable

El traçat definitiu del nus i enllaços de l’autovia orbital “Quart cinturó”. En aquest sòl s’adequa
el traçat viari recollit en el planejament vigent i s’amplien i s’ajusten els seus límits, incorporant el sol
expropiat i el sòl ocupat pels enllaços del “Quart cinturó” (carretera B-40).
El camí de vianants que connecta la urbanització de Can Vilalba amb Olesa de Montserrat.
2. Millorar l’accessibilitat, seguretat viària i mobilitat dels residents de la urbanització Can
Vilalba, tant pel que fa amb la seva connexió amb el centre urbà més proper (Olesa de Montserrat) com
pel que fa a la seguretat viària de la carretera d’Olesa de Montserrat a Martorell (BV-1201).
3. Establir l’ordenació detallada del sòl urbà consolidat, “Residencial Can Vilalba”, detallant la
qualificació del sòl i les condicions d’ordenació del sòl residencial consolidats.
4. Establir l’ordenació detallada del sòl del sòl urbanitzable delimitat d’ús industrial o "SUD-3
Sector industrial Can Vilalba”, que la present modificació delimita, d’acord amb l’article 58.7 del TRLUC,
que permet establir l’ordenació detallada del sòl urbanitzable delimitat en una modificació puntual de
pla general.
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Concretament es proposa:
El reconeixement de la realitat existent amb l’objectiu d’acabar de consolidar el sector “Can
Vilalba”, que actualment presenta una zona residencial consolidada, una zona industrial pendent de
desenvolupament amb indústries en desús i un traçat del sistema viari del “Quart cinturó” que no
s’adequa al que recull el planejament general vigent.
Garantir una adient accessibilitat, mobilitat i seguretat viària pels residents de la urbanització
de Can Vilalba.
Incrementar les dotacions de zona verda i d’equipaments respecte a les planificades pel
planejament general vigent, i establir una ordenació del sòl coherent amb l’entorn.
Incrementar l’activitat econòmica del municipi amb els beneficis laborals i econòmics que això
comportarà per Abrera atès que Irestal Group S.A. està interessada en promoure el desenvolupament
del sector industrial per poder traslladar la seva activitat un cop hagi adequat l’edificació industrial de
FERROIBERICA.
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2.- DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS
2.1/ Descripció dels aspectes ambientalment rellevants
1. Situació geogràfica

El municipi d'Abrera es troba situada cap a l'extrem nord de la comarca del Baix Llobregat, a banda
i banda del riu Llobregat. Els habitants estan distribuïts entre el nucli urbà (inclou els nuclis antics
del Rebato i del carrer Major - La Font), el nucli antic diferenciat de Santa Maria de Vilalba (amb
els barris del Suro i Can Torres) i les antigues urbanitzacions, ara transformades en barris: Can
Vilalba, Ca n'Amat, Les Carpes i Sant Miquel.
El municipi té una extensió de 19,89 Km2 i abasta una àmplia zona a banda i banda dels prop de 5 km
del riu Llobregat, que el travessa, des de la Serra d'en Ribes i el poble d'Ullastrell fins a la plana de Can
Garrigosa, al límit amb l'Anoia.
El terme comprèn el poble d’Abrera, que n'és el cap, i el poble de Santa Maria de Vilalba, a més de
nombroses urbanitzacions, com Can Vilalba, Ca n'Amat, les Carpes, Sant Hilari i Sant Miquel, el barri
de Cant Torres, les caseries de la Colònia del Riu, les Mates, la Roca de la Mona, el raval del Rebato i
els masos de Sant Ermengol.
El terme limita:

Al nord amb els municipis d'Olesa de Montserrat i Esparreguera (Baix Llobregat)
Al sud amb Martorell i Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
A l'est amb Castellbisbal, Ullastrell i Viladecavalls (Vallès Occidental)
A l'oest amb Els Hostalets de Pierola (Anoia)
El terme és regat, a més, pel torrent d’Abrera, que passa pel cap de municipi. El relleu es caracteritza
per diverses parts ben diferenciades: la serra d’en Ribes (253 m), a llevant, amb grans variacions de
nivell, les elevacions de Can Garrigosa (237 m), a ponent, de suaus perfils, i, al mig, la vall del Llobregat.
La major altitud, 287 m, és al límit amb Ullastrell.
El poble d'Abrera és troba situat a la cota 105 m d’altitud, a l’entorn de l'església parroquial.
El municipi és relativament petit, amb una superfície de 20 km2 i una població de només 12.334
habitants (cens 2018), que correspon a una densitat de població de 619,8 hab/km².
Travessa el municipi l’autovia A-2 de Barcelona a Igualada i vers Madrid, de la qual trenca la C-55
d’Abrera a Manresa i cap a la Cerdanya a través del túnel del Cadí (l’eix del Llobregat). Menys important
és la carretera de les Carpes (de Martorell a Olesa) o la que porta a Terrassa per Santa Maria de Vilalba
i Ullastrell. Hi ha estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de la línia Barcelona-Manresa.
Pel que fa a l'economia, Abrera ha esdevingut un municipi plenament industrialitzat, procés que s’inicià
a la fi de la dècada de 1960 amb la instal·lació de diverses indústries. Els conreus són principalment de
secà; els més importants són els fruiters (préssec, poma, pera i cirera) i la vinya, acollida a la
denominació Penedès. Hi ha també horta, oliveres i ametllers. La ramaderia se centra sobretot en el
bestiar oví.
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Situació d'Abrera dins la comarca del
Baix Llobregat

Terme municipal d'Abrera i situació de la zona del projecte

2. Descripció de la zona:
La zona del projecte es troba en el sector est del terme municipal a uns 1.500 metes del centre del
poble d'Abrera (sector de Sant Pere) i separat del poble per la vall del riu Llobregat. Concretament és
un sector que es troba a peu de la carretera BV-1201 a l'entorn del p.k. 3+000 i delimitat entre la
urbanització de Can Vilalba i l'esmentada carretera.
Tot aquest sector està format per dos subsectors clarament diferenciats separats per l'avinguda de
Circumval·lació.
A l'est del mateix correspon a tot un sector urbà residencial ja consolidat i desenvolupat a on hi
ha a l'entorn de 500 habitatges
A l'oest de l'avinguda hi ha un sector encara no desenvolupat totalment urbanísticament a on
hi trobem una part d'equipaments municipals, diverses activitats industrials (una d'activa i una alta
enderrocada recentment), així com terrenys encara sense urbanitzar (aproximadament el 50% del
sector)
Cal puntualitzar que en aquest cas només s'analitza i es valora el sector encara pendent d'ordenar ja
que sobre el sector residencial no es preveu cap mena d'actuació urbanística.
Aquest entorn de la zona del projecte es troba totalment delimitat per:
-

Al nord la carretera B-40 coneguda com el Quart Cinturó
Al sud el vial d'accés a la urbanització Can Vilalba i la mateixa urbanització (carrer
Circumval·lació).
A l'est tota la urbanització de Can Vilalba i l'avinguda de Circumval·lació
A l'oest la carretera de la Diputació BV-1201.

9

Document Inicial Estratègic
33a. Modificació Puntual de la Revisió del Pla General d'Ordenació d'Abrera a l'àmbit de Can Vilalba.
Terme municipal d'ABRERA (Baix Llobregat)

Dins el sector hi ha implantada una important activitat industrial (Ferroibérica) i l'esplanada ocupada per
una antiga activitat industrial que va ser enderrocada no fa massa temps. Concretament les dues
activitats estan separades per la llera del torrent del Castell que creua de llevant a ponent el sector.
El sector en estudi ocupa una superfície a l’entorn d’unes 26,41 Ha i amb unes dimensions d'uns 630
metres de nord a sud i d'uns 400 metres com a màxim d'est a oest i una forma del sector irregular, a on
es podrien diferenciar diversos subsectors com són:
a/ a l’extrem de ponent: franja industrial que es troba resseguint la carretera de la Diputació i a
on hi tronem les actuals instal·lacions de l'empresa Ferroibèrica ocupant una superfície a l'entorn de
66.600 m2 entre les naus i l'esplanada de la part posterior a l'extrem sud-oest i a l'altre costat de la riera
hi trobem l'esplanada que ocupava una antiga nau industrial que es va enderrocar darrerament, amb
una superfície estimada d'uns 11.750 m2. Totes dues instal·lacions es troben envoltades d'una tanca
metàl·lica que impossibilita poder accedir a l'interior de les mateixes.

b/ sector de llevant: ocupat per una massa forestal de pineda de pi blanc amb un estat de
conservació bastant deficient malgrat que hi ha un sector millor conservat localitzada a la part central
del sector de llevant, mentre que cap el nord es troba mot més degradat, amb una massa forestal menys
densa i fragmentada per la presència d'una petita instal·lació per practicar motocròs. Destacar també
la presència d'unes antigues instal·lacions esportives abandonades.
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c/ extrem nord-oest: terrenys erms i sense vegetació, ocupant una petita esplanada a on no hi
ha massa forestal i dominat per la comunitat de ripoll i olivarda que certificat que ja fa anys s'havia
eliminat la vegetació original al ser utilitzada com a àrea d'acopi de materials durant la construcció de
la B-40.

d/ sector sud-est: àrea d'equipaments a l'entorn de l'antiga masia de Can Vilalba (local social
de propietat municipal) a on hi trobem també diverses instal·lacions esportives, algunes degradades i
abandonades i on destaca sobre tot el Centre d'Atenció Primària (CAP) a un important vial d'accés des
del carrer Circumval·lació.

e/ Per sobre de tot aquest sector pendent d'ordenar es troba tot el sector residencial de Can
Vilalba, ja qualificat com a sòl urbà consolidat a on hi ha a l'entorn de 500 habitatges tant primeres com
segones residències
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Les coordenades UTM (ETRS 89) dels extrems l’àmbit del sector pendent d'ordenar són:
Extrem nord-est
Extrem nord-oest
Extrem sud-est
Extrem sud-oest

X= 409.845
X= 409.540
X= 410.070
X= 409.830

Y= 4.598.005
Y= 4.597.810
Y= 4.597.310
Y= 4.597.170

Z= 97
Z= 74
Z= 83
Z= 67

A nivell cadastral, la zona de projecte engloba diverses parcel·les cadastrals destacant com a més
interessants:
9979201DF0997N0001IO
sòl industrial i una superfície de 78.249 m2 i 9.010 m2 de
construcció (a dia d'avui enderrocada).
0076101DF1907N0001DI
sòl industrial i una superfície de 52.047 m2 i 11.462 m2 de
construcció (parcel·la de Ferroibérica)
0076107DF1907N0001ZI
parcel·la d'equipaments (ús esportiu segons cadastre) i zona
2
verda amb una superfície de 32.497 m i 3.591 m2 de construcció.
0076102DF1907N0001XI
sòl urbà sense edificar amb una superfície de 35.992 m2.
0076103DF1907N0001XI
sòl urbà sense edificar amb una superfície de 16.224 m2.
0076104DF1907N0001XI
sòl urbà sense edificar amb una superfície de 12.380 m2.
0076106DF1907N0001XI
sòl urbà sense edificar amb una superfície de 4.706 m2.
Pel que fa al planejament vigent tot aquest sector es troba inclòs en el planejament vigent dins el Pla
Parcial Urbanístic PPU-3 Can Vilalba i correspondria a sòl urbanitzable. D'aquest pla parcial ja s'han
desenvolupat les fases 2 i 3 previstes en el mateix que correspon a tot el sector residencial i que ja ha
passat a sòl urbà consolidat de tipus residencial, mentre que encara queda per desenvolupar la fase 3
que correspon al futur sòl industrial.
L’accés a la zona de projecte es pot fer:
Des de la carretera A-2 a l'alçada del p.k. 583,5 s'agafa la sortida B-40 o Quart Cinturó
i en uns 2250 metres aquest s'acaba i s'agafa la sortida a la BV-1201 que passa per davant de la zona
del projecte i la carretera fa de límit de ponent.
També des de la carretera A-2, a l'alçada del p.k. 587,5 hi ha la connexió amb la
carretera BV-1201 que cal agafar-la en direcció NW i a l'alçada del p.k.. 3,5 hi ha l'accés al sector.

3. Relleu
Aquest sector del Baix Llobregat està situat entre dues grans unitats geològiques; la Depressió
Geològica de l'Ebre al nord i el Sistema Mediterrani al sud-est. Aquesta situació fa que presenti una
configuració geològica especial, estant determinada per les característiques estructurals, litològiques i
geomorfològiques de cada unitat. Per una altra banda, la Falla del Vallès-Penedès divideix el terme
municipal entre la Serra de Rubió, la qual forma part de la Serralada Pre-litoral i la Depressió Pre-litoral
(Vallès-Penedès), on es troba la resta del terme. La cara nord de la Serra de Rubió es troba en contacte
amb la Depressió Central Catalana, on es troba el Massís de Montserrat.
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La Serra de Rubió està constituïda per materials pertanyents al sòcol Hercinià, essent bàsicament
pissarres del Paleozoic. Presenta una cobertura mesozoica, com són el conjunt de gresos i calcàries
que el riu Llobregat talla al congost del Cairat. També presenta dipòsits paleògens formats per
conglomerats, gresos i lutites de l'Eocè (com els que formen Montserrat). Els còdols que les formen són
angulosos, heteromètrics i mostren textures que sovint presenten nòduls de carbonat d'origen edàfic.
Aquesta unitat zona està configurada com a dipòsits de cons de dejecció o tarteres molt properes al
relleu que es va formar durant l'Eocè inferior.
Abrera ocupa part de les terres planes de la Depressió Prelitoral Catalana, i es caracteritza per tenir
una zona central d'orografia suau, modelada pel riu Llobregat, a banda i banda del qual trobem dues
zones muntanyoses que limiten a l'oest amb l'Anoia (Ca n'Amat, Plana de Can Garrigosa i Sant
Ermengol), i a l'est amb el Vallès Occidental (Serra d'en Ribes i Serral de l'Ametller).
Així tenim que el municipi es troba a una àrea més aviat planera a peu de la muntanya de Montserrat,
de manera que el punt més baix es troba a la cota 55 m a l'entorn de Can Bros, mentre que el punt més
enlairat correspon al Turó de Ca la Carme, en el Serrat de l'Ametller, que es troba a la cota 330. El nucli
urbà es troba a la cota 105 m. (
La zona del projecte correspon a la vall del riu Llobregat, i es troba en un punt de transició entre les
muntanyes de Montserrat i les terrasses del riu. Així tenim que tot el sector presenta un relleu planer
bastant uniforme, sense punts alts i una suau pendent cap a la part central del sector a on discorre el
torrent del Castell que en el seu punt més baix a l'entorn de la carretera de la Diputació es troba a la
cota 66. La pendent del terreny també va de llevant a ponent, des de la cota 87 a l'entorn de l'avinguda
de Circumval·lació fins a l'esmentada cota 66 a l'entorn de la carretera BV-1201.
Les cotes dels 4 extrems de la zona del projecte són:
-

Extrem nord
Extrem sud
Extrem est
Extrem oest

c

cota 90
cota 70
cota 87
cota 66

No hi ha marges alts dins el sector i els més importants els trobem a l'entorn del torrent central que
passa encaixat amb uns marges que poden arribar fins a 10 metres i també en el torrent de l'extrem
nord amb uns marges, en el punt més lat, a l'entorn dels 7-8 metres. A la resta del sector, fora de
l'entorn dels dos torrents només hi ha petits marges a l'entorn de les plataformes ocupades per les
activitats industrials que no superen els 2-3 metres, per tant fora dels marges de les rieres no hi ha
pendents superiors al 20% dins el sector tot i que si els trobem a l'inici del carrer Circumval·lació des
de la carretera de la Diputació a on els marges existents superen els 15 metres d'alçada.
En general el relleu del sector es va veure afectat amb la implantació de les diverses activitats industrials
a l'entorn de la carretera de la Diputació on va ser necessari aplanar tots els terrenys i per tant modificar
el relleu original ja que són activitats que ocupen una gran superfície de terreny i precisen de grans
esplanades per a poder desenvolupar la seva activitat
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Secció del sector Nord-sud

Carrer Circumval∙lació

Torrent del Castell

Secció Est-oest

4. Geologia
L’entorn geològic de la comarca està molt influenciat pel pas del riu on predominen els dipòsits
quaternaris. Entre les formacions quaternàries, les que assoleixen una major extensió corresponen al
pla del Llobregat. Aquesta planura apareix encaixada en uns nivells més antics, corresponents al
Plistocè, quedant separada d’ells per un talús. Els dipòsits antics que formen el talús apareixen
constituïts per unes bretxes bassals sobre les quals es desenvolupen sediments de tipus cíclic,
coneguts amb la denominació A, B i C, i amb una altura molt variable. Aquest conjunt es recolza bé
sobre el Paleozoic, el Pliocè, i sobre el Triàsic.
Pel que fa a la geologia del sector municipi podem diferenciar dues unitats geològiques clarament
diferenciades:
- un sector de ponent més proper al riu Llobregat que correspon a materials del Quaternari i
més concretament a la unitat geològica de Qt1 o Graves, sorres, llims i argiles corresponents a la
terrassa fluvial del riu Llobregat. Edat: s'atribueix a l'holocè. Correspon als terrenys més propers a la
carretera de la Diputació a on s'hi van implantar les activitats industrials
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- un sector de llevant que correspon a la tipologia NMag i que són argiles, gresos i conglomerats
de tonalitats rosades. Els nivells de sorres i de conglomerats s'intercalen dins les argiles de forma
generalitzada. Aquesta unitat es va fent menys potent cap a l'est arribant a desaparèixer. Cap a l'oest,
als voltants de Sabadell augmenta de potència i inclou conglomerats. A la zona del Penedès les argiles
són lleugerament vermelloses i presenten intercalacions de sorres marines amb fauna bentònica.
Correspon a l'edat Miocè inferior. Dins el sector correspon a la part alta del mateix a on hi trobem sobre
tot les àrees de pineda

NMag
Qt1

Zona projecte
Mapa geològic de la zona del projecte (font ICGC)

Argiles (NMag) d'Abrera a la part central del sector a l'entorn de l'antiga zona esportiva
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Pel que fa als espais i elements d’interès geològic (geòtops o geozones), tot el terme municipal d'Abrera
no hi ha cap zona de protecció geològica com poden ser geòtop i geozones. Tampoc se sap de la
presència de cap jaciment paleontològic (fòssils) inventariat o conegut i dins la zona del projecte ni en
el seu entorn immediat.
En quan a l'explotació econòmica de la geologia, al llarg d'aquest sector de la conca del riu Llobregat a
l'entorn d'Abrera no hi ha activitats extractives actives amb excepció de la coneguda com l'Agrícola que
es troba allunyada de la zona del projecte.

5. Edafologia
Els sòls predominants en la zona d’estudi corresponen a l’ordre dels Entisòls, que són sòls poc
evolucionats amb un nivell de meteorització molt baix i un desenvolupament dels horitzons escàs o nul.
Més concretament, s’engloben dins al subordre dels Orthents. Aquest ordre agrupa sòls poc
desenvolupats, amb horitzons edafogenètics d’alteració o concentració, però sense acumulacions o
materials translocats que no siguin de carbonats o sílice. Dins el subordre dels Orthents es tracta de
l’ordre dels Xerorthents/Xerumbrept i del subordre dels Xerorthents/Xerochrepts/Xerofluvent un sòl
al·luvial poc evolucionat i sense horitzons.
En general els terrenys que presentaven una millor qualitat els trobem a la part baixa del sector com ho
demostra que a l'altre costat de la carretera hi ha importants camps de conreu que arriben fins el
Llobregat, però tots aquests sòls es van veure alterats per la implantació de les diverses activitats
industrials presents i actualment correspon, majoritàriament a sòl asfaltat o pavimentats.
Per contra els sòls del sector de llevant ocupats per la pineda corresponen a sòls de menor qualitat
edafològica, amb uns horitzons superficials de menys gruix i en general bastant compactats. Cal
diferenciar els que formen part de la pineda densa que es troben bastant poc alterats, mentre que els
sòls de les àrees de pineda esclarissada es troben més alterats ja que sovint s'utilitzen com a circuit de
motos i els ha compactat de manera significativa.

Sòls compactats i alterats de l'extrem de ponent del sector a peu de la carretera BV-1201
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Pel que fa a la possible contaminació dels sòls, durant el treball de camp portat a terme no s'ha pogut
constatar la presència de sòls contaminats ja que per una part no s'han trobat abocaments i per altre
part els sòls més susceptibles de ser contaminats correspon a terrenys pavimentats o asfaltats, per tant
impermeables.

6. Aigües subterrànies (Hidrogeologia)
L'àrea del projecte es troba a sobre de l’aqüífer de la Cubeta d’Abrera que és una massa d’aigua
subterrània que s’ubica a l’extrem més septentrional de la comarca del Baix Llobregat i s’inclou dins
l’àrea fluviodeltaica del Llobregat fent de divisòria entre les àrees del Vallès i del Penedès, estenent-se
paral·lelament al curs del riu Llobregat. La Cubeta d’Abrera s’emplaça perpendicularment a la Depressió
del Vallès-Penedès, paral·lela a la llera del riu Llobregat des de la serralada Prelitoral a la serralada
Litoral.
L’aqüífer corresponent està constituït pels dipòsits al·luvials del riu Llobregat, disposats en terrasses
esglaonades a diferents altures segons la seva antiguitat: les més baixes són les més recents. Es
disposen discordants sobre els materials paleozoics o miocens. Incloent l’al·luvial actual del riu, poden
distingir-se quatre nivells de terrasses.
La Tipologia litològica dominant és de caràcter al·luvial i les seves característiques hidràuliques
dominants correspon a un aqüífer lliure que es recarrega per infiltració d'aigua de pluja en tota la
superfície de la massa d'aigua i també per recàrrega directa del riu Llobregat. Per contra la descàrrega
es dona per aigua de regar dels conreus i per consum humà
L’aqüífer inclòs dins aquesta massa d’aigua correspon a l’Aqüífer de la Cubeta d'Abrera (codi 4051A11).
L’aqüífer està constituït pels dipòsits al·luvials quaternaris del riu Llobregat, disposats en terrasses
esglaonades a diferents altures segons la seva antiguitat: les més baixes són les més recents. Es
disposen discordants sobre els materials paleozoics o miocens. Està classificat com un aqüífer protegit,
d’acord amb el Decret 328/1988): d’11 d’octubre pel qual s’estableixen normes de protecció i
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, per tant, no es
tracta d’un aqüífer protegit.
Aquest aqüífer arriba fins a la carretera BV-1201com a límit de ponent, per tant tot el sector del projecte
es troba fora dels límits del mateix.
El municipi d'Abrera no es troba inclòs dins del Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es
designen zones vulnerables declarades i proposades vulnerables de risc en relació amb la contaminació
de les aigües subterrànies per nitrats procedents de fonts agràries.

7. Hidrologia
Tota la zona del projecte correspon a la conca fluvial del riu Llobregat El riu Llobregat és un dels
principals rius del país, per bé que molt irregular i força modest si es compara amb els grans cursos
fluvials peninsulars o europeus. Pel seu marge esquerre rep afluents menors (torrents i rieres), on
destaca la riera del Morral del Molí, la conca fluvial de la qual drena la major part dels Xaragalls del
Vallès. Pel marge dret, el Llobregat rep el riu Anoia, amb una conca força gran que és el seu segon
afluent més important (després del Cardener) i la riera de Magarola.
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El riu Llobregat neix al Pirineu català, a Castellar de N'Hug, a 1.295 metres d'altura i desemboca al Prat
de Llobregat, al costat de Barcelona, on forma un gran delta, després d'haver recorregut 157 Km. en
direcció que va des del Nord cap el Sud. En el seu camí cap el Sud el riu alimenta l'embassament de
la Baells que està situat molt a prop de Berga.
Com a afluents més importants destacar el Cardener que el rep a la vora de Sant Vicenç de Castellet,
i que fa augmentar el seu cabal, i el riu Anoia que el rep un cop deixades enrere Manresa i Montserrat,
a l’entorn de Martorell. També destacaríem la riera d'Olvan i de Clarà a Gironella; riera de Merlès a
Puig-reig; riera Gavarresa a Cabrianes; el Calders a Navarcles, la riera de Rubí...
Des de Martorell fins a la desembocadura el Llobregat formant un vast delta d'uns 100 km² on es troben
les instal·lacions portuàries i aeroportuàries de la ciutat de Barcelona, el riu eixampla la vall i dóna lloc
a la plana del delta, d'una gran densitat demogràfica, agrícola i fabril on el Llobregat és molt aprofitat
tant pels horts i camps de fruiters com per a les fàbriques i grans magatzems que s'han posat als seus
marges. En aquest tram final, el curs del riu s'ha modificat per poder continuar ampliant les zones
dedicades a la logística del transport de mercaderies.
Fa uns anys, les aigües del Llobregat eren molt aprofitades per produir l'energia elèctrica que
necessitaven les màquines de les fàbriques. Com a testimonis d'aquest aprofitament queden
nombroses rescloses i canals llarg del riu com és el cas que ens ocupa en aquest projecte.
El riu Llobregat és molt irregular en el seu cabal. Porta el seu cabal màxim els mesos de maig i juny
que és l'època que plou més i és quan es desfà la neu de les muntanyes. El cabal mínim el porta a
l'agost i setembre degut a la manca de pluges de l'estiu.
En el seu curs mig, destacaríem a l’entorn de Monistrol de Montserrat que la seva llera inicia un enorme
canyó per l'extrem oriental de Montserrat, que acaba a la Puda, i s'obre a la depressió del Vallès i del
Penedès.
Concretament el riu Llobregat, en el seu tram mig, passa a uns 250 metres a ponent de la carretera BV1201 i per tant també del límit oest del sector en estudi.
Dins el sector hi trobem 2 petits cursos fluvials subsidiaris directes del riu Llobregat com són.
- el torrent del Castell que creua el sector pel mig de llevant a ponent, amb una llera bastant
estreta, però molt enclotada degut al s terrenys tous que troba. Aquest torrent neix just a l'extrem nord
de la urbanització de Can Vilalba a l'entorn de la cota 160 i amb un recorregut molt curt de només 1300
metres dona les seves aigües al Llobregat per la seva llera esquerra. El tram final del torrent dins el
sector va veure modificat el seu curs i es va canalitzar des de l'inici de la zona industrial fins a la
carretera.
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Torrent del Castell en el seu pas pel tram central del sector

- un torrent innominat que passa per l'extrem nord-est, fent de límit del mateix i que presenta
una llera més àmplia, també molt profunda però totalment alterada ja que es va modificar part del curs
amb la construcció de la carretera B-40

Torrent innominat quan fa de límit nord del sector resseguint el traçat de la carretera B-40

8. Climatologia
El clima del Baix Llobregat és típicament mediterrani, de caràcter litoral, que presenta una gradació
climàtica de la costa cap a l’interior, ja que la influència del mar va disminuint. Per exemple, entre el Pla
de Barcelona i el monestir de Montserrat hi ha una diferència de gairebé 4 graus de mitjana. Pel que fa
a les precipitacions, estan al voltant dels 600 mm, més elevades com més al nord de la comarca ens
trobem.
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Es pot definir com l clima de la zona és del tipus mediterrani temperat molt proper al mediterrani
semiàrid. Es caracteritza per uns estius calorosos i a la vegada secs que s’agreugen les condicions de
sequera. Amb una mitjana d’uns 24.0 ° C, juliol és el mes més càlid, per contra el més de gener és el
més fred amb una mitjana de temperatures de 8.9 ° C. El mes més sec és el juliol amb una precipitació
de 28 mm, mentre que el mes de més pluja és l’octubre amb una mitjana de 77 mm.
Les dades de l’estació de Vacarisses que és la més propera a Esparreguera de les estacions XEMA
per l’any 2016 són:
Precipitació acumulada (PPT)
Temperatura mitjana (TMM)
Temperatura mitjana màxima (TXM)
Temperatura mínima mitjana (TNM)
Temperatura màxima absoluta (TXX)
Temperatura mínima absoluta (TNN)
Humitat relativa mitjana

546,2 mm
14,0 º C
21,3 º C
8,0 º C
36,9 º C (04/09/2016)
-3,9 º C (16/01/2016)
73%

9. Qualitat de l’aire
La zona del projecte es troba englobada dins les Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA) en la zona 2 Vallès
- Baix Llobregat, caracteritzat per presentar àrees urbanes, suburbanes i rurals. Es tracta d’una plana
interior limitada a nord i sud per muntanyes. Es comunica amb el litoral a través de dos congosts (el del
Llobregat a Martorell i el del Besòs a Montcada). El règim de brises es veu pertorbat per les muntanyes
del litoral i fa que la seva situació dificulti les condicions de dispersió.
La majoria dels municipis (70%) de la zona 2 presenten àrees urbanes. S’hi troben àrees rurals, però
no són predominants. Per condicions de dispersió podria agrupar-se amb el Penedès per l’oest i la
conca de la Tordera per l’est, però es diferencia netament d’aquestes dues zones en l’ocupació del sòl,
en els focus emissors i en la densitat de població. En total agrupa 61 municipis amb una població que
supera el milió d'habitants i una superfície total d'uns 1177 km2. Del total del municipi 44 tenen unes
àrees urbanes ocupant uns 150 km2.
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En general és una para que presenta un nivell alt d’emissions difuses provinents del trànsit urbà i
interurbà i d’activitats domèstiques, ja que hi ha importants vies de comunicació amb un trànsit superior
a 2000 vehicles per dia, tot i que hi ha trams amb trànsit moderat, intens i molt intens. Globalment
presenta una alta concentració d’àrees industrials i una gran majoria de municipis presenten activitats
potencialment contaminants de l’atmosfera de tipus A o B, per la qual cosa la majoria del territori
d’aquesta zona es pot veure afectada per les emissions de tipus industrial.
Pel que fa a les Condicions de dispersió: aquesta zona és una plana interior limitada a nord i sud per
muntanyes i que es comunica amb el litoral a través de dos congosts (el del Llobregat a Martorell
i el del Besòs a Montcada). El règim de brises es veu pertorbat per les muntanyes del litoral, fet que
afavoreix la dispersió dels contaminants.
Si ens centrem a Abrera, en el municipi no hi ha activitats de tipus A (altament contaminats) però si
que n'hi ha diverses de tipus B en els polígons industrials situats sobre tot a l'entorn de la A-2.
Pel que fa a la zona del projecte, dins el sector hi ha a dia d'avui instal·lada una activitat industrial, però
de tipus C (baix nivell potencial de contaminació), per tant les emissions contaminants a l'atmosfera de
tipus industrials són baixes.
Per les emissions vinculades al trànsit de vehicles, la gran via de comunicació com és la A-2 queda
allunyada i sense incidència sobre el sector i l'aportació pel trànsit de la BV-1201 és molt baix ja que
no presenta una IMD significativa. Tot i així, en un futur, amb la continuació de la construcció de la B40 actual o carretera Orbital (també anomenada Quart Cinturó), podrà comportar que s'incrementi
notablement el nivell d'emissions a l'atmosfera a l'entorn de la zona del projecte ja que es preveu sigui
una important via de connexió entre el Baix Llobregat i el Vallès.
Finalment pel que fa a les emissions de tipus domèstics, és un sector allunyat dels nuclis de població
grans, el més proper Abrera no té una gran població (poc més de 12.000 habitants), però per contra
es troba just a sota de la gran urbanització de Can Vilalba i prop de 500 habitatges tot i que una part
importat són segones residències, però en general el nivell de contaminació per emissions procedents
de fonts domèstiques es valora com a baix.

10. Vegetació
Biogeogràficament ens situem dins l’àmbit de la regió mediterrània, caracteritzat per un clima
mediterrani marítim i temperat, situat aproximadament en el límit entre els climes subhumit i els
subàrids, amb estius secs i calents, hiverns suaus i màximes plujoses força irregulars a la primavera i
a la tardor.
La vegetació potencial és aquella que hi hauria si l’home no hi ha hagués actuat ni capgirat o seria la
vegetació present si es deixés regenerar la situació actual. Les comunitats secundàries, en aquest cas,
les bardisses, prats i boscos esclarissats iniciarien els processos de recuperació fins a l’establiment de
les comunitats climàciques estables. Les principals comunitats de vegetació potencial de la zona
d’estudi d’acord amb la distribució que determinen els condicionats geològics i bioclimàtics,
correspondria a l’alzinar quan ens allunyem de l’entorn del riu.
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Així tenim que el clima general fa que les terres normals, planeres, profundes i no amarades d’aigua es
cobreixin de bosc d’alzina, el qual es manté en equilibri estable i es pot conservar indefinidament si
ningú el malmet. L’alzinar és un bosc amb diversos estrats de vegetació: el dels arbres, el dels
arbustos,...El sotabosc arbustiu protegeix la terra contra l’erosió i, en impedir que hi arribin els raigs del
sol, la manté més humida i fa que els incendis hi siguin més difícils. Actualment dins el sector hi trobem
petites zones amb restes de massa forestal d’alzinar a l'extrem sud a l'entorn dels equipaments actuals
i la resta quasi tot ha estat destruït o substituït i desplaçat per pinedes de pi blanc.
A l’entorn del riu Llobregat i que correspon realment a l’àrea afectada pel projecte, la vegetació potencial
correspondria a la comunitat d'Albereda amb vinca (Vinco-populetum albae) que són els boscos riparis
propis de la terra baixa mediterrània boreal i submediterrània amb domini de l’àlber (Populus alba) i el
freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia).
A dia d'avui podem diferenciar diversos hàbitats dins el sector tot i que el dominant correspon a la
pineda de pi blanc que ocupa tota la part de llevant del sector per sota del carrer de Circumval·lació de
la urbanització i fins arribar a la part de sòl industrial de l'extrem de ponent, tot i que cal diferenciar entre
les superfícies de pineda que encara conversen una certa estructura forestal i les que es troben molt
alterades o amb peus més disseminats que trobem quan ens acostem a ponent i al nord del sector
Pinedes mediterrànies de pi blanc:. Masses forestals:
Correspon a masses forestals de Pi blanc (Pinus halepensis) a on tot l'estrat arbori l'ocupen els peus
de pi blanc amb una distribució irregular, de mides diverses i alguns d'ells de mida prou gran. Presenta
un sotabosc dens en alguns sectors concrets a on hi trobem les espècies típiques de l'alzinar (vegetació
potencial) amb un domini molt clar de la ginesta (Spartium junceum) i del llentiscle (Pistacea lentiscus)
i també hi apareixen alguns peus joves d'alzina (Quercus ilex) com a senyal de la vegetació potencial,
sovint acompanyat per l'estepa (Cistus sp), el romaní (Rosmarinus officinallis), la gatosa (Ulex
parvifloris), l'aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia) i a l'estrat herbaci el llistó (Brachypodium
sp), ...com a mostra que torna a evolucionar cap a un futur alzinar. Trobem aquesta comunitat formant
boscos en tot el subsector sud de l'explotació en tota una franja que ressegueix el carrer de la Vinya.
Es tracta, doncs, d’hàbitats de Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles
silicícoles, de terra baixa, amb codi 42ab, codi CORINE 42.8416*.
Correspon a un hàbitat d'interès comunitari de pinedes mediterrànies (9540) catalogat com No prioritari
Aquesta comunitat la trobem a tot el sector est resseguint el carrer Circumval·lació i amb una extensió
prou significativa i peus arboris prou grans i desenvolupament correcte del sotabosc, però el seu nivell
de conservació és mitjà ja que és una zona molt freqüentada. A mesura que enter dins el sector i anem
cap a ponent el bosc es troba cada vegada més esclarissat, amb la seva estructura ja fragmentada pels
nombrosos camins i zones de pas de motos que s'hi han fet. Els peus de pins es troben més dispersos
i el sotabosc cada vegada menys present.
Aquesta implantació de la pineda s'ha produït en les darreres dècades ja que anteriorment eren terrenys
erms pràcticament sense presència de pins i els pocs que hi havia, s'han anat desenvolupant i
implantant.
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45d. Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, pubescens...) de terra
baixa i de l'estatge submontà.

Correspon a una comunitat a on hi trobem alzines i roures, concretament roure marinenc (Quercus
humilis). El sotabosc sol ser més clar que el dels alzinars típics i incorpora algunes plantes
submediterrànies, que en el nostre cas són l'aladern fals (Phillyrea latifolia), l'aladern (Rhamnus
alaternus), la rogeta (Rubia peregrina), el galzeran (Ruscus aculeatus), l'heura (Hedera helix)...tot i que
en aquest entorn hi ha molt poc sotabosc ja que s'elimina de manera habitual.
Correspon a l'hàbitat Corine de 45.3122 alzinars amb roures de terra baixa i estatge submontà i està
catalogat com hàbitat d'interès comunitari no prioritari d'alzinars i carrascars (9340).
Aquest hàbitat el trobem reduït a petites àrees a l'entorn de la masia de Can Vilalba i els marges tant
del vial d'accés al CAP com també de l'extrem sud resseguint els marges de l'avinguda de
Circumval·lació

23

Document Inicial Estratègic
33a. Modificació Puntual de la Revisió del Pla General d'Ordenació d'Abrera a l'àmbit de Can Vilalba.
Terme municipal d'ABRERA (Baix Llobregat)

•

53d. Canyars de vores d’aigua. (Arundini-Convolvuletum sepium)

El canyar és una comunitat alta (3-4 m.), densa i sovint molt pobre en espècies, dominada per la canya
(Arundo donax), una gran herba d’origen asiàtic portada d’antic i íntimament lligada a la cultura
hortolana, que l’empra com a tutor dels cultius enfiladissos. A les quals s’entortolliguen algunes plantes
enfiladisses com la corretjola gran (Calystegia sepium) o la corretjola borda (Cynanchum acutum).
També hi trobem algunes plantes nitròfiles o sovint de bardissa. Els pagesos la mantenen als marges
de camins i recs, els quals ajuda a estabilitzar, o bé fent de partió entre finques, si les terres veïnes
deixen de ser conreades aleshores s’hi expandeix ràpidament. Per la seva alçada, uns i gran densitat,
esdevé refugi important de multitud d’espècies animals, jugant un paper clau en l’ecologia de les hortes.
El canyar s’ha estès, però, també per l’àmbit fluvial, on el ràpid creixement de la canya ofega i desplaça
altres espècies pròpies de l’indret, el seu gran desenvolupament rizomàtic comporta problemes també
per a les construccions.
Aquesta comunitat a la zona del projecte la trobem resseguint el curs del torrent del Castell amb una
densitat molt gran en tot el sector del projecte i sovint acompanyat també per les bardisses de
romegueres (Rubus sp). En trams concrets, sobre tot a l'extrem sud a l'entorn de la carretera es troba
acompanyat d'alguns peus de pollancres (Populus nigra) o àlbers (Populus alba).



Herbassar de ripoll i olivarda:

El trobem a l'extrem nord-oest del sector a una antiga plataforma a on es va eliminar l'antiga pineda per
implantar-hi algun tipus d'activitat industrial que no es va arribar a construir. Són terrenys alterats de
relleu planer i que la vegetació oportunista i colonitzadora ha anat ocupant. És una comunitat densa i
rica en teròfits i espècies perennes amb el domini durant tot l’any de l’olivarda (Inula viscosa)
caracteritzada per una intensa florida a la tardor i el ripoll (Oryzopsis miliacea), amb una florida quan fa
bon temps. Correspon a la primera etapa de successió de la vegetació de camps agrícoles desatesos
o conreus abandonats propers a nuclis habitats. Les espècies dominats a més de l’olivarda i el ripoll hi
trobem sobre tot l’esbarzer. El seu valor ambiental és mínim.
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Destacar la presència resseguint els marges de la carretera de la Diputació a l'extrem més proper a
l'accés a la urbanització hi ha tot un seguit de peus de pollancres i àlbers plantats d'una mida mitjana
sense formar cap comunitat consolidada, a on es troben envoltats de romegueres (Rubus sp).
Dins el sector no hi ha presencia d’arbres protegits o de tipus monumental ja sigui a nivell de la
normativa municipal o autonòmica. Tampoc en el treball de camp s'ha detectat la presència de peus
arboris d'especial interès i que fora interessant preservar ja sigui per la seva mida o ser una espècie
especialment interessant.

11. Fauna i població animal
La zona on ens trobem correspon a un entorn periurbà situat entre la gran urbanització de Can Vilalba
(uns 500 habitatges) i la carretera de la Diputació i amb tota la franja sud ocupada per activitats
industrials actives o parcel·les lliures per l'enderroc de les mateixes, per tant correspon a un entorn
altament transformat i alterat i a on la poca massa forestal present es troba alterada per l'elevada
freqüentació, destacant el pas pel centre del sector del torrent del Castell, amb una llera profunda
envoltada de canyes i romegueres, per tant, un estat de conservació deficient, en un entorn bastant
alterat i amb una forta pressió antròpica fa que la riquesa i diversitat d’espècies animals presents no
sigui especialment nombrosa ni tampoc interessant, confirmat per la poca presència de rastres i senyals
de fauna que s'hi han trobat en el treball de camp portat a terme.
Així la tipologia de fauna present es pot identificar com a pròpia dels indrets alterats i que suporten una
forta pressió antròpica i per tant acostumades a la presència humana i a les activitats industrials
properes i l'habitual circulació de vehicles, envoltant el sector.
Les aus més característiques d’aquest entorn són més pròpies d’entorns humans com el pardal (Passer
domesticus), el tudó (Columba palumbus), la tórtora (Streptopelia turtur), la garsa (Pica pica)... i com a
molt presència puntual d'aus pròpies d'entorns forestals com el pit-roig (Erithacus rubecula), la
mallerenga emplomallada (Parus cristatus), la mallerenga carbonera (Parus major), la merla (Turdus
merula), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) i, a l'època estival, el mosquiter pàl·lid (Phylloscopus
bonelli). Mínima presència de depredadors que és limita a l’ocasional a trobar-hi l’aligot (Buteo buteo),
el xoriguer (Falco tinnunculus) i depredadors nocturns com el mussol (Athene noctua)
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Pel que fa als mamífers, a més dels més pròpies dels entorns urbans com són algunes espècies de
rosegadors com el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)l, a rata de claveguera (Rattus norvegicus),
mentre que és molt poc habitual la presència de mamífers més vinculat a les pinedes com l'esquirol
(Sciurus vulgaris), però també hi ha la presència poc habitual del conill (Oryctolagus cuniculus) que s'ha
pogut determinar pels rastres trobades sobre tot en el subsector sud i en moments molt puntuals
presència del senglar (Sus scrofa). La presència de mamífers es troba molt condicionada per la
presència de tanques metàl·liques que encerclen les naus industrials en tot el seu perímetre
La presència d'amfibis és mínima dins el sector per la poca presència de zones humides o de punts
d'aigua, mentre que entre els rèptils hi podem troba diverses espècies de sargantanes i dragons i de
manera molt ocasional s'hi pot veure el llangardaix (Lacerta sp) i també alguns ofidis (serps) com la
serp de collaret (Natrix natrix)
Si be es tracta d’un entorn notablement degradat i amb una notable pressió antròpica, la fauna de la
zona té un baix interès que només es veu incrementat per la presència dels dos cursos fluvials que
tenen una certa funció connectora des de les zones forestals que es troben per sobre la urbanització i
més allunyada l'entorn de la muntanya de Montserrat cap el riu Llobregat que només es troba a uns
250 metres a ponent del sector.
En general correspon a una tipologia de fauna generalista, més aviat de tipus urbana, poc nombrosa,
amb poca varietat d’espècies i només presència d'algunes espècies forestals. No hi ha constància
d’espècies que gaudeixen d’un nivell de protecció específic, ni tampoc d’hàbitats especialment
remarcables per la fauna.

12. Elements de connexió ecològica
S’ha de diferenciar entre tres tipus de connectors:
-

els eixos principals territorials de connexió que són aquells d’escala territorial vertebradors
de tota la xarxa de connectivitat de l’àmbit comarcal,
els eixos territorials secundaris que actuen com a element articulador de tota la xarxa,
complementant o interconnectant els grans eixos definits anteriorment
els connectors fluvials que resulten d’especial importància en aquells punts on la dinàmica
urbanitzades dificulta l’establiment d’eixos de connexió territorial.

Així, dins l’àmbit en estudi i el seu entorn, per la proximitat a la Xarxa Natura 2.000 del riu Llobregat a
uns 250 metres a ponent, podria tenir un cert interès connector des de les zones forestals per sobre la
urbanització cap el riu, però la gran extensió de la urbanització condiciona totalment aquesta funció
connectora.
Així, segons dades del Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en l'apartat en que
s'identifiquen els diferents sectors com a connectors identificats, no s’inclou tot aquest sector dins d’un
connector principal i el més proper correspondria al que va des de la muntanya de Montserrat cap el
Llobregat i que queda per sobre la zona del projecte.
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Dins el sector hi trobem dos connectors fluvials com són el torrent del Castell que creua tot el sector pel
centre i que passa per dins de la urbanització Can Vilalba però envoltat de masses forestals però que
no té continuïtat cap el sector de llevant o al nord (té un recorregut molt curt) a on hi ha a l'entorn forestal
de la Serra d'en Ribes o boscos de Sant Miquel i el seu interès connector és baix condicionat també
per la vegetació densa i intransitable (canyes i esbarzers) que hi ha en tot el seu recorregut que creua
la zona del projecte i la seva canalització i desaparició de la llera natural (ara formigonada) en el tram
que creua el sector industrial.
L'altre connector fluvial és el torrent innominat que ressegueix el límit nord del sector, entre aquest i la
B-40 i que va des del Bosc de Sant Miquel fins el Llobregat, amb una llera més oberta, àmplia i neta de
vegetació que en bon apart es va obrir i refer amb les obres de construcció d'aquest tram de la B-40.
Malgrat tenir una bona part del seu curs alterat i transformat, la seva funció connectora és molt més
important que el torrent del Castell.
Espai connector

Zona projecte
Espais connectors a l'entorn dl projecte segons el Pla Director urbanístic de l'àrea Metropolitana de Barcelona

13. Paisatge
Tot aquest entorn del riu Llobregat està inclòs dins de la unitat de paisatge del Pla de Montserrat segons
el Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona i que inclou els municipis de Collbató,
Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Martorell i Castellbisbal.
Correspon a un fragment de la depressió Prelitoral ben individualitzat per trobar-se enfonsat respecte
a la plana del Vallès i la plana del Penedès, a causa d’una falla que és aprofitada pel riu Llobregat. El
curs d’aigua llaura un solc profund a la depressió Prelitoral i genera un seguit de petites superfícies
planes o gairebé planes. La unitat inclou també el piemont de la muntanya de Montserrat a la depressió
Prelitoral, del Bruc fins a Esparreguera, força planer i estructurat per la conca de la riera de Magarola
(afluent del Llobregat).
Destaca com a element distintiu la presència de la muntanya de Montserrat com a fons escènic. Des
de tota la unitat s’albira aquest massís que esdevé un senyal d’identitat fonamental per a la plana.
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L’agricultura té un caràcter secundari per bé que a la part més septentrional de la unitat, tant a la vall
del Llobregat com a la conca de la riera de Magarola té molta més transcendència i importància, i ho
trobem a l’entorn de la zona del projecte amb nombrosos camps de fruiters resseguint la llera del riu
Hi passen un nombre considerable d’infraestructures que tenen una gran presència en el paisatge: vies
de tren (Rodalies de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i tren d’alta velocitat) i s’hi
produeix l’encreuament de l’autopista del Mediterrani (AP-7/B-30) amb l’autovia entre Barcelona i Lleida
(A-2), i a tocar la zona del projecte hi trobem la B-40 en el tram ja construït i de futura continuació cap
el Vallès
Zona projecte

Dins aquest paisatge que té com a eix central el riu Llobregat en aquest seu tram mig, destaca sobre
tot el fons escènic de la muntanya de Montserrat.
Pel que fa al paisatge de la zona del projecte es pot considerar com un entorn periurbà encerclat per
dues vies de comunicació com són la carretera de la Diputació BV-1201 (límit de ponent) i l'autovia B40 com a límit nord, o també per zones urbanes com és la gran urbanització de Can Vilalba (a l'est) o
tota la franja industrial a l'entorn de la carretera BV-1201, fet que comporta un entorn totalment encerclat
i alterat per l'alta freqüentació i nivell de transformació que presenta.

Fons escènic de la muntanya de Montserrat
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Com elements més destacats serien els petits retalls forestals que es conserven en tota la franja est
que separa el sector industrial molt transformat i alterat de l'extrem oest i la urbanització ja fora del
sector. La resta del sector es troba molt alterat i transformat ja sigui per la freqüentació com també per
les activitats industrials presents o les que ja s'han enderrocat i que es troben a la franja més exposades
a les visuals (des de la carretera de la Diputació), però per contra la visió del sector des de l'àrea
residencial, en gran part es troba tapat per la massa forestal present.
Així la qualitat del paisatge es valora com a baixa ja que no presenta uns valors ecològics destacables
pel que fa al relleu, flora, fauna, diversitat cromàtica i sobre tot per la presència d'elements antròpics,
alguns, realment deficients com és l'antiga zona esportiva, alguns edificis vinculats a l'activitat
industrials abandonats (transformador de llum, caseta d'aigua) o barraques que s'estan començant a
implantar

Barraquisme dins el sector

Pel que fa a la qualitat visual, es valora com a baixa ja que correspon a un sector alterat i que conserva
pocs valors naturals i amb un alt nivell de transformació. L'exposició visual és alta des de la carretera
BV-1201 tot i que la franja arbrada que envolta la carretera tapa una part de les visuals de l'àrea
industrial.
Referent a la seva exposició visual, el camp visual no és massa obert, sobre tot cap a llevant a on es
troba la urbanització i més obert, tot i que amb obstacles cap a ponent que s'obre cap el riu Llobregat i
els camps de conreu que hi ha entre el riu i el sector. Per contra cap el nord, quan sortim de la massa
forestal com a fons escènic proper hi trobem la carretera B-40 que passa amb un viaducte enlairat.
Pel que fa referència a la capacitat de l’entorn de poder suportar la proposta d’ordenació per convertirlo en un entorn industrial i amb equipament (que en bona part ja hi són) comportaria una ordenació de
la seva situació actual molt degradada i alterada i la proposta d'ordenació que es presenta conserva
part dels pocs valors interessants paisatgísticament que hi ha (la massa forestal de pineda).
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Visual del sector des del centre de l'extrem de ponent amb la pineda i la urbanització de fons

14. Agricultura i usos del sòl
L'agricultura i el sector primari té poca importància a Abrera. Els conreus són principalment de secà;
els més importants són els fruiters (préssec, poma, pera i cirera) i la vinya, acollida a la denominació
Penedès. Hi ha també horta, oliveres i ametllers. La ramaderia se centra sobretot en el bestiar oví. En
les darreres dècades ha esdevingut un municipi plenament industrialitzat, procés que s’inicià a la fi de
la dècada de 1960 amb la instal·lació de diverses indústries com les que trobem a la zona del projecte.
Pel que fa referència al sector terciari a Abrera es troba en creixement, però no hi ha desenvolupat un
sector turístic, però si una part comercial en part vinculada ja no només al poble, sinó també als diversos
polígons industrials.
Segons dades del CREAF l’ocupació del sòl a Abrera i si es compara amb la comarca del Baix Llobregat
és:

Municipi

Bosc

Matollar Prats Altres

Improductiu

Dens

Clar

Abrera

28,98

0,18

12,27

5,05

0,01

3,51

Baix Llobregat

29,28

0,41

19,95

2,38

0,44

2,41

Conreus

Total
(ha)

17,80

32,19

1.981

21,99

23,12

48.642

Natural Artificial

De les dades anteriors destaca, la baixa proporció de conreus tot i que superior a la mitjana de la
comarca i l'alt percentatge de sòl improductiu artificial malgrat que també és inferior a la mitjana del
Baix Llobregat. Finalment destacar que la mitjana de zones forestals és baix si ho comparem amb bona
part dels municipis catalans i sobre tot d'aquest entorn i més quan ens allunyem de l'entorn de l'Àrea
metropolitana, tot i que està en els mateixos valors que la mitjana de la comarca.
Si ens centrem en la zona del projecte, els usos del sòl són diversos ja que hi trobem:
- No hi ha presència de terrenys agrícoles
- Domini del sòl forestal de pineda i sobre tot de pineda molt alterada i esclarissada.
- El sòl industrial entre l'activitat existent i els solars o parcel·les abandonats representen
més del 50% de la superfície del sector.
- Els terrenys erms també són importants i correspon a sector transformats que s'han
abandonat.
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-

No hi ha presència de sòl urbà residencial, per tant no hi ha cap habitatge dins el sector.

Les dades de superfície dels diferents usos del sòl del global del sector (es pot veure en el plànol que
figura en l'annex de plànols) seria:
Vegetació

Sòl urbà

Bosc
dens
48.000
m2

Bosc
Clar
52.265
m2

Alzinar

Pollancreda

Sòl urbà

2.900
m2

7.200
m2

18,42%

20,05%

1,11%

2,76%

Improductiu
Equipamen
ts
10.530
m2

Terreny erm

61.260
m2

Sòl urbà
abandonat
23.450
m2

23,50%

9,00 %

4,04 %

14,10%

36.750
m2

15. Ordenació del territori. Planejament vigent
Segons el planejament territorial vigent que correspon al Pla Territorial Metropolità de Barcelona, tot
aquest subsector està qualificat com sòl urbanitzable programat industrial, de manera que el seu
desplegament és compatible amb el Planejament territorial

Zona projecte
A nivell municipal el planejament urbanístic vigent correspon a la Revisió del Pla General d'Ordenació
d'Abrera l Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 3 de febrer de 1.988.
L’esmentada revisió del Pla General preveia, entre d’altres, la delimitació dels sectors en sòl
urbanitzable programat, i en concret el Sector núm. 1, Can Vilalba (clau 22b), regulant-ne el seu
desenvolupament en l’art. 156 de les Normes Urbanístiques de la revisió. I, tanmateix, incorporava la
fitxa de característiques del denominat S.U.P. P.P.O-3 Can Vilalba (clau 22b), i plànol núm. 2
“delimitació sectors en sòl urbanitzable”.
Així tenim que el planejament de referència per tot aquest sector de Can Vilalba correspon al “Plan
Parcial de ordenación de la finca Vilalba”, aprovat definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme
en data 23 de juliol de 1.974 i la Reforma del Pla Parcial Can Vilalba, aprovat definitivament mitjançant
recurs, pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 28 de juliol de 1982.
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D'aquest Pla Parcial es van desenvolupar ja fa temps tot el sector residencial que correspon a la
urbanització Can Vilalba (fases 1 i 2) i queda pendent de desenvolupar la Fase 3 que corresponia al sòl
urbanitzable industrial que és el que es preveu regular amb el present projecte i que són els terrenys
compresos enter la carretera BV-1201 d'Olesa a Martorell i tot el sector residencial.
En la zona residencial s’ha realitzat tota la urbanització i s’ha dut a terme tota la construcció de
l’edificació privada prevista. Es tracta d’una àrea formada per habitatges de baixa densitat.
L’àrea industrial, actualment presenta ja una certa ocupació:
 A l'extrem sud-est, al costat de la BV-1201, hi ha una implantació industrial en desús de
l’empresa FERROIBERICA, S.A. Aquesta indústria, recentment l’ha adquirida la societat anònima
BOMER S.A., per desenvolupar la seva activitat industrial atès que la seva activitat s’assimila a la
realitzada per FERROIBERICA, S.A.
 Recentment s’ha enderrocat la nau industrial de l’empresa TABER,S.A.
 Dintre de la zona industrial, a la banda sud, darrera d'aquestes implantacions industrials, es
troba l'antiga masia de Can Vilalba, actualment rehabilitada com a Centre Social de la urbanització, al
voltant de la qual hi ha pistes esportives (futbol, bàsquet), un parc infantil i un centre d’assistència
primària.

Sector residencial ja desenvolupat
Sector industrial no desenvolupat

16. Infraestructures
La comarca del Baix Llobregat ha estat sempre molt ben comunicada en part motivat per la seva
proximitat a Barcelona. Des de ben antic, les comunicacions nord-sud han estat fàcils, tant per la riba
dreta del riu com per l’esquerra. Fins i tot el pas del congost de Martorell ha estat practicable des de fa
molts anys, tot i que fins al s. XVIII es feia per la banda esquerra. En canvi, les comunicacions entre les
dues ribes del riu Llobregat han estat més difícils. Durant molt de temps, sols existí el Pont del Diable
a Martorell i el de Sant Boi, i en els altres punts calia utilitzar els pocs guals practicables, com a Molins
de Rei, o les nombroses barques que es dedicaven a aquesta feina. Avui en dia la situació ha millorat i
existeixen moltes opcions de pas.
La xarxa bàsica de carreteres de la comarca està formada, a part de les autopistes de l’entorn de
Barcelona i que arriben fins a Martorell, per la carretera nacional A-II que travessa la comarca
diagonalment, de nord a sud passant per Esparreguera, Martorell i Molins de Rei.
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Abrera es troba comunicada a través de l’Autovia A2 amb Martorell i Barcelona, la carretera d’Olesa de
Montserrat a Martorell (BV-1201) i la carretera de Manresa (C-55). Al municipi s’hi troba una estació de
la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que travessa el municipi.
1/ Infraestructures de la xarxa bàsica
La xarxa bàsica és la que serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga distància i inclou
també les vies intercomarcals i intracomarcals d'una especial importància. En forma part, també, la
xarxa arterial integrada per les vies segregades d'accés als nuclis de població que, passant totalment
o parcialment per zones urbanes, tenen com a funció compatibilitzar el trànsit local i el trànsit de pas.
En el cas d'Abrera, les carreteres de la Xarxa bàsica són:
- l'autovia A-2 que passa pel sector oest del terme municipal, i des d'on hi ha dues sortides que
donen accés al poble
- la carretera B-40 o Quart Cinturó o carretera Orbital que hauria d'unir el Baix Llobregat amb
el Vallès i que està en fase de construcció, però hi ha un tram construït que connecta amb la A-2 i que
arriba fins a la connexió actual amb la carretera BV-1201 que fa de límit de ponent del sector
2/ Infraestructures de la xarxa comarcal:
La xarxa comarcal es defineix com la que serveix de suport al trànsit generat entre les capitals
comarcals i els principals municipis i nuclis de població i activitat de la mateixa comarca o comarques
limítrofes, al trànsit generat entre cadascun d'aquests centres i a la connexió d'aquests nuclis amb
itineraris de la xarxa bàsica.
Les carreteres de la xarxa comarcal que trobem a Abrera són:
Carretera C-55 o Eix del Cardener que uneix el Baix Llobregat i el Solsonès passant pel Bages
i que té el seu origen dins el terme d'Abrera en l'enllaç amb la A-2
Carretera BV-1201 o carretera de Martorell a Olesa de Montserrat i que fa de límit de ponent
del sector a l'entorn del p.k. 3, però que no passa pel poble d'Abrera, sinó a l'altre costat del riu Llobregat
3/ Carreteres o camins locals:
Són els que connecten els diferents barris, veïnats o nuclis de població del municipi.
Si ens centrem a l’accés al sector es pot fer des de l'autovia A-2 per dues possibilitats:
-

Sortida 588 a on connecta amb la carretera BV-1201 a l'alçada del p.k. 7 i l'accés al sector
es fa a l'alçada del p.k. 3.
Sortida 582 A/B on s'inicia la carretera B-40 i en 2500 metres hi ha la connexió amb la
carretera BV-1201 just a l'extrem nord de la zona del projecte.
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Carretera BV-1201 des de l'extrem sud del sector a on hi ha l'accés actual a la urbanització.

17. Estructura socioeconòmica
El Baix Llobregat havia estat, bàsicament, una comarca agrícola. Els seus pobles i viles tradicionalment
havien basat la seva riquesa en el conreu de la terra, fins que l’expansió de l’àrea industrial de
Barcelona, sobretot durant la dècada dels anys seixanta i la primera meitat de la dels setanta del segle
XX, decantà la seva economia cap a la indústria.
Amb la gran expansió de l’àrea metropolitana de Barcelona, deguda sobretot al creixement industrial
dels anys seixanta, es va transformar tota l’organització econòmica del Baix Llobregat. Els polígons
industrials, les vies de comunicació, els nous barris destinats a allotjar les onades immigratòries, tot fou
executat sense cap planificació global prèvia; es va fer a costa dels terrenys agrícoles i moltes vegades
sense tenir en compte si el sòl agrícola que es destruïa tenia bona o mala productivitat. Una part del
terreny que va quedar per a l’agricultura més productiva i de més fàcil comercialització s’ha dedicat a
una agricultura d’alta especialització, mentre que la part menys afavorida s’ha degradat o ha estat
recuperada per la vegetació natural.
Les activitats industrials tradicionals de la comarca havien estat sobretot les alimentàries, basades en
l’agricultura local. A mitjan segle XIX, amb l’expansió industrial, es van crear al llarg dels corrents fluvials
tot un rosari de colònies tèxtils que aprofitaven l’aigua com a força motriu.
L’expansió de la industrialització a la comarca es va anar fent gradualment, moltes vegades pel
creixement de petites empreses familiars o bé per la inversió de capitals exteriors a la comarca, que
aprofitaven unes condicions favorables: un relleu planer, aigua abundant, comunicacions fàcils, un
mercat molt pròxim (Barcelona) i l’electricitat, força a mà, perquè pel Baix Llobregat passen les línies
d’alta tensió que des dels Pirineus porten el corrent elèctric a Barcelona.
Tot i que la indústria continua tenint un paper fonamental en l’economia del Baix Llobregat, els darrers
anys del segle XX la comarca ha tendit a una creixent terciarització. El percentatge de població dedicat
a les activitats terciàries ha passat del 25,8% (1970) al 59,3% (2001). El comerç de la comarca, encara
que important a causa del potencial demogràfic, depèn de Barcelona i les aglomeracions urbanes han
desenvolupat una gran xarxa de comerç al detall, preferentment alimentari i de roba de vestir. Tot i així,
a dia d’avui el Baix Llobregat és la tercera comarca en Producte Interior Brut de Catalunya.
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Abrera ha esdevingut un municipi plenament industrialitzat, procés que s’inicià a la fi de la dècada de
1960 amb la instal·lació de diverses indústries. Abrera té diversos polígons industrials (Can Socarrats,
Can Moragues, el Polígon Barcelonès) que acullen un bon nombre d’empreses. Els principals sectors
són el de la metal·lúrgia, el del paper, el tèxtil, el químic, el de la fusta, el de l’alimentació, el de material
elèctric i, sobretot, el de l’automòbil. Hi ha part de la factoria de la casa SEAT. El sector de la construcció
també ha tingut cert dinamisme. Influeix en aquest fet la relativa saturació de les viles veïnes (Martorell,
Olesa i Esparreguera) i la disponibilitat de sòl urbanitzable. Abrera té un sector terciari que es troba en
creixement.
L'evolució de la població d'Abrera en les darreres dècades ha sigut:
1950
667

1960
714

1970
1.645

1981
4.221

1991
5.464

1998
7.373

2004
2008
9.422 11.278

2010
11.469

2017
2018
12.363 12.334

En quant a l’evolució de la població a partir de les dades de 1960, amb el desenvolupament econòmic
del Baix Llobregat comença un increment important de la població sobre tot per la immigració que venia
de fora de Catalunya per a treballar i l'increment més significatiu es dona a partir de la dècada dels 80
amb la implantació de la planta de SEAT en el municipi. Aquest increment de la població s'ha anat
conservant fins al final de la primera dècada del segle XXI que amb l'arribada de la crisi econòmica,
s'ha, pràcticament, estabilitzat entre els 11.000 i 12.000 persones.

18. Patrimoni arqueològic i arquitectònic
El poble d’Abrera es va desenvolupar a l'entorn de l’església parroquial romànica de Sant Pere d’Abrera
(any 1110), i es formà al llarg de l’antic camí ral de Barcelona a Lleida.
Segons consulta de les dades de l'Inventari del Patrimoni arquitectònic i arqueològic d'Abrera a partir
del Geoportal del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i més concretament en el sector del
projecte tenim que no hi ha un element del patrimoni arquitectònic protegit ni a nivell estatal, ni
autonòmic però si a nivell local (BCIL o Be Cultural d'Interès Local) i que correspon a la masia de Can
Vilalba avui desapareguda i a sobre s'hi va construir un nou edifici que a dia d'avui propietat de
l'ajuntament.
Can Vilalba era una masia de planta baixa i dos pisos amb planta en forma d'"U" tancada per una
capella. Estava feta de maçoneria i reble. Les obertures eren totes allindades, en forma de finestrals
amb barana de ferro forjat. L'entrada era un arc rebaixat fet de maó. Hi havia algunes obertures que
havien estat tapiades. La façana principal estava orientada a l'oest. Al sud hi havia un escut de pedra
del virrei Amat. Tots els murs exteriors estaven decorats amb esgrafiats que imitaven un parament de
pedra, intercalant-se amb petites sanefes geomètriques.
L'edifici havia arribat a deteriorar-se molt a principis de la dècada de 1990, quan es va decidir
enderrocar-lo per seguretat. Només es va salvar expressament l'escut del virrei Amat.
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Zona del projecte
Can Vilalba (BCIL)

Pel que fa referència al patrimoni arqueològic dins el terme d'Abrera i a l'entorn de la zona del projecte
hi trobem un jaciment arqueològic conegut com el Camp dels Soldats amb un doble aflorament just per
fora dels límits de la zona del projecte en el seu extrem nord a l'entorn de la B-40.

Zona del projecte
Jaciment
Soldats

del

camp

dels

Aquest jaciment del camp dels soldats o Trinxeres de la Guerra Civil del bosc de Sant Miquel és un lloc
clau per entendre la retirada de les tropes republicanes durant els darrers episodis de la Guerra Civil
Espanyola, l’any 1939.
Tot i la proximitat a la zona del projecte, correspon a un indret que queda fora dels límits del sector, tot
i que tocar el límit nord del mateix i que es troba dins la llera del torrent innominat que fa de límit, no es
preveu que es pugui veure afectat.
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19. Àrees de risc per a la seguretat i benestar de les persones
- Zones amb risc d’inundació
Pel que fa a l'inundabilitat i segons la cartografia disponible de delimitació de zones inundables per a la
redacció de l’INUNCAT, elaborada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
el juny de l’any 2006, a aquest sector d’Abrera a l’entorn del riu Llobregat no correspon a una zona
potencialment inundable ja que aquesta arriba fins a la carretera de la Diputació que fa de límit de
ponent del sector.

Zona projecte

- Zones amb risc d’incendis forestals
D’acord amb el Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, el
municipi d'Abrera està inclòs dels municipis catalogats com d’Alt Risc d’Incendis.
Segons el plànol de risc d’incendis forestals a Catalunya, la zona del projecte presenta un risc d’incendis
moderat en bona part de la zona en estudi ja que correspon a un entorn forestal amb presència de
pineda de pi blanc molt esclarissada o per sòls erms sense vegetació arbòria. Sí que hi ha un petit
sector a l'extrem nord que correspon a un sector amb presència de bosc dens de pi blanc que és una
espècie piròfita.
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Risc baix
Risc moderat
Risc alt
Risc molt alt

Zona projecte

Plànol del mapa de risc bàsic d’incendis forestals
- Zones amb riscos geològics
1/ Pel que fa a pendents superiors al 20%, i agafant com a referència la cartografia de l’Institut
Geològic i Cartogràfic de Catalunya podem determinar que en tot el sector no hi ha àrees amb pendents
superiors al 20% i només hi ha alguns petits marges poc significatius de mínima importància ja que
correspon a tot un entorn bastant planer, però és una situació molt puntual i localitzada. Sí que hi ha
marges amb pendents superiors al 20% en tot el marge dret de l'avinguda de Circumval·lació d'accés
a la zona residencial.
2/ Pel que fa als possibles despreniments (caigudes de blocs, bolcades, allaus de roques),
tampoc hi ha risc ja que no hi ha presència de bloc o roques en el sector del projecte. Pel tipus de
materials geològics de la zona no hi ha presència de grans blocs de pedres, ja que els materials
presents en el sector són sobre tot terreny de quaternari.
3/ Si ens centrem en les possibles esllavissades, aquestes es podrien donar en els terrenys
que presenten un pendent sobtada que no trobem dins el sector, per tant el risc és mínim, però si són
presents en el marge dret de l'avinguda de Circumval·lació i que puntualment algun despreniment
podria afectar l'extrem sud del sector.
4/ Pel que fa referència a possibles esfondraments (subsidències, col·lapses), la tipologia de
materials, el relleu i el fet que tot el terreny són sòls i materials compactes, amb bona permeabilitat i
bona part del sòl de l'extrem de ponent correspon a sòl ja urbanitzat o terrenys pavimentats o
compactats per antigues construccions que hi havia o esplanades utilitzades en anteriors activitats
industrials.
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- Zones de Risc de Contaminació acústica
El municipi d'Abrera té un mapa de capacitat acústica que es va redactar amb data Agost 2.013.
Segons el mateix, la zona del projecte i tot aquest futur sector industrial de Can Vilalba està catalogat
com a una zona de Sensibilitat acústica Moderada de tipus B1 o Coexistència de sòl d'ús residencial
amb activitats i/o infraestructures de transport existents, lligat per la proximitat a la carretera B-40 com
a límit nord, la carretera de Martorell a Olesa (BV-1201) com a límit de ponent i l'avinguda
Circumval·lació que dona accés a tota la zona residencial de Can Vilalba com a límit sud i est. Els límits
d'emissió màxims admesos són de 65 dB de dia i 55 dB de nit.
També tota la façana de ponent del sector correspon a la zona de sensibilitat acústica tipus C2 o
predomini de sòl industrial i aquesta seria la tipologia que correspon segons el planejament urbanístic
actual del sector. En aquest cas els límits màxims admesos és de 70 dB de dia i 60 dB de nit.
En general, a dia d'avui el soroll generat per les activitats industrials implantades o pels equipaments
presents dins el sector no és percebut com un problema important per tota l'àrea residencial de la
urbanització de Can Vilalba i en general la pressió acústica que suporten es valora com a baixa i va
decreixent a mesura que els habitatges es trobem més allunyats del futur sector industrial.

Detall del mapa de capacitat acústica a l'entorn del sector de Can Vilalba
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- Zones de risc de contaminació lumínica
Segons el 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,
la zona en estudi correspon a la tipologia E3 (àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a
sòl urbà o urbanitzable).
Dins del sector, a hores d’ara el nivell de contaminació lumínica és baix ja que a hores d'ara els únics
focus lluminosos contaminants presents correspon a la il·luminació a l'entorn de les naus de l'activitat
industrial present centrats per tant a l'extrem sud-oest i també la que aporten la il·luminaria a l'entorn
de l'avinguda de Circumval·lació que fa de límit sud i est, així com també la que aporten els vehicles
que circulen per la carretera BV-1201 (límit de ponent del sector) i els pocs vehicles que van per la B40 que fa de límit nord del mateix. També aporten contaminació el sector de serveis amb el CAP i les
instal·lacions socials i esportives presents i que es mantindrà o fins i tot incrementarà amb el futur
desenvolupament del sector.
També hi ha una certa aportació per part dels grans focus lluminosos no especialment allunyats com
són el mateix poble d'Abrera, els diversos polígons industrials propers així com tota la il·luminació dels
500 habitatges de la urbanització Can Vilalba que es troba a llevant del sector i que és el més proper
dels esmentats.
Per tant el nivell de contaminació lumínica del sector es valora com a mitjà i només a l'interior del sector
és a on les condicions són millors.
El futur desenvolupament urbanístics del sector com a sòl industrial i la nova vialitat del mateix suposarà
incrementar els nivells de contaminació lumínica actual, però en aquesta fase del projecte és difícil
d'avaluar ja que vindrà condicionat per la tipologia d'activitats que s'hi implantin.
- Transport de mercaderies perilloses:
A l'entorn de la zona del projecte no hi ha grans vies de comunicació properes per on circulin les
mercaderies perilloses, ja que la A-2 queda a més de 2 km tot i que en un futur, la continuació de la
construcció de l'Orbital o B-40 com a gran via de connexió entre el Baix Llobregat i el Vallès podrà
comportar el pas o la circulació de mercaderies perilloses, just per l'extrem nord de la zona del projecte,
però a hores d'ara això no es dona.
Pel que fa a les industries implantades en el sector, a hores d'ara només n'hi ha 1 que en la seva
activitat no utilitza matèries primeres que es puguin considerar com a perilloses, per tant ni es
manipulen, ni s'emmagatzemen ni es transporten, per tant el risc és mínim.
A l'entorn de la carretera BV-1201 que fa de límit est del sector i és la via d'accés al mateix, per les
seves característiques i el servei que dona no hi ha pas de vehicles que transportin mercaderies
perilloses.
En un futur i amb el desenvolupament del sector caldrà delimitar la tipologia d'activitats que s'implantin
en el futur sector industrial de manera que no podran manipular mercaderies considerades com a
perilloses per la proximitat a l'àrea urbana residencial de la urbanització Can Vilalba.
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Segons el TRANSCAT Abrera figura entre els municipis que han de tenir redactat un PAM o Pla
d'Actuació Municipal ja que hi ha trams de la Xarxa viària i ferroviària que passen pel seu terme
municipal. Aquest document ja està redactat i aprovat des de l'any 2.015.
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2.3/ Relació amb plans i programes.
2.3.1. Planejament territorial
El planejament territorial a l’àmbit de la modificació és el Pla Territorial Metropolità de Barcelona
(PTMB), aprovat definitivament en data 12 de maig de 2010.
En aquest l’àmbit que la modificació delimita com a sòl urbanitzable delimitat s’inclou com a: àrea
especialitzada industrial amb capacitat de desenvolupament, àrea d’extensió urbana d’interès
metropolità i àrea urbana de desenvolupament nodal; i la que es delimita com a sòl urbà consolidat
s’inclou com a àrea especialitzada residencial i àrea urbana de desenvolupament nodal

Segons l’article 3.9 de les Normes del PTMB les àrees d’extensió urbana d’interès metropolità han de
complir amb: l'“Article 3.9 Àrees d’extensió urbana d’interès metropolità on es diu
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1. El Pla estableix regulacions per a aquells sectors o conjunts de sectors de sòl urbanitzable
existents o a classificar pel planejament urbanístic que per la seva dimensió, localització o
característiques siguin d’interès metropolità. Aquesta classificació ha de respectar les restriccions que
comporta la matriu territorial fixada pel sistema d’espais oberts i la legislació urbanística i altres
legislacions sectorials vigents. A més de les àrees assenyalades als plànols, en poden aparèixer de
noves en el desenvolupament del Pla mitjançant planejament urbanístic director o municipal.
EL PTMB no assigna cap restricció en l’àmbit objecte de modificació.
2.3.2 Espais d'especial protecció (PEIN, Xarxa Natura 2.000...)
Tota la zona del projecte queda fora dels límits de qualsevol figura de protecció ambiental com són
Espais d’Interès Natural (PEIN), Xarxa Natura 2.000, zona ZEC (Zones especial Conservació), catàleg
de zones humides de Catalunya...
Els espais de protecció més propers serien:
- Espai Natural del riu Llobregat situat uns 250 metres a ponent. Comprèn el tram fluvial
d’aquest riu en el seu decurs pels municipis d’Esparreguera, Olesa de Montserrat i Abrera. Aquestes
franges de ribera, algunes concentrades en finques de gran interès com les de Can Morral i Sant Hilari
a Abrera, presenten formacions vegetals interessants que alberguen tot un seguit d’espècies
faunístiques d’interès, sobretot pel que fa als ocells. Representen, alhora, importants illes naturals en
la creixent pressió que suposen les infraestructures d’aquesta àrea.
Tampoc la zona del projecte està catalogada com ZEC (Zona d’Especial Conservació) ni correspon a
cap zona ZEPA (Zona Especial Protecció d’Aus), ni tampoc figura en el catàleg de zones humides de
Catalunya.
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2.3/ Perfil ambiental de la zona
Després d’analitzar tot el medi a l’entorn de la zona del projecte, podem dir que el perfil ambiental de la
mateixa s’hauria de valorar com a MITJÀ-BAIX, ja que no presenta uns valors ambientals especialment
remarcables al ser un sector bastant alterat i en part també transformat per les implantacions d'activitats
industrials i equipaments que ja hi tenim a l'entorn del mateix, i pel fet que no presenta uns valors
ambientals especialment remarcables.
Els vectors ambientals més significatius o la possible previsió d’impactes en la zona d’actuació són:
El sector es troba totalment encerclat per diverses vies de comunicació com són la
carretera BV-1201 d'Olesa a Martorell (límit oest), Quart Cinturó o autovia B-40 com a límit nord
i l'avinguda de Circumval·lació o vial d'accés a la urbanització de Can Vilalba que fa de límit
sud i es.
Dins el sector ja hi ha implantada una gran activitat industrial (pel que fa a superfície
d'ocupació) i una anterior que s'ha enderrocat recentment, així com un sector d'equipaments
municipals
La resta de sòl no construït correspon a terrenys forestals (pineda de pi blanc) de baix
valor ambiental o terrenys erms o indrets ja degradats.
Tot el sector es desenvolupa a l'entorn del torrent del Castell que és l'eix central del
mateix.
Tota l’àrea en estudi, es troba fora i allunyada de qualsevol figura de protecció
ambiental (PEIN, Xarxa Natura 2000...). El riu Llobregat és l'espai protegit més proper i es troba
a uns 150 metres a ponent en el seu punt més proper
El sector presenta un relleu planer amb un a lleugera pendent cap a l'est i sense
presència de sòls amb pendent superior al 20% fora de marges i punts molt concrets i reduïts
de superfície
Tot l’entorn es troba fora dels límits de les àrees de protecció geològica com geòtop i
geozones.
El sector està creuat pel centre pel torrent del Castell que és un torrent de curt
recorregut (poc més de 1km) i que port ales seves aigües (quan en porta) fins el Llobregat que
passa a uns 150 metres a ponent. Per l'extrem nord hi passa un torrent innominat que no porta
aigua habitualment fora els dies de pluja.
El torrent del Castell és un connector fluvial interessant cap el riu Llobregat des del
sector forestal de la Serra d'en Ribes
El valor botànic del sector es valora com a mitjà-baix al no haver-hi uns hàbitats
vegetals especialment remarcables on destaca la comunitat de la pineda de pi blanc tot i que
amb un estat de conservació bastant deficient. La pineda de pi blanc, correspon a l'habitat
d'interès comunitari no prioritari de pinedes mediterrànies.
La vegetació a l'entorn del torrent del Castell correspon a canyes i romegueres i només
en el seu extrem est hi ha algun peu de pollancre o àlber implantat. Afectació de zones forestals
ni de boscos amb vegetació de ribera. Només hi ha vegetació arbrada en els marges que
separen els diferents camps de conreu.
No s’afecten zones d’especial interès botànic ni zoològic
No hi ha afectació de cap connector ecològic, ja que el torrent del Castell pel seu curt
recorregut i el seu estat de conservació no es pot considerar com a tal. A l'extrem nord, just fent
de límit del sector hi passa un torrent innominat que si té una funció connectora més important
entre els boscos de Sant Miquel, al peu de la muntanya de Montserrat i el riu Llobregat.
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Es troba fora de qualsevol zona potencialment inundable pel riu Llobregat i el torrent
del Castell, pel seu curs recorregut i llera profunda ni presenta risc d'inundabilitat.
El sector forma part de la unitat de paisatge del Pla de Llobregat per la seva proximitat
a la seva llera. La qualitat del paisatge del sector es valora com a baixa ja que correspon a un
sector molt transformat i alterat
No hi ha afectacions de camps de conreu ni de superfície agrària.
L'accés al sector es fa des de la carretera BV-1201 de Martorell a Olesa de Montserrat
que fa de límit oest del sector. El sector queda a tocar la connexió de la carretera B-40 o Quart
Cinturó
Correspon a un sector amb un risc d’incendis moderat condicionat per la presència de
la massa forestal de pi blanc sense massa continuïtat cap a ponent (camps de conreu) ni cap
al nord (carretera B-40), ni cap a l'est i el sud a on hi ha la urbanització Can Vilalba
Els nivells de contaminació acústica i lumínica actual són mitjans
Dins el sector no hi ha presència d’elements patrimonials protegits ni del patrimoni
arquitectònic com tampoc arqueològic. Temps enrere hi havia la masia de Can Vilalba que
estava catalogada com a BCIL però que es va enderrocar fa uns anys
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2.4/ Objectius de protecció mediambiental
Després d’haver definit els principals aspectes mediambientals del sector PPU-3 o sector de Can
Vilalba, estem en disposició de definir el que considerem podrien ser els objectius de protecció i
conservació mediambiental que hauria de tenir present el promotor a l’hora de projectar el futur
desenvolupament urbanístic del sector. En aquest cas agafem com a referència els objectius ambientals
establerts a la ISA del Pla territorial metropolità de Barcelona. Informe de Sostenibilitat Ambiental, a on
en el punt 3. d’Objectius ambientals del Pla i els adaptem al present projecte.
Tots aquestos objectius faran referència només a la part del sector de Can Vilalba encara pendent
d'ordenar i que correspon a sòl urbanitzable no consolidat
Grup 1. Preservar els valors naturals i culturals
La proposta de Modificació puntual de la revisió del Pla General ha de garantir la conservació de la
diversitat geològica, biològica i paisatgística, dels elements del patrimoni cultural, i la funcionalitat
ecològica del conjunt del territori.
Les variables que el Desenvolupament de la Modificació puntual de la revisió del Pla General haurà de
tenir especialment en compte estan relacionades amb els principals elements d’interès del patrimoni
natural i cultural, i amb la seva dinàmica i funcionalitat analitzada des de l’òptica dels principis bàsics
de l’ecologia del paisatge, i estan relacionades amb els següents blocs temàtics.
1.1. La funcionalitat ecopaisatgística del territori
Cal garantir la funcionalitat ecològica, tant des del punt de vista dels seus valors naturals, com de la
percepció humana i el seu ús de fruit. Considerant aspectes com l’estructura i composició general –
dominància, heterogeneïtat, mida de gra, etc.-, la connectivitat ecològica dels grans espais naturals, o
l’ús antròpic –ús lúdic, agrícola, ramader i forestal-, que influeixen en la funció ecosistèmica i social dels
espais oberts d’aquest territori.
En aquest cas queden totalment condicionat per a la proximitat a la Xarxa Natura 2.000 del riu Llobregat.
1.2. La diversitat dels valors naturals
La proposta de Modificació puntual de la revisió del Pla General haurà de garantir la representativitat
de les espècies de flora i fauna, dels hàbitats d’interès, dels valors del patrimoni geològic, i dels espais
més rellevants per a l’activitat agrícola, ramadera i forestal en les diferents categories que planteja
l’ordenació dels espais oberts. Haurà d’assegurar la protecció efectiva dels elements d’especial interès
i de la diversitat global del patrimoni natural en el context del territori metropolità
1.3. El paisatge i el patrimoni cultural
Les propostes de la Modificació puntual de la revisió del Pla General en referència a la preservació del
patrimoni natural i cultural, i dels principals processos ecològics genera una estructura funcional dels
espais oberts, que a la llarga, ha de ser garantia de la consecució d’un paisatge de qualitat.
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1.4. Els espais d’interès agrari
La proposta de Desenvolupament de la Modificació puntual de la revisió del Pla General haurà de
garantir la preservació dels espais oberts de major interès per a l’activitat agrícola, ramadera i forestal,
a nivell productiu o dels serveis ambientals que presten tant socialment com ecològica.
Grup 2. Racionalitzar el model d’ocupació del sòl
La proposta de la Modificació puntual de la revisió del Pla General haurà de moderar la tendència en
l’ocupació del sòl com, una de les problemàtiques principals en un territori on clarament el sòl és un
recurs limitant. Posant especial atenció en els següents blocs temàtics:
2.1. Reutilització dels usos obsolets
La proposta de la Modificació puntual de la revisió del Pla General haurà d’assignar part de la demanda
futura de sòl residencial i productiu a la reutilització d’usos obsolets o infrautilitzats.
2.2. Compacitat i continuïtat en els assentaments urbans
Comporta
1.
Afavorir els creixements localitzats en centres urbans consolidats.
2.
Corregir la tendència en l’ocupació del mosaic agroforestal dels espais oberts.
3.
Considerar els riscos associats a determinades localitzacions i les característiques de
l’emplaçament respecte de l’ús assignat (per exemple, inundabilitat, riscos geològics, incendis forestals,
etc.).
2.4. Heterogeneïtat –tipològica, programàtica, social – del sistema urbà
Caldrà que les propostes del pla facilitin la barreja social, és a dir, garantir un grau de diversitat – en
compacitat i continuïtat – dels teixits resultants per afavorir la cohesió social.
Grup 3. Garantir una accessibilitat i mobilitat sostenibles:
3.1. Racionalitzar els desplaçaments
La proposta de desenvolupament de la Modificació puntual de la revisió del Pla General hauria de
potenciar un nou model territorial més compacte i equilibrat que posi les bases per afavorir la contenció
del creixement de la mobilitat i la disminució de les distàncies que es recorren diàriament degut a la
desvinculació del lloc de residència i de treball, i d’aquesta manera reduir els impactes negatius sobre
el medi ambient com són la contaminació atmosfèrica i acústica i l’increment d’ocupació i fragmentació
del territori derivat de les ampliacions de les xarxes que donen suport a aquesta mobilitat.
3.4. Gestió i eficiència de la xarxa viària
Caldrà prestar especial atenció a la planificació de nova infraestructura viària i a la gestió de l'existent,
de forma que la proposta configuri una xarxa viària adreçada a optimitzar i racionalitzar el transport per
carretera de persones i mercaderies.
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Grup 4. Millorar l’eficiència dels fluxos ambientals i energètics
4.1. Idoneïtat de la localització dels creixements proposats en la Modificació Puntual.
Caldrà considerar els impactes ambientals que un determinat ús genera al seu voltant immediat. I per
tant, si l’ús és adient per a una determinada localització (per exemple, la racionalització i optimització
del sistema de transport de mercaderies donades la proposta d’infraestructures i equipaments logístics
del Pla Parcial).
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3.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ PREVISTA, ALTERNATIVES I PROPOSTA DE
MESURES CORRECTORES
3.1. a/ Descripció de l’actuació prevista
1/ Introducció
La superfície de l’àmbit de la modificació puntual és de 142,24 ha, de les quals:

Els terrenys inclosos en l’àmbit de la Modificació Puntual és classifiquen com a:
•

• Sòl urbà consolidat: en el sòl residencial executat de la urbanització Can Vilalba.

•
• Sòl urbanitzable delimitat amb ordenació detallada: en el sector SUD -3* Industrial Can
Vilalba”, que es correspon al sòl industrial pendent d’execució del sector “Can Vilalba”.
•
Sòl no urbanitzable el traçat definitiu del nus i enllaços de l’autovia orbital “Quart cinturó” i el
camí de connexió amb Olesa de Montserrat.

En aquest cas queda fora de les anàlisis ambiental tot el sector de sòl urbà consolidat.
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2/ Situació actual
El sector que preveu desenvolupar el PPU-3 sector industrial Can Vilalba ocupa una superfície de
260.641,64 m2 de sòl i presenta una clara dicotomia pel que fa als usos actuals del sòl ja que:
-

-

Sector oest resseguint la carretera BV-1201 a on hi trobem, de sud a nord una activitat
industrial implantada de forma lineal, a l'altre costat del torrent l'esplanada ocupada fins fa poc
que una altra activitat industrial que es va enderrocar i a l'extrem nord una esplanada
deteriorada que anys enrere s'havia utilitzat com a zona d'acopi de terres i materials durant la
construcció de la B-40. (1)
Sector sud-est: hi trobem tot una àrea d'equipaments municipals a on hi trobem un local social,
el CAP i diverses instal·lacions esportives (algunes d'elles abandonades). (2)
Sector sud-est: presència d'una massa forestal de pineda de pi blanc que poc a poc ha anat
colonitzant i ocupant més superfície. (3)
Sector nord des del torrent del Castell fins a la B-40 terreny de prats que poc a poc va
colonitzant la pineda. (4)

4
3

1

2

Considerem que és significatiu fer un comparatiu de l'evolució del sector en les darreres dues dècades
per entendre com ha evolucionat i transformat el mateix.
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Orto any 2.008 en plena construcció de la B-40 amb l'ocupació dels terrenys de l'extrem nord-oest i
major ocupació pel sòl industrial. La pineda es troba poc implantada en tot el sector nord

Orto any 2.000 amb el sector industrial ja implantat, també el sector dels equipaments i els terrenys
erms o prats de tot l'extrem nord i pràcticament sense implantació de la pineda
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3.2/ Descripció d'alternatives:
Actualment els sòls del sector de Can Vilalba, tant els residencials i industrials es troben classificats pel
planejament vigent com a sòl urbanitzable programat i qualificats com a sòls de desenvolupament
residencial i industrial. Així tenim que els sòls residencials es troben totalment consolidats, i tenen
d’acord amb la legislació urbanística vigent les característiques per a ser considerat sòl urbà consolidat,
mentre que els sòls industrials encara no s’han desenvolupat, tot i que hi ha diverses indústries i
equipaments implantats. Per tal de poder desenvolupar els sòls industrials pendents d’execució, d’una
manera immediata, és necessari modificar el planejament general vigent, desvincular-los dels sòls
residencials consolidats, ajustar la delimitació del sector Can Vilalba a la zona industrial pendent de
desenvolupament i definir la seva ordenació detallada.
Com que tot el sector de la zona Residencial Can Vilalba ja correspon a sòl urbà consolidat, l'actuació
se centrarà en Classificar com a sòl urbanitzable delimitat a desenvolupar mitjançant Pla Parcial
Urbanístic el sector “P.P.U-3* Sector industrial Can Vilalba”, que es correspon al sòl industrial pendent
d’execució del sector “Can Vilalba”.
Les alternatives que aquest document se centren només en l’ordenació i regulació del sòl urbanitzable
delimitat “P.P.U-3* Sector industrial Can Vilalba”.
Les alternatives que es detallen mostren l’evolució dels estudis realitzats, des de la zonificació
determinada per l’adequació de la proposta d’ordenació de la RPGO fins a l’alternativa objecte de la
present modificació puntual.
Pel que fa a la classificació del sòl urbà residencial es determina de passar-ho com a Sòl Urbà
Consolidat, ja que es tracta d’uns sòls que tenen les característiques per a ser considerats Sòl Urbà
Consolidat. Es troben totalment desenvolupats, i han donat compliment a totes les obligacions
urbanístiques: cessió de sistemes (vialitat, zones verdes, protecció de monuments i equipaments),
cessió de l’aprofitament urbanístic...
Pel que fa referència al sector industrial es proposen tres alternatives en les que s’ha definit la
zonificació i les condicions d’ordenació.
3.2.1./ Alternativa 1:
Recull l’ordenació de la Revisió del Pla General d'Ordenació i per tant vigent a dia d'avui i defineix la
delimitació del sector “P.P.U-3* Industrial Can Vilalba” fruït de l’ajustament dels seus límits excloent el
sòl urbà consolidat de la zona residencial Can Vilalba i ajustant la delimitació als terrenys expropiats
per l’execució de la B-40 (Quart cinturó).
L'ordenació proposada preveu:
a) Delimitar un nou sector: PPU-3*: Sector Industrial “Can Vilalba”, adaptat a la realitat física
existent i al nou traçat del Quart cinturó (B-40). Es tracta de sòls que per al seu desenvolupament
s’han de desvincular necessàriament dels sòls residencials.
b) Incorporar el traçat definitiu del nus i enllaços de l’autovia orbital: IV Cinturó.
c) Manteniment de les cessions previstes a la RPGO (cessió de verd públic) i de l’ús industrial
adequant els seus límits a l’entorn consolidat.
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La zonificació proposada en aquesta alternativa és la següent:

Pel que fa al viari, ni la RPGO ni el Pla Parcial vigent delimiten una estructura viària interna en la zona
industrial, i per tant es preveu que s’accedeixi per la vialitat executada en l’actualitat fet que comporta:
-

Que a les indústries s’accedeixi directament des de la carretera BV-1201 generant
perillositat i col·lapse de la carretera.
Genera unes parcel·les molt profundes amb un únic front d’accés.

Pel que fa al sistema d’espais lliures i equipaments, manté la localització proposada per la RPGO,
emplaçant l’espai lliure en les zones en contacte amb les zones residencials i zonifiquen com a verd
públic la zona on actualment existeixen diversos equipaments públics (l'antiga masia de Can Vilalba,
actualment rehabilitada com a Centre Social de la urbanització, al voltant de la qual hi ha pistes
esportives (futbol, bàsquet) i un centre d’assistència primària).
Respecte al sòl d’aprofitament privat aquesta proposta d’ordenació de la indústria jardí genera
parcel·les molt profundes amb un únic front accessible.
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Es considera que aquesta alternativa no genera una ordenació adient pel que fa a l’accessibilitat del
sector, a la mobilitat interna i a l’ordenació del sòl privat. I a més deixa fora d’ordenació els equipaments
existents.
3.2.2/ Alternativa 2
L’alternativa 2, mostra la delimitació del sector “P.P.U-3* Industrial Can Vilalba” recollida en l’aprovació
inicial de la 33ª Modificació Puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera.
La delimitació del sector es basa en ajustar la seva delimitació excloent el sòl urbà consolidat de la zona
residencial Can Vilalba i els terrenys expropiats per a l’execució de la B-40 (Quart cinturó); i incorpora
nous terrenys per a crear una rotonda que serveixi d’accés al sector industrial i a la urbanització Can
Vilalba. A més proposa una ordenació que garanteix una mobilitat interna funcional i unes zones
edificables millor dimensionades.
Els criteris d'ordenació proposats són:
a/ Delimitar un nou sector: PPU-3*: Sector Industrial “Can Vilalba”, adaptat a la realitat física
existent i al nou traçat del Quart cinturó (B-40). Es tracta de sòls que per al seu desenvolupament s’han
de desvincular necessàriament dels sòls residencials.
b/ Incorporar el traçat definitiu del nus i enllaços de l’autovia orbital: IV Cinturó. L’alineació del
traçat de l’autovia ha variat respecte al previst en el moment de la redacció del Pla General vigent, i ja
que els sòls industrials estan pendents de desenvolupament, és lògic incorporar aquesta nova alineació
del traçat en aquest procés.
c/ Ajustar la posició relativa de les zones verdes i equipaments, per tal d’adaptar-la a la realitat
física del sector i al traçat del 4rt. Cinturó. Les zones verdes s’ubiquen com a “coixí” entre la zona
residencial i la industrial, entre la zona industrial i l’autovia B-40, d’aquesta manera actuen com a
element de transició i separació entre els diferents usos, alhora que actuen com apantallament acústic
i visual entre zones i l’autovia (B-40).
d/ Delimitació del sistema hidrogràfic
e/ Establir una ordenació orientativa del sòl privat, i per això s'estableix un sistema viari intern
que millora l’estructura parcel·lària del sòl industrial i la transició amb la urbanització residencial
mitjançant l’establiment de dos tipus d’indústria, una:
- Tipus I: indústria de gran superfície.
- Tipus II: industria mitjana amb compatibilitat d’usos comercials i de serveis.
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La zonificació proposada en aquesta alternativa és la següent:

Aquesta alternativa millora l’ordenació del sector industrial respecte al previst al planejament vigent
(alternativa 1) establint unes qualificacions de sistemes coherents amb la realitat existent, incrementant
el sòl destinat a sistemes, disminuint la superfície de sòl amb aprofitament privat i millorant
l’accessibilitat i seguretat viària del sector Can Vilalba, sense incrementar l’edificabilitat.
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3.2.3/ Alternativa 3:
L’alternativa 3, delimita el sector “P.P.U-3* Industrial Can Vilalba” i exclou del seu àmbit els terrenys
expropiats per a l’execució de la B-40 (Quart cinturó) i els sòls ocupats pels seus enllaços.
Aquesta alternativa proposa una ordenació del trànsit de la carretera BV-1201 mitjançant la creació de
dues rotondes (una d’accés al sector industrial) i una altra d’accés a la urbanització residencial. També
es proposa la creació d’un camí de vianants que connecti la urbanització de Can Vilalba amb el municipi
l’Olesa de Montserrat i s’estableix una zonificació adient a l’entorn consolidat.
Els criteris d'ordenació proposats són:
a/ Delimitar un nou sector: PPU-3*: Sector Industrial “Can Vilalba”, adaptat a la realitat física
existent i al nou traçat del Quart cinturó (B-40) i incorporar l’ordenació detallada d’aquest.
b/ Classificar com a vialitat en sòl nou urbanitzable el traçat definitiu del nus i enllaços de
l’autovia orbital: IV Cinturó.
c/ Ajustar la posició relativa de les zones verdes i equipaments, per tal d’adaptar-la a la realitat
física del sector i al traçat del 4rt cinturó. S'incrementa la superfície de zones verdes i s'eliminen els que
es troben dins d'equipaments. Concretament se situen com a “coixí” entre la zona residencial i la
industrial (tal i com el RPGO preveu) i entre la zona industrial i l’autovia B-40, d’aquesta manera actuen
com a element de transició i separació entre els diferents usos, es protegeixen les àrees de millor
qualitat de la part forestal del sector i alhora es preveu que actuïn com a aïllament acústic i visual enfront
de la B-40.
d/ Delimitació del sistema hidrogràfic. es qualifica com a tal el torrent del castell, canalitzant
exclusivament aquella part que transcorre per l’interior de les zones d’indústria de gran superfície.
e/ Millora de la seguretat viària, la mobilitat i l’accessibilitat des de la carretera BV-1201. Es
planifica l’execució de dues rotondes d’accés, amb l’objectiu de Segregar els accessos de vehicles
procedents de la urbanització de Can Vilalba i els dels camions procedents del sector industrial. També
es vol pacificar el trànsit de la carretera BV-1201, atès que en tenir 3 rotondes al llarg d’aproximadament
1 km, la velocitat dels vehicles en aquest tram es veurà reduïda. Així mateix es preveu executar 2
passos de vianants semaforitzats amb polsador.
f/ Donar continuïtat al conegut com a camí de Llobregat que, en aquest tram, surt d'Olesa de
Montserrat i que va resseguint el traçat de la carretera BV-2102 pel costat Llobregat de manera
segregada i que es vol potenciar com a via per a vianants i bicicletes d'accés al sector des d'Olesa
f/ Establir una ordenació del sòl privat de manera que es proposen dues tipologies de sòl
industrial:
Tipus I: indústria de gran superfície com les naus actualment existents en el front de la
carretera BV-1201.
Tipus II: industria neta (oficina, magatzem...) amb compatibilitat d’usos comercials i de
serveis. Se situen com a zona de transició entre el sector residencial i la industria de gran superfície
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La zonificació proposada en aquesta alternativa és la següent:

SUD 3 "Industrial Can Vilalba"
SISTEMES (superfície total mínima)

SUPERFÍCIES
(m²)

%

98.736,31m²sòl

38,71%

Viari

7.775,14m²s òl

3,05%

Protecció sistema viari

1.961,61m²s òl

0,77%

69.168,01m²s òl

27,12%

18.769,93m²s òl

7,36%

1.061,62m²s òl

0,42%

ZONES (superfície total màxima)

156.325,90m²sòl

61,29%

24* (Icv)
24* (Icv)

Industria jardí "Can Vilalba" tipus I

120.772,97m²s òl

47,35%

Indústria neta "Can Vilalba" tipus II

35.552,93m²s òl

13,94%

255.062,21m²sòl

100,00%

V
P
E
H

Parcs i Jardins urbans
Equipaments
Hidrològic (*)

TOTAL ÀMBIT
(*) superfície que no computa a efectes d'edificabilitat
EDIFICABILITAT BRUTA

0,70m²st/m²sòl

SOSTRE MÀXIM

177.800,41m²st

CÀRREGUES EXTERNES
V
V
V

Urbanització rotonda residencial

4.313,30m²s òl

Urbanització rotonda industrial
Urbanització Camí Can Vilalba‐Olesa

2.441,62m²s òl
2.702,08m²s òl
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El quadre comparatiu de les 3 alternatives és:
SUD 3
INDUSTRIAL CAN VILALBA
SISTEMES
V
Viari
Protecció Sistema viari
P
Parcs i Jardins urbans
E
Equipament
H
Hidrològic (no computa)
ZONES (superfícies total màxima)
22b Industria jardí
24
Industria jardí Can Vilalba tipus I
24
Industria neta Can Vilalba tipus II
TOTAL ÀMBIT
Edificabilitat bruta

Alternativa 1
Superfícies
m2
64.572,53

%
19,71 %

64.572,53

19,71 %

262.993,47
262.993,47

80,29%
80,29%

327.566,00
100,00%
0,70 m2 sostre/ m2 sòl

Alternativa 2
Superfícies
m2
165.073,39
99.597,09

%
50,00%
30,17 %

46.988,08
16.507,34
1.980,88
165.073,39

14,23 %
5,00 %
0,60 %
50,00 %

145.264,58
44,00 %
19.808,81
6,00 %
330.146,78
100,00%
0,70 m2 sostre/ m2 sòl

Alternativa 3
Superfícies
m2
98.736,31
7.775,14
1.961,61
69.168,01
18.769,93
1.061,62
156.325,90

%
38,71
3,05%
0,77%
27,12%
7,36 %
0,42 %
61,29%

120.772,97
47,35 %
35.552,93
13,94%
255.062,21
100,00%
0,70 m2 sostre/ m2 sòl
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3.2.4/ Conclusions:
De les tres alternatives plantejades, es considera que urbanísticament i també des del punt de vista
ambiental es considera que la millor opció correspon a l'alternativa 3 ja que:
1/ Es desclassifiquen més de 60.000 m² de sòl, passant de sòl urbanitzable delimitat a sòl no
urbanitzable, que es corresponen amb el sòl ocupat pels enllaços de la B-40 i als ajustaments de l’àmbit
a l’entorn consolidat.
2/ És la que destina menor superfície a sòl d'aprofitament privat
3/ És la que destina major superfície a espais lliures i equipaments.
4/ En la ubicació dels espais lliures dona prioritat a preservar la massa forestal més interessant
i que es localitza en tot l'extrem de llevant del sector.
5/ Dona major protecció al torrent del Castell, malgrat es canalitzi tot el tram que passa pel sòl
industrial de tipus I o grans industries.
6/ Resolt millor els problemes d'accessibilitat separant i diferenciant la mobilitat del sector
residencial que es fa per la rotonda del d'extrem sud de la que es preveu pugui generar el futur sector
industrial que es faria pel centre del sector, amb una rotonda sobre l'actual riera en el tram soterrat de
la mateixa.
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3.3/ Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació proposada
sobre el medi ambient.
Tot seguit analitzarem els principals impactes que sobre el medi ambient es preveu pugui comportar el
desenvolupament de l'alternativa seleccionada (alternativa 3) i es valorarà el previsible impacte sobre
els diferents vectors ambientals descrits en l'apartat de Descripció dels aspectes ambientalment
rellevants
3.3.1. Medi físic:
-

Geologia:

L'alternativa escollida es troba fora dels límits de qualsevol figura de protecció geològica o
paleontològica (geòtop, geozones, zones d’expectativa paleontològica...).
No hi ha actuacions en terrenys amb pendents superiors al 20% o són mínims i només afecta algun
marge concret que s'ha inclòs dins dels espais lliures i fora del terreny urbanitzable.
Referent a la modificació del relleu es preveu que sigui poc significativa ja que correspon a un sector
bastant planer i no es preveuen modificacions significatives del mateix sobre tot per les implantacions
de les futures activitats industrials de gran superfície. Per tant no hi haurà grans moviments de terres
per excavacions profundes ni tampoc per regularitzar el relleu.
Així l’impacte sobre la geologia es valora com a mínim i l'impacte no hauria de ser significatiu i es podria
valorar com a COMPATIBLE, i es caracteritza per ser un impacte negatiu, directe, simple, a curt termini,
permanent, irreversible, irrecuperable, localitzat i pròxim a l’origen.
-

Edafologia:

La pèrdua de superfície de sòl agrícola o d'un cert valor agronòmic seria mínim i més quan ens trobem
en un sector on la qualitat del sòl es valora com a baixa pel nivell de transformació que ha tingut per la
implantació de les diverses activitats industrials. La futura ordenació del sector, sobre tot en la franja
central de sòl industrial, comportarà una certa afectació de la qualitat del sòl per la modificació dels
horitzons més superficials.
No hi ha presència de sòls contaminats en la zona a requalificar i per la tipologia d'indústries que s'hi
podrien implantar no es preveu que es puguin generar en un futur.
Així tenim que referent a l'edafologia l’impacte previst es valora com COMPATIBLE-MODERAT i es
caracteritza com a negatiu, directe, a curt i mig termini, permanent, irreversible, irrecuperable,
discontinu, localitzat i pròxim a l’origen.
- Hidrologia:
La zona del projecte queda lluny del curs del Llobregat i a l'interior del sector, pèl centre hi discorre un
curs fluvial, el torrent del Castell, que el creua de llevant a ponent. El projecte preveu una protecció
d'una part del seu curs (extrem est) mentre que es canalitza el seu extrem de ponent de manera que
s'afectarà directament una part del seu curs (tota la que es troba dins del sòl industrial) per tant
s'afectaran els seus valors ecològic i paisatgístics. A dia d'avui el seu estat de conservació no és massa
bo i es troba bastant alterat
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Hi haurà certs canvis en l'escorrentia superficial del mateix, ja que la canalització d'una part del curs del
torrent del Castell, modificarà la recollida de les aigües cap el drenatge natural. Així mateix com que hi
haurà una major presència de sòls impermeabilitats caldrà canalitzar les aigües d'escorrentia cap a
lagun punt concret a on caldrà col·locar un separador d'hidrocarburs de manera que les aigües quan
retornin a l'escorrentia natural no arrosseguin olis, hidrocarburs...
Així, l’impacte sobre la hidrologia es valora com a MODERAT i la tipologia de l’impacte es definiria com
a negatiu, simple i acumulatiu, a curt i mig termini, temporal i permanent, irreversible, irrecuperable,
discontinu, localitzat, proper a l’origen.
- Emissions a l’atmosfera (qualitat de l’aire):
L'increment del sòl urbanitzable industrial donarà peu a la possibilitat de la implantació de noves
activitats industrials dins el sector i que podria comportar l'emissió de gasos a l'atmosfera superiors ales
que hi ha actualment amb menys sòl industrial present.
No hi haurà increment d'emissions a l'atmosfera de tipus domèstic ja que no hi ha més sòl residencial i
per tant tampoc nous habitatges dins el sector a reordenar. Si que hi haurà un cert increment
d'emissions procedents del trànsit de vehicles que entraran al sector industrial, superior a les que es
donen a dia d'avui
Referent a l'afectació del desenvolupament del sector sobre la qualitat de l'aire es valora com a baixa i
l'impacte per tant com a COMPATIBLE-MODERAT i es podria caracteritzar com a indirecte, acumulatiu,
a mig i llarg termini, permanent, reversible, recuperable, continu, extensiu i tant proper com allunyat a
l’origen.
Soroll:
Ens trobem en una situació semblant a les emissions a l’atmosfera, ja que els nivells de soroll actual
són mitjans (a l'entorn de l'extrem de ponent) i baixos a l'entorn de l'extrem de llevant més proper a les
zones residencials.
El desenvolupament d'aquest sector industrial de bon segur comportarà un cert increment de la pressió
acústica, però que no serà especialment perceptible per les àrees urbanes properes ja que hi ha una
àmplia franja verda arbrada, que parcialment actuarà com apantallament acústic.
L'increment de circulació de vehicles pesats en la franja industrial també suposarà un increment de la
pressió acústica sobre les zones residencials, però la vialitat del sector s'ha projectat de manera que
es limita a l'àrea més propera a la carretera Bv-1201 i allunyat del sector residencial.
La proposta d'ordenació del sector comportarà un baix increment del nivell acústic i l'impacte previst es
valora com a COMPATIBLE-MODERAT i es caracteritzaria per a ser negatiu, indirecte, acumulatiu, a
curt i mig termini, puntual, temporal, irreversible, irrecuperable, discontinu, localitzat i proper a l’origen.
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Explotació de recursos naturals:
En aquest cas, pel tipus d’actuació que es projecta portar a terme, no es preveu un cert increment de
l'explotació de recursos naturals dins el sector per la implantació d'un nou sòl industrial i possibles noves
activitats de tipus industrial tant per indústries de tipus I (gran superfície industrial) o de tipus II (petita
indústria, comerços, magatzems...), sobre tot pel que fa referència a major explotació del sòl (ocupació
de part del sòl forestal o prats actuals) com també per increment de recursos naturals com l'aigua o
també recursos energètics per exemple.:
El possible impacte generat pel present projecte pel que fa referència a l’afectació o explotació de
recursos naturals es valora com a COMPATIBLE-MODERAT, i es preveu que sigui un impacte
mitjanament significatiu, directe, de caràcter permanent, recuperable, reversible, localitzat, discontinu i
tindrà efecte a mitjà i llarg termini.
3.3.2/ Medi biològic
Espais de protecció especial:
Tot el sector queda fora dels límits de qualsevol figura de protecció ambiental com pot ser la Xarxa
Natura 2.000 a l'entorn del riu Llobregat que es troba en el punt més proper a uns 150 metres i no es
preveu cap mena d'impacte sobre les figures de protecció ambiental tant de tipus directe com també
indirecte.
Així el possible impacte sobre aquest vector es valora com a COMPATIBLE.
Vegetació:
La proposta d'ordenació proposada i el seu previsible impacte sobre la vegetació per un costat presenta
uns efectes positius ja que es protegeix com espai lliures la zona forestal de l'extrem est al llarg de
l'avinguda de Circumval·lació, però per altra part hi haurà pèrdua de superfície forestal a l'entorn de
l'extrem nord a on hi trobem una pineda jove esclarissada que s'està implantant. Serà convenient que
dins la superfície classificada com equipaments es mantinguin i no s'afectin els petits reductes d'alzinar
que queden en alguns marges.
No hi ha fragmentació de sòl forestal però si eliminació d'una part del mateix tot i que correspon al de
menor valor ambiental
No hi ha afectació de vegetació de ribera, tot i que la canalització i soterrament del tram baix del torrent
del Castell suposarà l'eliminació de diversos peus arboris presents, concretament pollancres i àlbers.
En cap cas hi ha presència, per tant tampoc afectació de peus arboris protegits a nivell local o regional,
ni tampoc presència de peus arboris interessants (per la seva mida, o per ser d'unes espècies
especialment interessant) dins el sector.
Així el previsible impacte sobre la vegetació es valora com a COMPATIBLE-MODERAT i seria un
impacte que es caracteritzaria per ser negatiu, directe, simple, a curt i mig termini, permanent,
irreversible, irrecuperable, continu, localitzat i pròxim a l’origen.
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Fauna:
Com que la qualitat de la fauna en el sector és poc interessant i poc nombrosa, ni tampoc hi ha
connectors ecològics dins la mateixa, l'impacte que es pot generar i els canvis de qualificació que
comporta la Modificació Puntual previst es valora com a COMPATIBLE-MODERAT. Referent a la
qualitat, diversitat i quantitat de la fauna present és baixa ja que a més no hi ha cap hàbitat especialment
interessant per la fauna.
La pèrdua d’hàbitats faunístics es donarà de manera molt poc significativa a l'extrem nord del sector i
per l'ocupació de la futura àrea industrial ja que en part comportarà la pèrdua de superfície d'habitats
faunístics però de baixa qualitat. Evidentment la conversió del sector en sòl industrial comportarà un
allunyament de la fauna present a dia d'avui.
També el tancament perimetral exterior de les futures activitats industrials comportarà una limitació en
la mobilitat de la fauna terrestres i es perdrà la baixa mobilitat que hi ha a dia d'avui a través del sector.
L’impacte sobre la fauna es caracteritzaria per ser poc significatiu, negatiu, directe i indirecte, secundari,
simple, a curt, mig i llarg termini, permanent, irreversible, irrecuperable, continu, extensiu i proper a
l’origen.
Connectivitat ecològica:
El projecte preveu la canalització i soterrament d'un bon ram del torrent del Castell que està catalogat
com a connector ecològic (fluvial) cap el Llobregat des dels boscos de Can Ribes per sobre el sector
residencial. El soterrament d'aquest tram del torrent l'hi farà perdre totalment aquesta funcionalitat com
a connector ecològic actual que té.
No hi ha cap mena d'afectació sobre el gran connector ecològic que és el riu Llobregat
L’impacte sobre la connectivitat ecològica es caracteritzaria per ser significatiu, negatiu, directe, simple,
a curt, mig i llarg termini, permanent, irreversible, irrecuperable, continu, localitzat i proper a l’origen.
Paisatge:
El previsible impacte que sobre el paisatge pot comportar la modificació puntual d’aquest sector
industrial de Can Vilalba i que es troba delimitada per diverses vies de comunicació com l'autovia B-40,
la carretera BV-1201, l'avinguda Circumval·lació i delimitat a l'est per la gran urbanització de can Vilalba
serà mitjanament significatiu per la implantació i increment del sòl industrial actual sobre un terreny a
dia d'avui no urbanitzat.
Com a fet positiu hi haurà una millora de tota la façana que dona a la carretera BV-1201 ja que a hores
d'ara hi ha diverses parcel·les abandonades i a on s'han portat a terme diversos enderrocs.
Malgrat no ser un paisatge de massa qualitat paisatgística, l'ordenació del mateix com a sòl urbanitzable
suposarà una pèrdua de la mateixa i un deteriorament del paisatge i per això es preveu portar a terme
diverses actuacions de mantenir part de la vegetació actual de manera que actuï com apantallament
visual des de les franges visuals més properes, com l'autovia B-40 o tota la zona residencial de Can
Vilalba.
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Amb tot això l’impacte sobre el paisatge que es preveu com a mitjanament significatiu i es valora com
a COMPATIBLE-MODERAT i la tipologia de l’impacte previst s’estima com a negatiu, simple, a curt
termini, permanent, irreversible, irrecuperable, localitzat i pròxim a l’origen.

- Usos del sòl:
En aquest cas no hi ha pèrdua de superfície agrícola ni de camps de conreu o zones d'horta com les
que hi ha a l'altre costat de la carretera BV-1201, sinó que correspon a terrenys no cultivables i fins i tot
antics terrenys altament transformats per anteriors ocupacions, per tant, terrenys de baix valor
agronòmic.
No hi ha afectació de cap instal·lació agrícola o ramadera, ni tampoc instal·lacions de regar o canals
d'aigua.
Per tant es considera que és un impacte poc significatiu sobre els usos del sòl i es valora com a
COMPATIBLE-MODERAT i és un impacte que es caracteritza per ser negatiu, directe, simple, a curt
termini, permanent, irreversible, irrecuperable, continu, localitzat i proper a l’origen.

3. 3. Medi soci-econòmic
- Ordenació del territori:
La proposta correspon a una reordenació del sector per tal de facilitar la implantació de sòl industrial
en un sector a on ja estava previst en el planejament vigent, però no estava regularitzat, per tant el
present projecte comporta un efecte POSITIU sobre l'ordenació futura del sector.
Així mateix s'han ajustat els límits del sector per ajustar-lo a la realitat després de la construcció de
l'autovia B-40 o Orbital.
L'ordenació del sector no comporta l'enderroc o eliminació de cap de les construccions presents, sinó
que s'han englobat dins de les classificacions del terreny com sòl industrial o sòl d'equipaments.
Així l'impacte sobre l'ordenació del sòl 1 es valora l'impacte com a POSITIU ja que és un canvi de poca
incidència ambiental però que comporta reflectir la realitat i solucionar un problema de regularització
del sector que hi ha des de fa molts anys.
Serà un impacte que es caracteritzaria per ser significatiu, simple, a curt, mig i llarg termini, permanent,
irreversible, irrecuperable, continu, localitzat i proper a l’origen.
- Infraestructures:
Es fa una proposta de modificació dels accessos actuals al sector de manera que es fa una segregació
entre l'accés a la zona residencial que es faria per la rotonda projectada en el seu extrem sud sobre la
carretera BV-1201 i l'accés al sector industrial que es faria, des de la mateixa carretera, des de la
rotonda projectada al centre del sector sobre l'actual riera.
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També es projecta una millora pel que fa a la mobilitat per part dels vianants amb dos punts de
creuament de la carretera de la Diputació amb semàfor i la creació d'un vial per a vianants que connecti
la zona residencial amb el poble d'Olesa de Montserrat que és el més proper.
No hi ha cap afectació ni directa ni indirecta sobre l'autovia B-40 que fa de límit nord del sector.
L’impacte previst es valora com a POSITIU es caracteritzaria per ser directe, simple i acumulatiu, a curt
i mig termini, permanent, irreversible, irrecuperable, extensiu i proper a l’origen.

-

Medi socioeconòmic:

En aquest l’ordenació del sector i la modificació puntual que es proposa no haurà de comportar un
impacte especialment significatiu sobre el medi socioeconòmic, tot i que l'ordenació d'un nou sòl
industrial i l'increment de la superfície i ordenació dels equipaments hauria de suposar una millora
indirecta sobre la població, sobre els residents a Can Vilalba i sobre l'economia dels pobles de l'entorn
pel que fa a la creació de nous llocs de treballs.
Aquesta possibilitat d'implantar algun tipus d'activitat compatible hauria de comportar la creació de nous
llocs de treball i una diversificació en les possibles activitats per part del promotor i que indirectament
també hauria d'afavorir l'economia municipal.
Es projecta potenciar com a vial per a bicicletes i vianants el tram del camí del Llobregat que passa pel
davant la zona del projecte com una via verda de 2 metres d'amplada i segregada de la carretera per
facilitar l'accés a peu o en bici a tot el sector de Can Vilalba especialment des d'Olesa
Per tant en aquest cas l'impacte previst es valora com a POSITIU. i és un impacte que es caracteritza
per ser indirecte, simple, a curt i mig termini, permanent, reversible, recuperable, discontinu, extensiu i
proper i allunyat a l’origen.

Patrimoni arquitectònic i arqueològic i patrimoni cultural
Dins el sector no hi ha cap element del patrimoni arquitectònic o arqueològic present ni tampoc en el
seu entorn més proper, ja que la masia de Can Vilalba que està classificat com a BCIL (Be Cultural
d'Interès Local) va ser enderrocat ja fa uns anys. Per tant la proposta de Modificació Puntual no ha de
comportar cap mena d'impacte sobre el patrimoni arquitectònic, arqueològic i també del patrimoni
cultural.
Així l’impacte previst es valora com a COMPATIBLE.

-

Contaminació lumínica:

La proposta de Modificació puntual del planejament que es proposa amb l'ordenació d'un sòl industrial
suposarà un increment dels nivells lumínics actuals de tot l'entorn del sector, tot i que no d'una manera
especialment significativa ja que a dia d'avui hi ha una important activitat industrial implantada dins el
sector i també ja hi ha les vies de comunicació properes que generen un cert impacte lumínic i no es
preveu que s'incrementin de manera significativa.
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Per tal de minimitzar el previsible increment de la contaminació lumínica, s’hauran de preveure tota un
conjunt de mesures per a disminuir aquesta contaminació, tal i com venen definits pel 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, com poden ser:
 Evitar el sobreenllumenat, a partir de la instal·lació únicament dels punts d’enllumenat
necessaris per a la visió i per a la seguretat
 Instal·lació de sistemes automàtics reguladors de l’enllumenat, adequant-se així a la
lluminositat natural
 Utilització de làmpades de major eficiència energètica i de mínima emissió de flux lluminós, i
enfocades cap al terra i no cap a l’exterior ni en direcció a les carreteres
 Les àrees d’il·luminades es concentraran en la zona a il·luminar, i amb enfocament cap al terra,
evitant la dispersió horitzontal i vertical del feix de llum
Així l’impacte previst de la contaminació lumínica el valorem com a COMPATIBLE-MODERAT i es
caracteritza per ser no especialment significatiu, negatiu, indirecte, acumulatiu, a mig i llarg termini,
temporal, irreversible, irrecuperable, continu, extensiu i també allunyat a l’origen

Residus:
La Modificació Puntual del Planejament que es proposa comportarà un increment de la superfície de
sòl industrial (tot i que inferior a les altres dues alternatives), per tant, en un futur, a l'haver-hi més
activitat industrial hi haurà una major generació de residus.
Per altra part hi haurà un impacte POSITIU ja que suposarà l'eliminació dels residus de tot tipus
presents a dia d'avui dins el sector i que generen un impacte especialment significatiu.
També l'ordenació del sector comportarà l'eliminació de restes de construcció, l'antiga zona esportiva
per exemple, o antigues construccions abandonades (transformador, dipòsit d'aigua...) que hi són
presents actualment.
Tot i així sigui quin sigui la tipologia dels residus generats en fase de construcció i d'explotació caldrà
gestionar-los d’acord amb la normativa actual portant a terme una recollida selectiva dels mateixos i
sobre tot en la zona dels equipaments, caldrà destinar contenidors específics per cada tipus de residu
i que hauran de ser gestionats per un gestor autoritzat.
Així, tenim que el possible impacte de l’activitat referent als residus es compensa la part positiva amb
la negativa i es valora com a COMPATIBLE i es podria caracteritzar per ser poc significatiu, negatiu,
directe i indirecte, acumulatiu, a curt i mig termini, temporal, reversible, recuperable, continu, extensiu i
localitzar i també proper a l’origen
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Coherència mediambiental del projecte:
La proposta de Modificació Puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació d'Abrera en el sector de
Can Vilalba, pel que fa referència a l'ordenació del sector industrial situat a peu de la carretera de
Martorell a Olesa de Montserrat i de l'autovia B-40 i que es troba just a continuació del sector residencial
de Can Vilalba, hauria de suposar una millora de la situació actual ja que comporta una ordenació
urbanística de tot aquest sector amb una superfície de 26 ha.
Els principals impactes es donaran sobre la hidrologia pel soterrament i canalització del tram final del
torrent del Castell, així com la pèrdua de la vegetació en indrets concrets com seria els peus de
pollancres i àlbers del tram final de l'esmentat torrent i petits retalls de pineda de pi blanc jove (fa 2
dècades no hi estava implantada) d'un valor botànic mitjà, ja que es preveu conservar les àrees de
pineda millor conservades.
També hi haurà una certa afectació sobre la fauna per allunyament de la mateixa, condicionat per la
conversió de terrenys erms en futur sòl industrial, fet que va associat a una pèrdua de qualitat del
paisatge tot i que l'actual del sector ja presenta un estat prou degradat i una qualitat del paisatge baixa,
però la implantació de sòl industrial gaire be sempre suposa una degradació del paisatge.
Un dels impactes més significatius es donarà sobre la connectivitat ecològica pel soterrament d'un tram
del torrent del Castell que té una funcionalitat com a connector fluvial de fauna.
Els impactes previstos sobre la geologia, l'edafologia no es preveuen especialment significatius ja que
és un terreny planer amb pocs moviments de terres, amb un sòl d'escàs valor i algun sector molt alterat.
Per contra hi haurà tot una sèrie d'impactes positius com és l'ordenació del sector ja que es vol
regularitzar la situació poc definida actual i també la millora dels accessos ja que es preveu una
segregació entre l'accés a la zona residencial i a la zona industrial.
Per tant ens trobem que la Modificació Puntual de la Revisió del l Pla General d’Ordenació Municipal
(PGOM) d'Abrera en el sector de Can Vilalba, una vegada analitzats els impactes que pot generar sobre
els diferents vectors ambientals no es preveu que pugui generar uns impactes especialment significatiu
sobre el medi físic (geologia, edafologia, ...), el medi biològic (vegetació, fauna, paisatge...), el medi
humà (canvi d’usos del sòl, preserva el patrimoni...).
Tot seguit es presenta una taula que, un cop definits i caracteritzats els impactes per a cada alternativa,
reflecteix la seva valoració qualitativa de manera que sigui possible visualitzar l’impacte global que
provocaria l’aplicació la Modificació Puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació Municipal del
sector de Can Vilalba
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FACTOR AMBIENTAL
Alternativa 3
Geologia

COMPATIBLE

Edafologia

COMPATIBLE
MODERAT

Hidrologia

MODERAT

Qualitat de l’aire
Impacte acústic
Explotació recursos naturals
Espais de protecció especial
Vegetació
Fauna i població animal
Connectivitat ecològica
Paisatge
Agricultura i Usos del sòl

COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT

Ordenació del territori

POSITIU

Infraestructures i vies de comunicació

POSITIU

Socioeconòmic

POSITIU

Contaminació lumínica

COMPATIBLE
MODERAT

Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

COMPATIBLE

Residus o impacte residual

COMPATIBLE
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4. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L'ALTERNATIVA ESCOLLIDA.

Objectius ambientals
Preservar els valors naturals.
Funcionalitat ecopaisatgística
Compliment objectiu ambiental
Preservar els valors naturals.
Diversitat dels valors naturals
Compliment objectiu ambiental
Preservar els valors naturals.
El paisatge i el patrimoni cultural

Compliment objectiu ambiental
Preservar els valors naturals.
Els espais d’interès agrari
Compliment objectiu ambiental
Racionalitzar el model d'ocupació del
sòl
Reutilització dels usos obsolets
Compliment objectiu ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Poca proporció d'espais verds en el
global del projecte (19,71%). Espais
verds previstos no desenvolupats ja que
hi ha l'àrea d'equipaments actuals

Molt baixa proporció d'espais verds
(14,23%), per tant major afectació i
pèrdua de les poques masses forestals
presents

Mitjà-Baix

Baix

No hi ha cap mena de protecció a l'entorn
del torrent del Castell. Eliminació i pèrdua
important de massa forestal.
Preveu la conservació de les restes
d'alzinar presents

Mitjà-Baix

Preveu una canalització i soterrament del
torrent del Castell més gran.
Eliminació de massa forestal prou
significativa.
No hi ha protecció de les zones d'alzinar

Alternativa 3
Proporció d'espais lliures alta (28,18%)
fet que permet conservar els sectors de
millor qualitat ecopaisatgística i crear
apantallaments visuals

Mitjà-Alt
Soterrament de l'entorn del 50% del curs
del torrent que discorre dins el sector.
Poca afectació de la pineda de pi blanc
No hi ha protecció de les restes de
l'alzinar

Baixa

Mitjà

No hi ha afectació del patrimoni cultural
Estat actual del paisatge molt deficient ja
que no s'han establert mesures de
protecció del mateix

No hi ha afectació del patrimoni cultural
Major proporció de sòl industrial el que
genera més impacte sobre el paisatge

No hi ha afectació del patrimoni cultural
Incorpora diverses actuacions per a
protecció dels valors del paisatge
present (apantallaments visuals,
protecció de la massa forestal...)

Mitjà-Baix

Mitjà-Baix

Mitjà

No hi ha afectació de camps de conreu ni
d'espais d'interès agrari. Ja s'han vist
transformat en fases anteriors

No hi ha afectació de camps de conreu ni
d'espais d'interès agrari.

No hi ha afectació de camps de conreu
ni d'espais d'interès agrari.

Alt

Alt

Hi ha dins el sector antics sòls
transformats per activitats industrials,
edificacions abandonades, zones
transformades pels treballs de la
B-40...que no s'han reutilitzat

Baix

Comporta l'aprofitament de sòls
degradats, reconvertir antics sòls
industrials, eliminar l'antiga zona esportiva
i passar-la a sòl industrial, eliminar
antigues construccions...

Alt

Alt
Comporta l'aprofitament de sòls
degradats, reconvertir antics sòls
industrials, eliminar l'antiga zona
esportiva i passar-la a espai lliure,
eliminar antigues construccions...

Alt
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Objectius ambientals
Racionalitzar el model d'ocupació del sòl
Compacitat i continuïtat en els
assentaments urbans
Compliment objectiu ambiental

Racionalitzar el model d'ocupació del sòl
Heterogeneïtat –tipològica, programàtica,
social – del sistema urbà

Compliment objectiu ambiental

Garantir una accessibilitat i mobilitat
sostenibles:
Racionalitzar els desplaçaments

Compliment objectiu ambiental

Alternativa 3

Alternativa 1

Alternativa 2

Comporta reordenar un sòl urbanitzable
industrial a l'entorn de diverses activitats
industrials ja existents i en una àrea
perfectament delimitada que no permet
una expansió més gran

Comporta reordenar un sòl urbanitzable
industrial a l'entorn de diverses activitats
industrials ja existents i en una àrea
perfectament delimitada que no permet
una expansió més gran

Alt

Alt

Alt

Tot el sector correspon a un gran sol
industrial sense ordenar, sense vialitat i
sense presència d'equipaments molt
necessaris per la seva proximitat a una
gran zona residencial. No hi ha
heterogeneïtat d'usos

La proposta combina el sector industrial
de gran superfície, amb activitats, sector
d'equipaments municipals i zones verdes
en els espais propers a zones urbanes
però sense massa transició.

És una proposta que combina be
l'heterogeneïtat del sector industrial de
grans superfícies prop de les vies de
comunicació i allunyat del sector urbà,
un sector central amb indústries netes i
comerços, un sector d'equipaments
ben comunicat i proper a la zona
residencial com també hi estan els
espais lliures

Baix

Mitjà

Mitjà

Sector industrial situat just a continuació
d'un sector residencial amb bona part de
segones residencies, però allunyat dels
nuclis de població propers.
Permet el desplaçament a peu de
possibles treballadors de la zona
residencial Can Vilalba a la futura zona
industrial, però no hi ha una vialitat
específica per a vianants.

Sector industrial situat just a
continuació d'un sector residencial amb
bona part de segones residencies, però
allunyat dels nuclis de població
propers.
Permet el desplaçament a peu de
possibles treballadors de la zona
residencial Can Vilalba a la futura zona
industrial. Es proposa una vialitat
específica per a vianants.

Alt

Alt

Sector industrial situat just a continuació
d'un sector residencial amb bona part de
segones residencies, però allunyat dels
nuclis de població propers.
Permet el desplaçament a peu de
possibles treballadors de la zona
residencial Can Vilalba a la futura zona
industrial, però no hi ha una vialitat
específica per a vianants.

Alt

Comporta reordenar un sòl urbanitzable
industrial a l'entorn de diverses
activitats industrials ja existents i en
una àrea perfectament delimitada que
no permet una expansió més gran
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Objectius ambientals

Garantir una accessibilitat i mobilitat
sostenibles:
Gestió i eficiència de la xarxa viària

Compliment objectiu ambiental

Millorar l’eficiència dels fluxos ambientals
i energètics
Idoneïtat de la localització dels
creixements proposats en la Modificació
Puntual

Compliment objectiu ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Només hi ha accés a les activitats que
afrontin amb la carretera BV-1201 o des
de l'avinguda de Circumval·lació.
Risc d'incorporació de vehicles pesats
directament a la carretera BV-1201.
No hi ha vialitat interna dins el sector
industrial

Se segrega l'accés al sector de la
carretera BV-1201 i hi ha un vial propi
d'accés al sector industrial.
No hi ha diferencia ni segregació entre
l'accés al sector residencial del sector
industrial (es fa per una rotonda única)

Baix

Mitjà

La localització del sector industrial és
bona per la seva proximitat a la A-2 (uns
2.000 metres) i sobre tot en un futur per
trobar-se a tocar la carretera B-40 via de
gran projecció futura per connectar el
Baix Llobregat amb el Vallès.
Accés fàcil des de la carretera BV-1201
però sense estructures específiques
d'accés (rotondes)

Mitjà-Alt

La localització del sector industrial és
bona per la seva proximitat a la A-2 (uns
2.000 metres) i sobre tot en un futur per
trobar-se a tocar la carretera B-40 via de
gran projecció futura per connectar el
Baix Llobregat amb el Vallès.
Accés fàcil des de la carretera BV-1201
amb una rotonda que donaria accés al
sector industrial

Alt

Alternativa 3
L'accés al sector industrial no es fa
directament des de la carretera Bv1201.
Hi ha una segregació entre l'accés al
sector residencial (rotonda sud) i
l'accés al sector industrial (rotonda
central). Aquest fet comporta una
regulació del transit de la carretera de
la BV-1201 que es ralentitza

Mitjà- Alt
La localització del sector industrial és
bona per la seva proximitat a la A-2
(uns 2.000 metres) i sobre tot en un
futur per trobar-se a tocar la carretera
B-40 via de gran projecció futura per
connectar el Baix Llobregat amb el
Vallès.
Accés fàcil des de la carretera BV1201 amb dues rotondes, una
específica per entrar al sector
industrial.

Mitjà-Alt
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Després de l'anàlisi del comparatiu i compliment dels diversos objectius ambientals plantejats, es pot
concretar que ambientalment l'alternativa més favorable correspon a l'alternativa 3 ja que dona un millor
compliment als diversos objectius ambientals plantejats.
Per tant en aquest cas l'alternativa seleccionada des del caire urbanístic coincideix també amb la
seleccionada des del caire de compliment dels objectius ambientals.
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5. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA
La superfície total de l’àmbit del futur sector industrial de Can Vilalba és de 260.641,64 m2.
És una alternativa escollida urbanísticament ja que es considera que aquesta alternativa millora
substancialment la mobilitat del sector pel fet que proposa la creació de dues rotondes que serveixen
per segregar els accessos i per pacificar el trànsit de la carretera BV-1201i estableix millores en la
mobilitat per a vianants mitjançant la creació d’un itinerari per a vianants que connecti amb Olesa de
Montserrat, el centre urbà més proper a la urbanització Can Vilalba, la creació de 2 passos de vianants
semaforitzats amb polsador i una parada d’autobús); disminueix la superfície del sector industrial degut
a un ampli “coixí” d’espai lliure entre la zona residencial i la industrial i entre la zona industrial i l’autovia
B-40, i a la franja d’indústria neta de transició entre la urbanització residencial de Can Vilalba i l’ús
industrial de gran superfície que dona façana a la carretera d’Olesa de Montserrat a Martorell (BV1201). També és l’alternativa que destina menor sòl d’aprofitament privat (52,82% del total); i reserva
la major superfície destinada a sistemes d’espais lliures (28,18%) i d’equipaments (7,00%).
Aquesta alternativa escollida preveu, per a la millora de la mobilitat dins el sector, la construcció d'una
rotonda sobre la carretera BV-1201 a la part central del projecte i en concret a on hi trobem actualment
el curs del torrent del Castell que es canalitzarà i soterrarà en tot el tram del seu curs que discorre dins
del terreny industrial de grans superfícies (aproximadament un tram d'uns 240 metres) i en la part alta
es manté en el seu estat actual. Aquesta canalització afectarà la vegetació present a l'entorn de la riera
i que són canyes, romegueres i bardisses i només alguns peus de pollancres.
Es respecta la zona de relleu més accidentat i amb pendents superiors al 20% i que es limita a l'extrem
nord-est i que s'ha inclòs dins els espais verds i s'ha exclòs del sòl urbanitzable.
Aquesta alternativa, a més de tenir una àmplia superfície de parcs i jardins urbans, amb una superfície
de 73.454 m2 del total del sector i que es concentra en 3 franges degudament seleccionades:
1/ Una franja estreta de 10 metres tot resseguint el traçat de la carretera BV-1201 i que per una
part permet conservar els peus de pollancres i àlbers presents a l'extrem est, i la proposta de crear un
apantallament visual lineal de tipus vegetal a tot el llarg de la carretera.

Pollancres a l'entorn de la carretera de la Diputació
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2/ Una àmplia superfície d'espais vers en tot el sector est que dona cap a la zona residencial
que correspon a on hi trobem l'entorn forestal de pineda de pi blanc millor conservat. L'incloure tot
aquest sector com a zona verda permetrà eliminar el que queda de les estructures de l'antiga zona
esportiva de la urbanització.

Restes de l'antiga zona esportiva

3/ Extrem nord del sector en tota la franja que limita amb l'autovia B-40 i es projecta sobre tot
per amagar les visuals del futur sector industrial des de l'esmentada carretera. És una franja verda que
a dia d'avui també hi ha una correcta implantació de la pineda, combinada també amb presència
d'alguns peus de pollancre i a més remarca i envolta el corredor fluvial que és el torrent innominat que
passa just al límit nord del sector entre aquest i la B-40
Així mateix cal esmentar que s'ha conservat la zona actual d'equipaments a l'entorn del CAP i la zona
més social i esportiva a l'entorn de la construcció existent i això permet protegir els petits retalls d'alzinar
que encara es conserven en alguns marges entre l'avinguda de Circumval·lació i el sector
d'equipaments.
No es preveu cap tancament perimetral de tot el sector fet que facilitarà la mobilitat de la poca fauna
present, tot i que es preveu un tancament exterior de les anomenades grans indústries (pel que fa a
superfícies ocupades) per raons de seguretat.
Es projecta la canalització i soterrament del tram final del torrent del Castell en tot el tram que ocupa el
sòl industrial i sobre el mateix es preveu construir-hi part del sistema viari
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6.- AFECTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
L’article 29 de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental en l’apartat es diu que cal
analitzar i valorar per a cada actuació o projecte:
“ i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto
negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en
consideración el cambio climático.”
En aquest cas l'actuació proposada fa referència a l’actuació de modificació puntual de la revisió del
planejament vigent en el sector de Can Vilalba del municipi d'Abrera i en concret fa referència a la
reordenació del sector industrial a on a dia d'avui ja hi ha una important activitat implantada i fins no fa
masses anys n'hi havia un altre que va tancar i fa poc s'han enderrocat les naus.
Si passem a valorar la possible incidència de l'actuació proposada sobre el canvi climàtic ens trobem
que, per a la tipologia del projecte i l'ordenació i creació de sòl industrial, suposarà un increment de
l'emissió de gasos a l'atmosfera vinculat a les futures activitats a implantar-hi i secundàriament també
condicionat per l'increment de la circulació de vehicles pesats per l'interior del sector i també per la
carretera BV-1201, però és una actuació que es considera convenient de porta r a terme per reordenar
tota aquesta pastilla de terreny que es troba bastant abandonat i degradat fora els punts a on ja hi ha
activitats implantades com és l'industrial de Ferriberica i tot el sector d'equipaments.
Tot i així l'afectació sobre el canvi climàtic no és massa significativa ja que:
-

-

-

-

No hi ha una pèrdua de sòl agrícola.
Pèrdua de superfície forestal poc significativa i correspon a terrenys que des que es van
abandonar s'hi ha anat implanta la comunitat de pineda de pi blanc poc estructurada, per
tant no hi ha eliminació de grans masses arbòries.
No hi ha afectació significativa sobre la vegetació ja que no hi ha comunitats vegetals
interessants afectades i per contra s'ha procurat mantenir com a espais verds els sectors
de major interès botànic.
Increment de les emissions de gasos efecte hivernacle a l'atmosfera per a l'aparició de
futures activitats industrials amb calderes de combustió (tot i que no se sap si realment serà
així). En cap cas es preveu la implantació d'activitats de tipus A o que puguin comportar
alts nivells de contaminació que contribueixin a afavorir l'escalfament global i el canvi
climàtic.
Increment de contaminació atmosfèrica per la presencia de vehicles de gran tonatge amb
motors d'explosió que van amb energies fòssils (no renovables).
Es crearà una mobilitat interna a l'interior del sector que a dia d'avui no hi és, fet que
acostarà les possibles emissions de gasos cap a les zones residencials properes.
Un cert increment de la freqüentació de persones en aquest entorn per gent que amb el
seu vehicle privat anirà a treballar a les futures activitats industrials que s'hi implantin.
La proposta d’ordenar el sòl industrial amb la implantació de noves activitats suposarà un
cert increment significatiu dels recursos naturals i energètics (aigua, electricitat...)
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Cal puntualitzar que històricament el sector ja s'ha alterat i no només per la presència d'activitats
industrials (ara només una però fins no fa massa eren dues) sinó també pel fet que durant un temps,
l'extrem nord-oest del sector es va utilitzar com a parc de treball i zona d'acopi de terres per les obres
de construcció de la B-40, fet que ja ca alterar part del sector a reordenar i amb activitats gens
favorables a alentir el canvi climàtic que estem patint.
Pel que fa referència a la caracterització de l'impacte sobre el canvi climàtic tenim que:
1/ Extensió de l’impacte: correspon a tota l’extensió del sector industrial, en cap cas el
residencial amb una extensió d'unes 26,06 ha), però també amb una certa incidència no especialment
significativa fora del mateix sobre tot per trobar-se a tocar la urbanització de Can Vilalba a on hi ha prop
de 500 habitatges.
2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: l’impacte referent a l’afectació sobre el canvi climàtic
serà de magnitud mitjana ja que si be és un sector que presenta no presenta uns valors ambientals
especialment remarcables, la creació o en aquest cas reordenació de nou sòl industrial sempre
generarà un cert impacte sobre el canvi climàtic i s'estima que seria de magnitud i complexitat mitjanes.
3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat que es generin una certa afectació o que pugui
afavorir el canvi climàtic és evident i va vinculat a la creació-reordenació de nou sòl industrial.
4/ Durada, freqüència i reversibilitat: en aquest cas l’efecte sobre el canvi climàtic tindrà la
mateixa durada que tingui la presència d'activitats industrials en el sector. Es preveu que sigui una
actuació no reversible ni recuperable al menys a curt i mig termini. La freqüència de l’impacte serà
permanent mentre hi hagi activitats industrials implantades.
5/ Mesures correctores: en aquest cas es preveuen diverses mesures correctores com serien:
-

-

Crear una àmplia zona verda tot envoltant el sector perquè actuï com a pulmó verd i zona
de transició entre el sector industrials i el residencial proper.
Conservar tot el que fora possible de superfície forestal present
Les construccions de noves naus i instal·lacions industrials previstes caldrà que es facin
seguint criteris bioclimàtics referent a l'orientació de façanes, aïllaments, utilització
d'energies renovables amb la instal·lació de plaques solars o fotovoltaiques...)
Es crearan dues estructures específiques per a la protecció de la qualitat de les aigües:
o

o

1/ la col·locació d'un separador d'hidrocarbur per al tractament de les aigües
d'escorrenties de noves superfícies impermeables abans de ser portades al
drenatge natural.
2/ Instal·lació col·locació d'un equip de depuració pel tractament de les aigües
residuals que es generin dins el sector.
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7. PLA DE VIGILÀNCIA I SEGUIMENT AMBIENTAL
Al llarg de tot el temps que duri tant els treballs d'ordenació del sector i la futura implantació de les
activitats industrials es proposa tot un conjunt de mesures de supervisió i control globals per promoure
una activitat harmoniosa amb l’entorn, que faciliti el manteniment de l'activitat humana i que no afecti el
funcionament dels ecosistemes de l'entorn o els que es preveu conservar dins el propi sector.
Per això i com a primer punt serà fonamental buscar una delimitació concreta de la zona afectada pel
projecte, procurant no afectar els sectors que han de quedar com espais verds (parc i jardins urbans) i
mantenir una definició adequada dels límits del sector a on es preveu implantar les futures activitats
industrials, així com la construcció de nous vials d'accés i vialitat interior, de manera que l’increment de la
freqüentació de vehicles i persones afecti el menys possible els valors naturals del sector.
Així pels principals vectors ambientals que es podrien veure afectats per aquesta actuació es proposen les
següents actuacions de supervisió i control.
1. Geologia i Sòls: en fase d'obres s’haurà de vetllar per la conservació de la qualitat dels sòls
en l'àrea de l’actuació, procurant evitar empobriments innecessaris de les capes superficials per
contaminació dels mateixos o per vessaments accidentals de productes contaminats o per un trànsit de
vehicles sobre les mateixes.
1. Delimitar perfectament tota la superfície d'ocupació i evitar afectat les àrees destinades a parcs
i jardins urbans
2.-Vetllar per una restitució i regeneració dels terrenys de l'entorn que hagin quedat afectats per
l’activitat d'urbanització del sector. La puntualitat en realitzar aquestes mesures evitarà erosions
innecessàries del terreny.
3. Controlar la possible contaminació dels sòls per vessament de substàncies procedents de la
pròpia activitat o dels treballs d'ordenació del sector, construcció de les naus... i que poden arribar a
contaminar el mateix. En cas d’abocament incontrolat, caldrà procurar aplicar les mesures correctores
pertinents el més aviat possible per tal d’evitar l’expansió i penetració de la mateixa.
2. Hidrologia i hidrogeologia: l’objectiu del seguiment és assegurar la mínima afectació tant de
les aigües subterrànies com dels cursos fluvials presents (torrent del Castell) i de les escorrenties, de
manera que no pugui donar lloc a cap contaminació directa o indirecta de les seves aigües o de qualsevol
altre curs fluvial i que indirectament puguin arribar fins el Llobregat que es troba a poc més de 250 metres.
1. Controlar de manera efectiva els treballs i actuacions properes als cursos fluvials i molt
concretament els treballs de canalització i soterrament d'un tram del torrent del Castell.
2. Es mantindran dintre del possible els pendents existents per facilitar l’escorrentia i la
conducció de les aigües superficials cap el drenatge natural.
3. Prohibir totalment l’emmagatzematge d’olis i combustibles en zones de terreny molt permeables.
Si es produeixen, aquests hauran de ser entregats a un gestor autoritzat pel seu tractament posterior. Tots
els canvis d’oli i reparació de la maquinaria caldrà fer-los en punts ja preparats per aquesta funcionalitat i
en cap moment es podran fer sobre el terreny si no s’han pres les corresponents mesures preventives.
4. Control dels abocaments de les aigües residuals amb la implantació d'un sistema de depuració
que caldrà revisar la seva instal·lació (fase d'obres) i en fase d'explotació el seu correcte funcionament i
manteniment
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5. Caldrà porta r a terme un seguiment molt acurat de tota l'afectació a l'entorn del torrent del
Castell ja que es preveu la canalització d'un bon tram del mateix, eliminant la vegetació de ribera present
a l'entorn del mateix.
3. Vegetació i paisatge: en aquest cas es buscarà la mínima afectació de les zones arbrades
presents tant pel que fa a les superfícies de pineda que no s'han de veure afectats com sobre tot els petits
reductes d'alzinar que encara queden i els pocs peus arboris presents al llarg del curs del torrent del Castell
o en l'alineació d'arbres que hi ha en els marges de la carretera.
1. Caldrà mantenir part de la vegetació que s'ha inclòs dinis de les superfícies d'espais verds (parc
i jardins urbans) i també dins el sector dels equipaments. Es procurarà preservar tots els peus que siguin
possibles sobre tot en l'extrem est i nord del sector i els pollancres que actuen com apantallament visual
des de la carretera.
2. Supervisar els treballs de tala i eliminació de la vegetació existent tant a l'entorn de les zones de
bosc i sobre tot a l'entorn del torrent del Castell
3. Pels apantallaments visuals proposats i les propostes de revegetació de les zones enjardinades
caldrà utilitzar espècies autòctones i adaptades al règim hídric i presents a l’entorn immediat, i evitar en tot
moment espècies exòtiques invasores.
4. Control i supervisió dels treballs de plantació en totes les zones enjardinades. A més durant els
dos primers anys després de la plantació caldrà fer el manteniment adequat de les plantacions per
assegurar la seva supervivència referent a regs, podes, neteges d'escocells.
4. Atmosfera: caldrà vetllar pel manteniment d'uns nivells acceptables de contaminació
atmosfèrica, regulant tant l’emissió de gasos, fums i pols que es puguin originar per l’activitat.
1.- Es controlarà la generació de gasos que poden afectar la contaminació atmosfèrica per part de
la maquinaria que participi a l'obra.
2.- Es controlarà, en fase d'explotació, les emissions a l'atmosfera que puguin generar les activitats
industrials que s'hi implantin.
3.- No es podran deixar vehicles estacionats amb els motors en marxa, sinó que hauran de tenir
els motors de combustió parats.

5. Soroll:
1. Control del soroll que reben els receptors més propers de la urbanització de Can Vilalba per
avaluar els nivells sònics durant el desenvolupament de l’activitat.
2. Assegurar que els motors de tota la maquinaria que participarà en l'obra compleixin amb la
normativa establerta referent a sorolls generats.
3. En fase d'obres controlar que es compleixin els horaris d’activitat per evitar la generació de
nivells sonors elevats en períodes de descans o que puguin molestar a les persones de les zones habitades
properes.
4. En fase d'explotació caldrà controlar el nivell d'emissions sonores que generin les diverses
activitats industrials implantades i que compleixin amb la normativa de soroll vigent.
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6. Gestió de residus:
1. Portar a terme una recollida selectiva dels residus; cadascun dels residus generats caldrà
tractar-lo de manera específica, segons l’actual llei de residus. Caldrà disposar de diferents tipus de
contenidor per portar a terme la gestió selectiva dels residus.
2. En fase d'obres i si cal també en fase d'explotació, tenir perfectament controlat i delimitat els
residus perillosos generats. Aquests residus considerats com a perillosos com olis, bateries...hauran d’estar
en un punt perfectament senyalitzat, separat per tipus, col·locat dins de dipòsits estancs, protegits de les
inclemències climatològiques i aïllats del terra.
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9. PROPOSTA DE MESURES CORRECTORES
Tot seguit fem un petit resum de les principals mesures correctores que es proposa portar a terme per
tal de millorar la integració paisatgística dins l’entorn o contribuir a minimitzar l’impacte ambiental que
pot comportar la implantació i desenvolupament del futur sector industrial.
-

Referent a la integració paisatgística:

1/ Es preveu deixar tota una àmplia franja verda d'una amplada variable entre 20 i 50 metres
en tot el perímetre del sector sobre en els frontals nord i est, mentre que a l'oest tindrà una amplada de
10 metres tot resseguint la carretera actual.
A tota aquesta franja verda perimetral s'hi farà un enjardinament o revegetació amb les espècies que
hi trobem a dia d'avui o intentant recuperar la comunitat d'alzinar que correspon a la vegetació potencial
del sector.
2/ Es proposa crear un doble apantallament visual en tota la franja perimetral del sector que
estigui exposat a les visuals ja sigui des de la carretera d'Olesa o des de l'autovia o B-40.
Concretament es preveu una doble alineació de peus de pollancres pyramidalis també separats els
peus entre sí uns 3 metres. Aquest doble apantallament visual s'ha previst a tot el llarg de la façana
que dona a la carretera de la Diputació, així com també en una bona part dels laterals del sector nord
que dona ala B-40 i que no tingui vegetació forestal implantada.
Aquest apantallament visual haurà d'anar a dins dels límits del sòl privat i la propietat serà la
responsable del manteniment de les mateixes.
Fer una tala i poda selectiva de la vegetació existent a l'entorn del marge de la carretera de la Diputació
procurant conservar en tot el possible la vegetació arbrada existent ja que tindrà una funció important
com apantallament visual des de la BV-2102
3/ Les plantacions en tota la franja verda perimetral es faran seguint diversos criteris
Plantacions només de peus arboris autòctons i en concret es proposa peus de pi blanc (Pinus
halepensis) com els que hi ha a dia d'avui o també plantacions d'alzina (Quercus ilex) . No seran plantacions
lineals sinó que s'ha previst agrupar-los formant petites bosquines d'un mínim de 6-8 peus i els peus, fins i
tot a les agrupacions, estaran separats un mínim de 5 metres
Dintre del que sigui possible es procurarà conservar els diversos peus d'arbres existents i que quedin dins
de la franja de zona verda de tot l'extrem nord, est i oest com són diversos pollancres i `àlbers així com els
pins que tingui una millor implantació i desenvolupament.
4/ Portar a terme un treball de neteja i desbrossada de tot l'entorn del torrent del Castell eliminant
les canyes i les bardisses i en els punts que sigui possible realitzar una plantació de peus arboris com
populus (Populus nigra i Populus alba) o freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolius)
5/ Pel tractament de les aigües residuals que es generin dins de les instal·lacions i activitats
implantades es recolliran i es conduiran cap a l'extrem sud-oest del sector a on s'instal·larà un equip de
depuració. Les aigües depurades seran conduïdes cap el drenatge natural i cap el riu Llobregat.
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6/ Es recolliran conduiran totes les aigües d'escorrentia de les zones asfaltades i pavimentades i
cap a un extrem del sector (en el punt més baix) o cap el centre del mateix en l'extrem de ponent a on s'hi
haurà instal·lat un separador d'hidrocarburs que tractarà les aigües abans no siguin alliberades cap el
drenatge natural a través del torrent del Castell que creua el sector.
7/ S'estudiarà la possibilitat d'aprofitament de les aigües d'escorrentia una vegada sortint del
separador d'hidrocarburs i acumular-les en un dipòsit soterrat de manera que puguin ser utilitzades per: el
reg de les zones enjardinades.
8/ Els nous edificis projectats i futures activitats industrials hauran d'incorporar sistemes per a la
captació de l'energia solar ja sigui amb plaques solars o panells fotovoltaics de manera que s'utilitzin les
energies renovables obtingudes en la generació de l'aigua calenta sanitària per a dutxes del personal, per
exemple, o també participant en la climatització dels locals.
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9.- CONCLUSIONS
L’objecte del present document inicial estratègic és valorar les incidències ambientals que pot comportar
la proposta de Modificació Puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació Municipal d'Abrera a la
comarca del Baix Llobregat, en el sector conegut com a Can Vilalba. La zona del projecte es troba
situada a l'est del terme municipal d'Abrera i a uns 1.500 metres a l'est del nucli urbà i a peu de la
carretera d'Olesa de Montserrat a Martorell (BV-1201) i de l'autovia B-40 o cinturó Orbital o Quart
Cinturó a on només hi ha construït fins a la sortida que connecta amb l'esmentada carretera BV-1201.
La superfície de l’àmbit de la modificació puntual és de 142,92 ha, de les quals:
SUPERFÍCIE SÒL
Sòl urbà consolidat (SUC)

956.123,45 m²sòl

Sòl urbanitzable delimitat (SUD)

255.062,21 m²sòl

Sòl no urbanitzable (SNU)

211.178,07 m²sòl

TOTAL

1.422.363,73 m²sòl

Els terrenys inclosos en l’àmbit de la Modificació Puntual és classifiquen com a:
· Sòl urbà consolidat: en el sòl residencial executat de la urbanització Can Vilalba.
· Sòl urbanitzable delimitat amb ordenació detallada: en el sector P.P.U-3* Industrial Can
Vilalba”, que es correspon al sòl industrial pendent d’execució del sector “Can Vilalba”.
Sòl no urbanitzable correspon al traçat definitiu del nus i enllaços de l’autovia orbital “Quart
Cinturó”.
En aquest cas només cal avaluar la incidència ambiental que pot comportar el desenvolupament del
futur sector industrial ja que la resta el sector es troba ja ordenat i consolidat. Així la superfície total
d'aquest sector industrials situat just a sota de la urbanització can Vilalba és de 26,06 ha.
La zona del projecte, correspon a un sector perfectament delimitat per l'autovia B-40 al nord, la carretera
BV-1201 a l'oest i al sud i a llevant per la urbanització Can Vilalba, separat del sector en estudi per un
vial anomenat Avinguda de Circumval·lació.
Actualment dins aquest sector perfectament delimitat hi trobem com elements destacables:
-

-

Una gran activitat industrial implantada (Ferroiberica) que dona a la carretera BV-1201
actualment treballant (sector sud-oest)
La restes d'una antiga activitat industrial vinculada a la primera que es va tancar fa uns
anys i que darrerament s'han enderrocat les naus però es conserva la plataforma
formigonada sobre la que estava implantada. També donava a la façana de la carretera
BV-1201
Tot un sector d'equipaments municipals situats a l'extrem sud-est del sector i amb accés
des de la zona residencial.
Uns terrenys erms i degradats situats a l'extrem nord-oest del sector a tocar de la carretera
Bv-1201 i que anys enrere es van fer servir com a zona de treball per a la construcció de la
B-40.
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-

La resta, majoritàriament correspon a terreny forestal dominat per la pineda de pi blanc molt
jove i que s'ha anat implantant de forma progressiva. Aquesta és més densa i estructurada
cap a l'extrem de llevant i es va degradant a mesura que s'estén cap al sud a on ja deixa
molts espais oberts, alguns d'ells bastant degradats.

Altres fets diferencials significatius del sector són:
Correspon a mb un terreny planer amb una lleugera pendent cap el centre del sector
per on discorre el torrent del Castell.
Mínima presència de terrenys amb pendent superior al 20% i centrats només en algun
marge i en l'extrem nord-est del sector
Queda fora de qualsevol figura de protecció ambiental com podria ser Xarxa Natura
2.000 o zones PEIN i també de protecció geològica (geòtops i geozones).
L'accés al sector es fa només des de la cruïlla de l'extrem sud-oest des de la carretera
BV-1201. No hi ha accés des de l'avinguda Circumval·lació fora del sector d'equipaments.
Creua el sector pel mig el torrent del Castell que és un connector fluvial interessant cap
el riu Llobregat des del sector forestal de la Serra d'en Ribes
No hi ha cap vitalitat interna dins el sector fora de l'accés a la zona d'equipaments.
El valor o qualitat del paisatge és poc interessant pel nivell de transformació i alteració
que presenta. Com a elements més destacables seria l'exposició visual des de la carretera BV-1201 i
des de la B-40, així com també des de part de la urbanització residencial i el fons escènic, cap el nord,
de la muntanya de Montserrat
Dins el sector no hi ha elements del patrimoni arquitectònic o arqueològic. Abans hi
havia la masia de Can Vilalba que estava catalogada com a BCIL però es va enderrocar ja fa uns anys
No hi ha camps de conreu dins el sector
Dins el mateix hi ha diverses estructures antigues abandonades com una antiga zona
esportiva vinculada a la zona residencial i diverses casetes relacionades amb l'activitat industrial que
es va enderrocar.
Tot el sector està qualificat d'acord amb el. Planejament vigent com a sòl urbanitzable
del sector PP3 Industrial Can Vilalba.
La proposta de modificació Puntual de la Revisió del Planejament que es planteja és per reordenar tot
aquest sector industrial i reajustar els límits que tindria d'acord amb la situació actual i que es van
modificar sobre tot per la construcció de la B-40 i el desenvolupament del sector residencial. Així
l'objectiu del present projecte és adequar la classificació dels sòls inclosos en l’àmbit d’actuació a la
realitat física existent i permetre el desenvolupament dels sòls industrials inclosos en l’àmbit.
S'han plantejat i analitzat 3 alternatives:
Alternativa 1 correspon a la situació que figura en el planejament vigent
Alternativa 2: seria delimitar el sector “P.P.U-3* Industrial Can Vilalba” recollida en l’aprovació
inicial de la 33ª Modificació Puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació d’Abrera. La delimitació
del sector es basa en ajustar la seva delimitació excloent el sòl urbà consolidat de la zona residencial
Can Vilalba i els terrenys expropiats per a l’execució de la B-40 (Quart cinturó); i incorpora nous terrenys
per a crear una rotonda que serveixi d’accés al sector industrial i a la urbanització Can Vilalba.
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Alternativa 3: delimita el sector “P.P.U-3* Industrial Can Vilalba” i exclou del seu àmbit els
terrenys expropiats per a l’execució de la B-40 (Quart cinturó) i els sòls ocupats pels seus enllaços. Es
proposa una ordenació que pacifica el trànsit de la carretera d’Olesa de Montserrat a Martorell (BV1201) mitjançant la creació de dues rotondes (una d’accés al sector industrial) i una altra d’accés a la
urbanització residencial, es proposa la creació d’un camí de vianants que connecti la urbanització de
Can Vilalba amb el municipi l’Olesa de Montserrat i s’estableix una zonificació
El quadre comparatiu de les 3 alternatives seria:
SUD 3
INDUSTRIAL CAN VILALBA
SISTEMES
V
Viari
Protecció Sistema viari
P
Parcs i Jardins urbans
E
Equipament
H
Hidrològic (no computa)
ZONES (superfícies total màxima)
22b Indústria jardí
24
Industria jardí Can Vilalba tipus I
24
Industria neta Can Vilalba tipus II
TOTAL ÀMBIT
Edificabilitat bruta

Alternativa 1
Superfícies
m2
64.572,53

%
19,71 %

64.572,53

19,71 %

262.993,47
262.993,47

80,29%
80,29%

327.566,00
100,00%
0,70 m2 sostre/ m2 sòl

Alternativa 2
Superfícies
m2
165.073,39
99.597,09

%
50,00%
30,17 %

46.988,08
16.507,34
1.980,88
165.073,39

14,23 %
5,00 %
0,60 %
50,00 %

145.264,58
44,00 %
19.808,81
6,00 %
330.146,78
100,00%
0,70 m2 sostre/ m2 sòl

Alternativa 3
Superfícies
m2
98.736,31
7.775,14
1.961,61
69.168,01
18.769,93
1.061,62
156.325,90

%
38,71
3,05%
0,77%
27,12%
7,36 %
0,42 %
61,29%

120.772,97
47,35 %
35.552,93
13,94%
255.062,21
100,00%
0,70 m2 sostre/ m2 sòl

S'han analitzat els impactes que sobre els diferents vectors ambientals pot comportar el
desenvolupament del sector i s'ha determinat que els més significatius es donarien sobre la hidrologia
(afectació del torrent del Castell canalitzant una part del mateix) que també afecta la connectivitat
ecològica del sector i de menor magnitud sobre el paisatge, la fauna i la vegetació. Per contra hi hauria
uns impactes positius sobre l'ordenació del sector, sobre la mobilitat i sobre el medi socioeconòmic tot
i que tindria una part positiva en la millora del paisatge actual per eliminar els elements discordants
presents.
S'han valorat les diferents alternatives pel que fa a compliment dels objectius ambientals proposats,
relacionats i descrits en el Pla Territorial metropolità de Barcelona i s'ha vist que la millor opció és
l'alternativa 3 ja que no afecta de manera en menor grau els valors ambientals de l'entorn, entre altres
raons pel que hi ha menys sòl privat i més sòl d'espais verds i permet una millor conservació dels valors
ecològics i paisatgístics del sector i al mateix temps poc comportar una millora dels accessos al mateix
afavorint la mobilitat i seguretat dels usuaris.
També s'han valorat l'impacte que sobre el canvi climàtic poc comportar aquesta proposta de
modificació puntual del planejament actual i també s'ha valorat com a mitjà-baix.
Finalment s'ha descrit com fer un seguiment ambiental per controlar els possibles impactes que es pot
generar durant el desenvolupament del sector industrial i s'han proposat tot un conjunt de mesures
correctores per reduir el possible impacte que es pugui produir i afavorir una integració paisatgística de
l'entorn afectat
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Per tant, en general, es considera que la proposta de Modificació Puntual de la Revisió del Pla General
d’Ordenació Municipal d'Abrera, en el sector industrial de Can Vilalba no hauria de tenir uns efectes
especialment significatius sobre el medi ambient i fins i si es donen caldrà minimitzar-la amb l'aplicació
de les diverses mesures correctores proposades.
Cassà de la Selva, Juliol 2019
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10. ANNEX PLÀNOLS
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.

Plànol (ortofotomapa) de situació
Plànol (ortofotomapa) límits del sector
Plànol (ortofotomapa) d’ubicació
Plànol ortogràfic de detall del sector
Plànol d'usos del sòl
Plànol de pendents superiors al 20%
Plànol Alternativa 1
Plànol Alternativa 2
Plànol Alternativa 3

escala 1:25.000
escala 1:10.000
escala 1: 5.000
escala 1: 2.500
escala 1: 2.500
escala 1: 2.500
escala 1: 2.500
escala 1: 2.500
escala 1: 2.500
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