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1 INTRODUCCIÓ

1.1 MARC NORMATIU I MOTIVACIÓ DEL PRESENT INFORME
Aquest informe de sostenibilitat ambiental preliminar (endavant ISAP) acompanya l’avanç del POUM
de Collbató, i correspon a la primera fase de l’avaluació ambiental estratègica que s’emmarca en la llei
6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes.
L’objectiu de l’ISAP és el de determinar l’objecte i abast de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental
(ISA) que ha de formar part de la documentació necessària per a l’aprovació inicial del POUM.
L’abast i contingut de l’ISAP ve determinat pels apartats a i b de l’article 70 del Reglament (Decret
305/2006, del 18 de juliol) que desplega el text refós de la llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol).

1.2 RELACIÓ DEL POUM AMB ALTRES INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT
El POUM de Collbató s’emmarca en el següent planejament supramunicipal:
◘ Pla territorial de l’àmbit Metropolità de Barcelona (endavant PTMB, aprovat
definitivament el 20 d’abril de 2010)
Es desenvolupa com a Pla territorial parcial del Pla territorial de Catalunya. El PTMB, estableix les
seves determinacions en funció de tres estratègies: la d’espais oberts, la d’assentaments urbans i la
d’infraestructures de mobilitat.
El Pla distingeix diverses categories d’espais, en funció del seu nivell de protecció:
1) Espais de protecció especial d’interès natural i agrari
Inclou espais amb valors que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de
transformacions que els poguessin afectar, sòls que formen part d’àmbits de protecció establerts en la
normativa sectorial (PEIN, Xarxa Natura 2000) i els que el Pla considera que cal preservar com a
connectors d’interès natural o com a espais d’equilibri ambiental amb ús agrícola.
S’han ampliat els espais protegits, de manera que es garanteix la seva connexió i el seu funcionament
com a sistema, en mantenir la condició d’espai no urbanitzat (classificats com a SNU en els POUMs). El
Planejament haurà delimitar aquests espais, encara no protegits.

3

ISAP Avanç de POUM de Collbató

1. Introducció

En el cas del terme municipal de Collbató, en la zonificació d’aquest tipus de protecció s’ha inclòs tot
l’espai ocupat pel Parc Natural i entorn de Protecció, així com la delimitació PEIN i Xarxa Natural
present dins la seva àrea.
2) Espais de protecció especial de la vinya
Inclou les àrees d’alt valor agrícola amb conreu de vinya amb DO, indicacions geogràfiques protegides
(IGP) i produccions ecològiques, i també les àrees dedicades a altres conreus i activitats relacionades
amb l’agricultura, ramaderia, producció vitivinícola i activitats relacionades.
Es protegeixen amb la intenció de mantenir el seu ús no urbanitzable i el manteniment de l’activitat
vitivinícola. Se’ls assigna un nivell de protecció similar al dels espais d’interès agrari i natural, per la
qual cosa s’han de mantenir com a sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic.
3) Espais de protecció preventiva
Inclou el espais classificats com a SNU en el planejament urbanístic que no hagin estat considerats de
PE. Són espais estratègicament situats entre les àrees urbanes i les de protecció especial, amb funció
preservadora de l’espai i de reserva de sòl per a possibles desenvolupaments urbans futurs.
El Pla contempla la seva protecció preventiva sense prejudici que mitjançant el POUM es puguin
delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si s’escau.
4) Connectors i corredors ecològics
La delimitació dels espais oberts a l’àmbit metropolità ha buscat el pas d’uns espais que disposaven
d’un grau divers de protecció jurídica però que no tenien necessàriament una continuïtat física a un
sistema d’espais oberts.
Aquesta estructura, gràcies al seu caràcter continu basat en grans àrees de protecció lligades amb
connectors ecològics, permet completar els espais que ja disposaven d’algun nivell de protecció de
caràcter supramunicipal amb altres que els eixamplen, racionalitzen la seva delimitació i garanteixen la
seva connexió.
La proposta d’espais oberts del Pla delimita diversos connectors i corredors ecològics a tenir en
compte a mantenir i millorar. El terme municipal de Collbató està afectat únicament per un corredor
fluvial situat en el curs del riu Llobregat, coincidint amb el límit del terme municipal (veure fig. 1).
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Figura 1: Plànol de proposta dels espais
oberts del Pla Territorial de l’àmbit
Metropolità de Barcelona, afectant a la
zona d’estudi. Font: PTP Metropolità de
BCN.
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◘ NNSS de Collbató
El planejament vigent al municipi de Collbató és la revisió del Pla General d’Ordenació, aprovat
definitivament el 1 de juliol de 1984 (executiu a partir de 21 de desembre d'aquest mateix any), i el
Text Refós que incorporava algunes modificacions puntuals, publicat el 9 de novembre de 2005 (si be
existeixen diverses modificacions no refoses en aquest document).

◘ Pla Especial de Protecció del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
La zona muntanyosa de Montserrat es va declarar Parc Natural l’any 1987. En el Decret 29 de gener de
1987 es classificà el sòl com a no urbanitzable sotmès a especial protecció i es va regular la delimitació
definitiva del Parc natural i el seu entorn de protecció. Per altra banda,.a l’interior del Parc natural es
va definir una reserva natural parcial amb la finalitat de protegir d’una manera absoluta les formacions
geològiques i de preservar estrictament la riquesa de flora i fauna.
A fi de regular la seva protecció i conservació es va redactar i aprovar el Pla Especial de Protecció del
Parc Natural de la Muntanya de Montserrat (aprovació definitiva el 16 de febrer de 1988). S’establí
que l’òrgan encarregat de dur a terme el seu desenvolupament fos el ja existent Patronat de la
Muntanya de Montserrat.
En aquest organisme hi queden representades les següents institucions i entitats: la Generalitat de
Catalunya, els ajuntaments del Bruc, de Collbató, de Monistrol de Montserrat i de Marganell, els
Consells Comarcals de l’Anoia, el Bages i el Baix Llobregat, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona, l’Administració central de l’Estat i el Monestir de Santa Maria de Montserrat.
S’estableixen unes competències que el Patronat exerceix dins el territori de la muntanya:
1. Conservar i restaurar la muntanya de Montserrat per protegir la singularitat del relleu i preservar
els valors naturals, històrics, arqueològics, monumentals i artístics de l’espai.
2. Gestionar el Parc Natural de Montserrat i formular els programes anuals d’actuació.
3. Prestar els serveis públics exigits per les necessitats de l’indret, principalment a la zona urbana
propietat del Monestir.
4. Implantar, regular i vigilar els mitjans d’accés i de circulació de la muntanya i establir zones
d’aparcament.
5. Fomentar el turisme mitjançant la propaganda nacional i internacional adequada i crear circuits
turístics a la muntanya.
6. Realitzar les obres públiques corresponents a les competències anteriors, especialment per
conservar els monuments i edificis artístics i històrics.
A la figura següent es representa el límit de la reserva, del parc i de la zona perifèrica del mateix.
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Figura 2: Espais protegits a Collbató (Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del DMAH i del
PTPMB).
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Arrel de les diverses sol·licituds realitzades pels estaments implicats en la gestió del parc, l’any 2004 es
va elaborar una Proposta d’ampliació del Parc Natural i de redefinició dels límits de les diverses figures
de protecció que hi estan relacionades.
Dins el terme de Collbató, segons l’Acord del Ple de l’Ajuntament del municipi de 16 de gener de 2004,
es proposa incloure conjunt d’espais naturals i culturals del terme sota la figura del Parc Natural de la
Muntanya de Montserrat.
Els principals espais inclosos són la serra dels Gatells, el castell de Collbató, el nucli històric del poble i
una àmplia zona agrícola situada a ponent del nucli de Collbató.
D’aquesta manera es pretén aconseguir aturar la pressió de l’urbanisme difús que caracteritza la zona i
que està afectant les parts baixes de la muntanya de Montserrat, de manera que es preservi la visual
característica que ofereix el massís.
També es pretén reduir els riscos d’incendi i d’inundació al municipi, derivats de l’abandonament de
conreus i de la urbanització en sòls rústics, especialment a la zona de la vinya Nova, a l’oest del nucli
antic.

◘ Pla per Inundacions a Catalunya (INUNCAT)
El pla Inuncat quantifica i localitza dins de tot el territori de Catalunya els aspectes fonamentals per
a l'anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori, establiment de les èpoques de perill i
desplegament de mitjans i recursos i localització d'infraestructures de recolzament per als treballs
d'actuació en cas d'emergència.
El Pla INUNCAT va ser informat favorablement per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 14
de setembre del 2005, homologat per la “Comisión Nacional de Protección Civil” el 19 de juliol del
2006 i aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya el dia 22 d’agost de 2006.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha realitzat per a l’elaboració de Inuncat un estudi de les zones
inundables amb períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys en els rius més importants de les Conques
internes de Catalunya, que es resumeix a continuació:
Estudi de zones inundables de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
En aquest estudi s’han definit:
Les línies de delimitació d’inundacions corresponents a 500, 100 i 50 anys de període de retorn
en els rius més importants, és a dir, modelització hidràulica (plànol de delimitació hidràulica).
Les àrees potencialment inundables des d’un punt de vista geomorfològic (plànol de delimitació
geomorfològica).
Una base de dades de punts crítics, és a dir, punts en què l’experiència de molts anys de gestió
dels espais fluvials diu que hi ha problemes recurrents.
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Respecte les zones inundables per a períodes de retorn de 500, 100 i 50 anys dins de l’entorn de
protecció del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, s’han definit zones al voltant del Riu
Llobregat i de la Riera de Marganell. Aquestes zones estan molt pròximes les unes de les altres i
s’observa que les inundacions afectarien uns metres al voltant de les lleres d’aquests dos cursos
fluvials. Les carreteres que quedarien afectades dins la zona d’estudi són:
· C-55.
· Enllaços de la C-55 a la carretera secundària que va a St. Margarida del Cairat i a Can Vinyals
i que arriba a la N-II a.
· B-112 (carretera de Collbató) a l’enllaç amb la C-55.
Respecte les àrees potencialment inundables segons la delimitació geomorfològica, la major part
de l’àrea potencialment inundable de la zona de protecció de Montserrat coincideix pràcticament
amb la determinada en la modelització hidràulica i la possible inundació s’assenyala uns metres al
voltant del Riu Llobregat i de la Riera de Marganell. Els municipis i carreteres que quedarien
afectades són els mateixos que en el cas de zones inundables per períodes de retorn i altres zones
més petites i aïllades.
Es detecten punts crítics si es produeixen inundacions, però dins de l’àmbit de Collbató no es troba
cap d’aquests punts.
En aquest estudi també s’assenyalen cons de dejecció actius (inundables) que abasten
pràcticament tot el vessant sud de la Muntanya de Montserrat afectant als nuclis de: El Bruc, Bruc
Residencial, Can Dalmases, el Pla del Castell, Collbató i Can Roca. Sobre aquests cons de dejecció es
marquen possibles direccions de flux o de corrent d’aigua en sentit sud i sud-est.
La cartografia de l’Inuncat recull l’anàlisi de risc abans esmentat pel que fa a la zona del PEIN
Muntanya de Montserrat.
La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya va presentar, el febrer de 2009,
el document de Procediments de resposta per emergències a Montserrat (endavant PEMONT), el
qual inclou, entre d’altres, una relació dels municipis que han d’elaborar el Pla d’Actuació Municipal
(PAM) en cas de les emergències que es puguin produir en aquest territori.
Segons el PEMONT, per determinar els municipis que han d’elaborar el Pla d’Actuació Municipal per
Inundacions (PAM), es diferencien tres categories de municipis:
Els municipis que tenen l’obligació d’elaborar el seu PAM per inundacions.
Els municipis als que se’ls hi recomana elaborar el PAM.
La resta de municipis.
La classificació d’un municipi en una tipologia o altra es determina fonamentalment pel nivell de
risc d’inundacions assignat al municipi. A priori s’estableix la següent classificació:

9

ISAP Avanç de POUM de Collbató

1. Introducció

Municipis obligats a redactar PAM: Nivell de risc per inundacions del municipi Molt Alt, Alt o
Mitjà.
Municipis recomanats a redactar el PAM: Nivell de risc per inundacions del municipi Moderat.
Municipis que no han de redactar el PAM: Nivell de risc per inundacions del municipi Baix.
El nivell de risc del municipi de Collbató és molt alt, per tant, és obligat elaborar el PAM
d’inundacions.

◘ Pla de Protecció Civil d’Emergència Forestals a Catalunya (INFOCAT)
L’objectiu del Pla INFOCAT és fer front a les emergències per incendis forestals, dins de l’àmbit
territorial de Catalunya, establint els avisos, l’organització i els procediments d’actuació dels serveis
de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques i de les entitats privades.
El Pla INFOCAT va ser informat favorablement per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia
7 de juliol de 1994 (acta núm. 15), aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya de 29
de setembre de 1994 i homologat per la Comisión Nacional de Protección Civil i publicat en la
Resolución de 30 de diciembre de 1994 de la Secretaria de Interior. El 2006 s’ha actualitzat.
Per a conèixer el risc d’incendi forestal el Pla INFOCAT analitza el perill i la vulnerabilitat.
El perill d’incendis forestals potencials es defineix quan es coneixen les característiques severitat
(intensitat i magnitud) i de probabilitat. Aquest anàlisi general de perill en el Pla INFOCAT es
concreta en l’elaboració de mapes de perill. Els mapes de perill caracteritzen el territori assignant-li
un valor relacionat amb la probabilitat que es produeixi un incendi i amb la magnitud que pot
adquirir una vegada iniciat l’incendi.
A partir d’aquest mapa bàsic de perill s’ha generat el mapa municipal de perill, on s’han determinat
el perill dels municipis mitjançant el càlcul de la mitjana dels valors del 50% de la superfície amb
més perill del terme.
Pel què fa a la vulnerabilitat el pla Infocat considera elements vulnerables els situats dins la massa
forestal o a menys de 500 metres d’aquesta. S’estableixen 5 grups d’elements:
Poblament, inclou els nuclis de població, polígons industrials, urbanitzacions, masos,... tots
aquells elements relacionats amb la població.
Elements especialment perillosos, industries perilloses de la directiva Seveso II inventariades
per la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, les gasolineres i les conduccions de
combustible.
Infraestructures, autopistes, autovies, carreteres asfaltades i xarxa ferroviària. També es
consideren els elements corresponents a la xarxa de serveis com electricitat.
Espais naturals protegits, es consideren les modalitats de protecció especial detallades en la llei
12/1985 i en la llei 3/1988.
Diferents models de combustible.
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Segons el mapa municipal de perill i el mapa municipal de vulnerabilitat del pla Infocat, la valoració
corresponent a Collbató és de perillositat alta i vulnerabilitat molt alta.
D’altra banda, el pla Infocat estableix una zonificació de les masses forestals. Aquesta zonificació es
basa en l’àmbit territorial amb un gran perill d’incendi i que, degut a la continuïtat de la massa
forestal, poden patir incendis que esdevinguin en un gran incendi forestal (major de 500 ha). Els
límits d’aquestes zones es corresponen amb grans infraestructures de la xarxa viària de
comunicacions, amb corredors no forestals ocupats per conreus, amb nuclis de població i amb la
xarxa hidrogràfica.
Montserrat és un d’aquests sectors de risc amb una superfície total de 17.274 ha, de les quals
12.924 ha són forestals i 4.350 són no forestals. Per a aquestes àrees l’Infocat diu que es concretarà
un pla de sector de risc, el qual està pendent redacció.
Municipis que han d’elaborar el seu PAM d’incendi forestal
Els municipis que han d’elaborar el seu PAM d’incendi forestal pel nivell de perill són els municipis
on la mitjana dels valors del 50% de la superfície amb més perill del terme te un perill alt o molt alt i
alhora compleixen una de les següents condicions:
- Tenir més de 5% de la superfície dins de PPP i més de 50 ha forestals.
- Tenir més del 15% de superfície forestal i més de 100 ha forestals.
Els municipis que han d’elaborar el seu PAM d’incendis forestals per la vulnerabilitat són els
municipis que tenen vulnerabilitat alta o molt alta.
D’acord amb l’exposat anteriorment, Collbató ha d’elaborar el PAM d’incendi forestal
obligatòriament.

◘ Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (aprovat el 2 de
setembre de 2008)

◘ Pla d’Emergències per Accidents en Transport de Mercaderies Perilloses en Carretera i
Ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) (aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat de
Catalunya de 13 de desembre de 1999)
En el pla especial d’emergències per transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a
Catalunya (Transcat) es concreten l’estructura organitzativa i els procediments d’actuació, els
procediments de coordinació amb el pla estatal, els sistemes d’articulació amb les organitzacions de
les administracions locals, les modalitats d’actuació d’acord amb els criteris de classificació, els
procediments d’informació a la població i la catalogació de mitjans i recursos específics, adients per
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fer front a les emergències produïdes per accidents en el transport de mercaderies perilloses per
carretera o ferrocarril. A més, a través de l’anàlisi de flux s’estableixen les zones de Catalunya on el
risc és més elevat.
El Pla Transcat va ser informat favorablement per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia
11 de desembre de 1997, homologat per la Comisión Nacional de Protección Civil el dia 15 de juliol
de 1999 i aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya de 13 de desembre de 1999.
En l’apartat d’anàlisi del risc, per a determinar quines són les zones que tenen un risc més alt, el
Transcat assumeix, com a simplificació, que les vies que tenen una probabilitat més elevada de ser
afectades per un accident en el transport de substàncies perilloses són les que tenen el flux més
elevat d’aquest tipus de mercaderies. En aquest sentit, s’estableixen els nivells de flux següents:
Per al transport per carretera:

Per al transport per ferrocarril:

Tenint en compte això, el Transcat estableix:
Un mapa de flux de mercaderies perilloses per carretera a Catalunya que es basa en comptatges
en carreteres i autopistes i també en consultes a certes empreses i a entitats públiques i
privades.
Un mapa de flux de mercaderies perilloses per ferrocarril a Catalunya que es basa en la
informació proporcionada per Renfe sobre les quantitats de mercaderies perilloses
transportades.
Segons l’anàlisi de risc del Transcat el flux de mercaderies perilloses a la zona d’estudi és:
A – 2: flux molt important
C-55: flux moderat
Als casos anteriors cal afegir altres carreteres de la zona com a concreció del risc a la zona del PEIN
Muntanya de Montserrat. Concretament:
Carreteres d’accés al recinte de Montserrat: flux de propà associat als dipòsits del recinte (a
l’hivern s’omplen 2 o 3 cops per setmana i a l’estiu 2 cops al mes).
Segons el Transcat no es coneix flux de mercaderies perilloses per ferrocarril a la zona del PEIN
Muntanya de Montserrat.
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Tenen l'obligació de fer el PAM (Pla d’actuació municipal) per accidents en el transport de
mercaderies perilloses per carretera tots els municipis catalans amb vies que tinguin un flux de
mercaderies perilloses molt important (més de 150 camions per dia estàndard). També en tenen
l'obligació els municipis molt propers a vies (radi de 500 m al voltant) que tenen un flux de
mercaderies perilloses molt important.
Així, el municipi de Collbató té l’obligació d’elaborar el PAM per accidents en el transport de
mercaderies perilloses per carretera.

◘ Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT) (2003)
Tot i que Catalunya es pot qualificar com una zona d’activitat sísmica moderada, els diferents
estudis prediuen zones a on és previsible sismes d’una intensitat igual o superior a VII, per a un
període de retorn de 500 anys.
Per això, es fa necessari el desenvolupament d’un pla que doni una resposta ràpida i eficaç, dirigida
a minimitzar els possibles danys a les persones, béns i medi ambient, i que permeti restablir els
serveis bàsics per a la població en el menor temps possible.
El Pla Sismicat va ser informat favorablement per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 27
de setembre de 2001, homologat per la Comisión Nacional de Protección Civil el dia 5 de maig de 2002
i aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya de 13 de maig de 2003.
Per valorar el risc sísmic, al pla Sismicat es tenen en compte els conceptes següents:
Intensitat macrosísmica (estimació dels efectes del terratrèmol en un punt determinat), que es
valora amb l’escala MSK que té 12 graus.
Perillositat sísmica, que és la probabilitat que en un lloc concret i durant un determinat període
de temps de referència ocorri un terratrèmol que arribi a una intensitat determinada.
Vulnerabilitat sísmica, és la susceptibilitat d’un territori a patir un dany degut a l’ocurrència d’un
terratrèmol. En el Sismicat es valora la vulnerabilitat en edificis i instal·lacions que es
classifiquen des de l’A fins a la F, de més a menys vulnerables.
Municipis que han d’elaborar PAM per moviments sísmics
El Sismicat determina que han d’elaborar el corresponent Pla d’Actuació Municipal per moviments
sísmics :
Els municipis que tinguin una intensitat sísmica prevista igual o superior a VII en un període de
retorn associat de 500 anys segons el mapa de Perillositat Sísmica.
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Els municipis pels que s’ha calculat que es superaria el llindar de dany de referència en el parc
d’edificis d’habitatge en cas que es produeixi el màxim sisme esperat en l’esmentat període de
500 anys, segons els estudis de risc.
Segons el Sismicat, la intensitat sísmica esperada per un període de retorn de 500 anys del
municipi de Collbató, és de VI, per tant, en recomana elaborar el PAM per moviments sísmics.

◘ Pla de prevenció incendis en xarxa bàsica principal i secundària de camins
El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és un document elaborat el 1997 per la Diputació
de Barcelona, que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes
dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció. Aquestes previsions i mesures es
presenten a través d'informació escrita (fit- xes descriptives d'actuacions i inversions) i informació
gràfica (plànols). Aquest Pla es revisa cada quatre anys, l’última revisió és del 11 d’abril de 2006 i
presenta les mesures previstes pel quadrienni 2006-2011.
Entre d’altres, inclou les mesures de:
Senyalització dels punts d’ubicació dels hidrants d’aigua.
Obertura de la secció d’alguns camins o construcció de nous.
Arranjament i construcció de basses i dipòsits, instal·lació d'hidrants i altres boques.
Informació sobre restricció de l’ús del foc en butlletins, ràdio, web, etc.
Disposició d’ordenances municipals en relació la prevenció d’incendis forestals.
Realització i manteniment d’una franja de protecció perimetral de 25 m.
Repàs i manteniment dels camins existents.
El Pla de prevenció d’incendis que afecta Collbató preveu una franja de protecció contra els
incendis a la Fumada i Can Dalmases, que es troben representades en la cartografia corresponent.
◘ Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) (aprovat per l’Annex del Decret 328/1992), xarxa
natura, ZEPA, LIC
La muntanya de Montserrat, en el moment en que entrà en vigor el Pla d’Espais d’Interès Natural,
s’aprovà com a EIN amb el nom de Montserrat. Fins l’any 2008, englobava 3.839,67 ha repartides
entre les comarques del Bages, el Baix Llobregat, el Vallès occidental.
L’any 2008, la delimitació de l’EIN Montserrat es va ampliar fins a assolir les 5.868,27 ha protegides
actuals, incloent tota la superfície del Parc Natural i estenent-se cap a l’est per les serres de Rubió i del
Cairat fins unir-se a al nucli orogràfic de San Salvador de les Espases, ja fora del terme de Collbató.
Segons l’Annex 3 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès
natural, a Montserrat existeixen espècies de flora estrictament protegides com la Campanula speciosa
ssp. affinis, l’Erodium ruperstre i la Saxifraga callosa ssp. catalaunica.
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En l’Annex 4 d’espècies de fauna estrictament protegides s’hi inclou el coleòpter Troglocharinus sp. i
l’aranya Tegenaria racovitzai, presents endèmicament a Montserrat.
Per altra banda, la muntanya de Montserrat forma part de la Xarxa Natura 2000, considerada
conjuntament amb altres espais EIN propers dins l’espai ES5110012 Montserrat – Roques blanques –
Riu Llobregat. L’espai té una superfície de 7.270,40 ha i ha estat considerat Zona d’especial protecció
per les aus (ZEPA) en la Directiva d’aus i Lloc d’importància comunitària (LIC) en la Directiva d’hàbitats.
Sota aquesta figura es protegeix el 60% de la superfície del terme municipal de Collbató (1.083,9 ha).

Figura 3: Àmbit del municipi inclòs en el PEIN i la Xarxa Natura 2000. Font: elaboració pròpia a partir de
cartografia del DMAH.
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◘ Pla Territorial Sectorial de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya (aprovat el juny
del 2002) i Mapa Eòlic de Catalunya (2002)
La major part del terme municipal de Collbató, corresponent al Parc Natural, està classificada com a
zona incompatible a la implantació d’un parc eòlic. L’espai de protecció de l’entorn del Parc està
condicionada per a la implantació d’un parc eòlic.

Figura 4: Zonificació del terme municipal de Collbató segons el Pla de parcs eòlics.
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2 IDENTIFICACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS
2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT DEL PLA
El municipi de Collbató, amb una superfície de 1.799 ha, està situat a l’extrem nord de la comarca del
Baix Llobregat. Limita amb els municipis de Monistrol de Montserrat al Nord, Esparreguera a l’est, els
Hostalets de Pierola al sud i amb el Bruc per l’extrem occidental.
Collbató té una extensió de 18km2 i una població de 3307 habitants, amb un creixement mig anual de
152 habitants (dades de l’any 2005).
Una gran part del terme municipal forma part de la Muntanya de Montserrat, espai protegit pel PEIN,
que a més és Parc Natural, inclou una reserva natural, i forma part de la xarxa natura 2000, és espai LIC
i ZEPA.
El nucli urbà es troba als peus del massís de Montserrat, ocupant la plana travessada per la riera de
Can Dalmases d’oest a est. La resta del terme municipal inclou àrees de valor agrícola.

Dins el terme municipal, a més del nucli antic de Collbató, existeixen dotze nuclis més de població,
majoritàriament urbanitzacions de baixa densitat.

Figura 5: Mapa topogràfic amb l’emplaçament de l’àmbit d’estudi. Font: ICC.
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2.2 DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALS RELLEVANTS DEL SECTOR
A continuació es descriuen els aspectes més rellevants del context urbà, el medi físic, paisatgístic,
biològic i social de l’àmbit estudiat, així com les diferents afectacions i riscos ambientals que afecten la
zona.

2.2.1 MEDI FÍSIC

2.2.1.1 Litologia. L’emblemàtica formació dels conglomerats de Montserrat és la geologia
predominant al terme municipal i constitueix el patrimoni d’interès geològic de Collbató,
juntament amb les coves del Salnitre, d’origen càrstic
El terme municipal de Collbató, geològicament, s’emplaça en el massís de Montserrat, al marge sudest de la conca terciària de l’Ebre (l’actual depressió de l’Ebre), si bé morfològicament, el massís es
troba alineat amb la Serralada Prelitoral Catalana.
El massís de Montserrat constitueix un sistema de ventalls costaners eocens que voregen el límit sud
de la conca de l’Ebre, sent el producte de l’erosió de la Serralada Prelitoral Catalana, tal i com ho indica
la litologia dels còdols que el constitueixen.
Podem agrupar els materials de l’àrea de Montserrat en tres grups segons l’edat dels mateixos, tots
ells representats en el municipi objecte d’estudi, tal i com s’observa en la següent figura (fig. 5).
1. Sòcol paleozoic i cobertora mesozoica
Els materials del sòcol paleozoic estan representats essencialment per pissarres del cambroordovicià, i
es localitzen breument en els extrems est i oest del nucli urbanitzat, a tocar amb el límit municipal.
Per sobre d’aquests es dipositen els materials triàsics, constituint l’únic registre mesozoic de la zona,
ubicats concretament al sector central est del terme municipal. Aquests estan constituïts per les fàcies
Buntsandstein i Muschelkalk, característiques de la Serralada Prelitoral Catalana, és a dir per una sèrie
alternant de gresos de gra fi i argiles vermelles (fàcies Buntsandstein), seguida d’una potent seqüència
de calcàries, gresos vermells i dolomies (fàcies Muschelkalk).
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Figura 6: Mapa geològic a escala 1:2.500. Font: cartografia en format MiraMon del DMAH.

2. Successió paleògena (terciària) de Montserrat
Reposada sobre les dolomies triàsiques en discordança progressiva, se situa la successió paleògena de
Montserrat, formada per una successió conglomeràtica de color vermell en la que es poden distingir
vuit nivells de conglomerats massius, amb còdols heteromètrics i arrodonits, amb una potència de 75 a
250 m, separats entre ells per nivells de gresos i lutites també vermelles.
Aquesta litologia la trobem representada en tot el relleu que ocupa la meitat nord del municipi de
Collbató.
Al nord del nucli urbà, prèviament a l’inici dels nivells conglomeràtics, es detecta un important gruix de
nivells de gresos, lutites i argiles vermelles, que corresponent a les parts distals dels ventalls al·luvials,
essencialment conglomeràtics.

Foto 1: Dolomies i calcàries margoses de les fàcies Muschelkalk. Font pròpia.
Foto 2: Conglomerats de Montserrat. Font pròpia.
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Foto 3: Gresos i lutites corresponents a la part distal dels ventalls al·luvials de Montserrat. Font pròpia.

Foto 4: Detall dels conglomerats. Font (fotos 4 i 5): pròpia.

Foto 5: Nivell de gresos i lutites a la base de la successió conglomeràtica.
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D’altra banda, també d’edat terciària però dins del miocè, al sud del terme municipal se situen unes
litologies semblants a les anteriors: conglomerats grisos amb matriu argilosa sense cimentar i argiles,
gresos i conglomerats de tonalitats rosades, amb fauna bentònica i inclús fòssils de mamífers.
Un aspecte a destacar de la litologia montserratina és la seva particular erosió en forma d’agulles,
canals i parets, atorgant-li un relleu molt característic.
Aquestes agulles, d’aspecte serrat i columnar, podrien deure la seva formació a factors com: les dues
xarxes de diàclasis verticals existents en el massís conglomeràtic, el caràcter massiu dels conglomerats
així com l’abundant percentatge en còdols calcaris, i la presència estesa per tot el massís d’alzines,
afavorint la meteorització química i la separació dels blocs per la pressió de creixement.
D’altra banda, degut a la litologia predominantment carbonatada dels còdols que formen els
conglomerats de Montserrat, així com al ciment calcari que els suporta, fan que aquests tinguin un
comportament càrstic, donant lloc tant a formes externes com a surgències, avencs i coves, entre les
quals destaca especialment la cova de Salnitre, situada al nord-est del nucli urbà de Collbató.

Figura 7: Mapa de situació de les coves de Salnitre. Font: Informe de la Geozona 225. Coves de Salnitre i
discordança progressiva de Collbató (DMAH).
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Foto 6: Interior coves de Salnitre. Font pròpia.

Foto 7: Coves de Salnitre. Font pròpia.
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3. Materials quaternaris
Creuant el municipi pel la zona central en direcció nordoest-sudest, es troba el ventall al·luvial
d’Esparraguera-Collbató, constituït per graves amb matriu sorrenca, localment massives, amb llims
vermellosos que inclouen graves anguloses desorganitzades.

Foto 8: Aflorament de materials quaternaris. Font pròpia.

Foto 9: Detall dels materials quaternaris. Font pròpia.
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Donat el seu alt valor patrimonial, sobretot des del punt de vista geològic, en el terme municipal de
Collbató se situen parcialment dues geozones (sectors amb un destacat interès geològic, catalogats i
caracteritzats des del DMAH): la geozona de Montserrat i la geozona de les Coves de Salnitre i
discordança progressiva de Collbató.

conca

Llobregat

superfície conca (km²)

16

capacitat conca (hm³)

220

Figura 8: Mapa de les geozones incloses en el terme municipal de Collbató. Font: cartografia en format MiraMon
del DMAH.

2.2.1.2 Hidrologia superficial. El terme municipal presenta una xarxa hidrogràfica de caràcter
torrencial, en la que destaca la riera de can Dalmases i el riu Llobregat
El terme municipal de Collbató forma part de la conca hidrogràfica del Riu Llobregat, segons la
cartografia editada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, dins del marc de
les Conques Internes de Catalunya.
conca

Llobregat

superfície conca (km²)

16

capacitat conca (hm³)

220

En aquesta zona, amb una densa xarxa hidrogràfica, les rieres o barrancs principals presenten una
direcció NW a SE, com seria el cas de la Riera de Can Dalmases, que creua transversalment el municipi
que ens ocupa i segueix en aquesta direcció fins arribar al torrent del Mal, i aquest a la riera Magarola,
un dels afluents del riu Llobregat i situat a l’extrem nord-est de la zona d’estudi.
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En general, degut a les característiques climàtiques de la zona, el règim d’aquests torrents o rieres, i
sobretot dels petits afluents dels cursos principals, és estacional, associat amb la pluviometria de la
zona podent arribar a assolir un caràcter torrencial.

Foto 10: Vista del riu Llobregat, aigües avall, al seu pas pel municipi de Collbató. Font pròpia.

Foto 11: Vista de la riera de Can Dalmases. Font pròpia.
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Figura 9. Mapa hidrològic d’elaboració pròpia. Font: cartografia en format MiraMon del DMAH.
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2.2.1.3 Hidrologia subterrània. La part nord-est i est del terme municipal es situa sobre l’aqüífer
protegit de la Cubeta d’Abrera
L’àrea d’estudi està situada a cavall entre tres unitats hidrogeològiques: a l’oest, la Gaià-Anoia; al nord,
la Llobregat-Congost; i al sud, la unitat del Penedès, segons el “Mapa d’àrees hidrogeològiques
1:250.000” publicat per l’ICC (vegeu fig.10).
Segons aquesta classificació i tenint en compte la geologia del municipi anteriorment exposada,
existeixen les següents unitats aqüíferes:
306. Unitat hidrogeològica Gaià-Anoia:
- Calcàries mesozoiques del Gaià-Anoia, aqüífer consolidat amb permeabilitat per fissuració i/o
carstificació.
- Margues i guixos triàsics del Gaià-Anoia, zona poc permeable amb aqüífers locals.
- Dipòsits Paleozoics de l’Anoia, zona poc permeable amb aqüífers locals.
204. Unitat hidrogeològica Llobregat-Congost (aqüífers porosos no consolidats):
- Conglomerats de Sant Llorenç de Munt i Montserrat.
- Dipòsits quaternaris i al·luvials del Llobregat-Congost.
307. Unitat hidrogeològica del Penedès:
- Dipòsits detrítics neògens i quaternaris del Penedès, aqüífer porós no consolidat.
D’altra banda, en el terme municipal, concretament al nord-est i a l’est del mateix, se situa l’aqüífer
protegit pel DMAH de la Cubeta d’Abrera.
El terme municipal no es troba sobre cap aqüífer protegit pel DMAH; el més proper és l’aqüífer de la
Cubeta d’Abrera, a uns 4,5 km del municipi.

Figura 10. Mapa de les àrees hidrogeològiques establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Institut
Cartogràfic de Catalunya. El límit municipal es marca en negre. Font: cartografia en format MiraMon del DMAH.
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2.2.2 MEDI BIOLÒGIC
2.2.2.1 Vegetació de Collbató. Els hàbitats forestals del municipi de Collbató han estat molt
afectats pels incendis, mentre que la zona agrícola, dominada pel conreu d’oliveres, ha
sofert un abandó important els darrers anys. L’espai rupícola acull espècies vegetals
endèmiques
El municipi de Collbató està configurat per un mosaic d’espais naturals i rurals d’elevat valor natural i
paisatgístic. Dins aquest mosaic hi predominen els hàbitats forestals, que ocupen un 72,5% del
territori. La major part d’aquesta massa forestal correspon a la zona del Parc Natural de Montserrat i a
la zona de pre-parc.
Dins l’àrea del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, que ocupa el 53% del terme municipal de
Collbató, l’alzinar s’alterna amb les masses de conglomerats tot i que ocupa una extensió molt inferior
a l’esperada degut a la destrucció del bosc principalment a caus dels incendis que han tingut lloc a la
zona. L’estrat arbori tan dens de l’alzina proporciona un sotabosc més humit que permet la proliferació
de lianes com l’aladern (Rhamnus alaternus), l’arítjol (Smilax aspera), el marfull (Viburnum tinus), el
lligabosc (Lonicera implexa), l’aladern fals (Phillyrea latifolia), el galzeran (Ruscus aculeatus), el boix
(Buxus sempervirens), l’heura (Hedera helix) o l’arboç (Arbutus unedo). Les espècies que acompanyen
l’alzina varien en funció de l’alçada en què es trobin els alzinars (parts baixes de la muntanya, obacs i
solells).

Foto 12: Alzinar. Font pròpia.
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Les pinedes de pi blanc són abundoses a les parets baixes del massís tot i que les importants
extensions de bosc de pi que es localitzaven entre Collbató i Monistrol actualment són pràcticament
inexistents degut al gran incendi produït el 1994. Actualment hi predomina la vegetació arbustiva
baixa, representada principalment pel garric (Quercus coccifera), així com les brolles de romaní i bruc
d’hivern.

Foto 13: Pinedes de pi blanc a les parets baixes del massís. Font pròpia.

També a causa dels incendis, els llistonars (Phlomido-Bracgypodietum refusi) han vist incrementada la
seva presència.

Foto 14: Llistonar al peu del massís. Font pròpia.
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La resta de boscos s’emplacen a la serra de Can Dolcet i als plans de Can Guineu, el serrat dels Gatells i
Can Perelloch. Es tracta de boscos secundaris de pi blanc fruit de l’explotació i la regressió de l’alzinar,
que es van esclarissant a mesura que s’aproximen a la zona urbana.
La serra dels Gatells o de Rubió, a l’est del nucli urbà, està poblada per brolles calcícoles de romaní i
bruc d’hivern, juntament amb matolls de garric (Quercus coccifera). Hi destaquen dues orquídies
interessantíssimes, com són l’Abacamtis pyramidalis i la Limodorum avortium.

Foto 15: Boscos secundaris de pi blanc a Can Gatell. Font pròpia.

La biodiversitat es veu afavorida als peus d’aquesta serra, on s’estén una franja de sòls lleugerament
àcids que provoca la substitució de les brolles per les estepes.
Altres boscos destacables es troben a la zona agrícola de ponent, on abunda
l’alzina (Quercus ilex). És singular l’anomenada “alzina gran”, arbre
monumental i centenari, molt emblemàtic per al poble, que es troba molt a
prop del nucli.
Tenint en compte les característiques morfològiques de Montserrat, es fa
palesa la importància i riquesa de les comunitats rupícoles presents en el
territori.
Foto 16: ”Alzina gran”. Font pròpia.
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Existeixen alguns elements endèmics com la corona de reina (Saxifraga catalaunica) o la cargola de
roca (Erodium rupestre).
Als marges dels camps i torrenteres s’hi emplacen les bardisses de roldor (Coriaria myrtifolia) i
esbarzer (Rubus ulmifolius).
En l’espai agrícola que s’estén a la zona del pre-parc i a la part sud de l’autovia A-2, al pla de les
Ginesteres i de Can Guineu, hi dominen els conreus d’oliveres. També s’hi troben camps d’ametllers,
avellaners, vinya i alguns fruiters. Aquests camps de secà sostenen una rica i variada flora herbàcia, on
domina la ravenissa blanca (Diplotaxis euricides), l’esperó (Delphinium peregrinum) i l’adonis vermell
(Adonis flamea).

Foto 17: Zona agrícola al sud de l’autovia. Font pròpia.

Foto 18: Substrat herbaci dels conreus d’olivera. Font pròpia.
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Darrerament, degut al progressiu abandonament dels camps de conreu, el territori s’ha anat ocupant
amb comunitats arbustives de caràcter secundari , principalment brolles de romaní i bruc d’hivern,
bosquetons de pi blanc (Pinus halepensis), matollars de ginesta (Spartium junceum).
A l’àrea del pre-parc, aquesta zona de conreu es combina amb petites zones forestals que actuen com
a espai de transició entre la zona urbana i el parc natural.

Foto 19: Espai de transició entre la zona urbana i el parc natural. Font pròpia.

Finalment, la vegetació de ribera té una petita representació en el terme municipal en el tram de riu
Llobregat que transcorre fronterer per la part nord-est de Collbató, i a la bassa de la riera de Can
Dalmases on es conserven especies de ribera com el pollancre (Populus nigra), l’àlber Populus alba), el
salze (Salix s.p.), el vern (Alnus glutinosa).
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Foto 20: Vegetació de ribera als marges del riu Llobregat. Font pròpia.

Foto 21. Vegetació de ribera de la riera de Can Dalmases a l’alçada de la bassa que porta el mateix nom. Font
pròpia.
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Segons la cartografia dels hàbitats, la vegetació present en el terme municipal de Collbató es reparteix
de la següent forma:
Grup d’hàbitat
Boscos aciculifolis
Boscos escleròfil·les
Roques no litorals
Vores d’aigua
Bosquines i prats
mediterranis
Conreus herbacis
Conreus llenyosos i
plantacions
Camps abandonats ermots i
àrees ruderals
Zones urbanes i industrials
TOTAL

Superfície (ha)

% respecte l’àmbit

252,35
200,28
474,70
9,44

13,93
11,06
26,21
0,52

338,92

18,71

37,79

2,09

269,53

14,88

42,60

2,53

185,30
1.810,91

10,23
100

Taula 1: Superfície dels hàbitats presents al terme municipal de Collbató. Elaboració pròpia a partir de la
cartografia d'hàbitats de Catalunya, DMAH.

Aquests hàbitats s’han representat en un mapa de vegetació (veure figura següent), obtingut a partir
de la cartografia d'hàbitats de Catalunya, DMAH).
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Figura 11: Cartografia dels hàbitats. Font: cartografia en format MiraMon del DMAH.
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A continuació es detalla la vegetació existent en cadascun dels hàbitats que recobreixen el sòl del
municipi de Collbató, segons les fitxes de la cartografia d’hàbitats del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya, que s’ha contrastat i actualitzat a partir de la informació inclosa en
l’Auditoria ambiental del municipi.
Boscos aciculifolis
Boscos escleròfil·les

Pinedes de pi blanc amb sotabosc de brolles
calcícoles
ESTRAT ARBORI

Alzinars de terra baixa
ESTRAT ARBORI

Pi blanc (Pinus halepensis)
ESTRAT ARBUSTIU
Romaní (Rosmarinus officinalis)
Bruc d’hivern (Erica multiflora)
Botja groga (Bupleurum fruticescens)
Gatosa (Ulex parviflorus)
ESTRAT HERBACI
Stipa offneri
Pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies o
garrigues
ESTRAT ARBORI

Alzina (Quercus ilex subsp. ilex)
ESTRAT ARBUSTIU
Marfull (Viburnum tinus)
Arboç (Arbutus unedo)
Englantiner (Rosa sempervirens)
Aladern fals (Phyllirea latifolia)
Aladern (Rhamnus alaternus)
Llentiscle (Pistacia lentiscus)
ESTRAT HERBACI
Rogeta (Rubia peregrina)
Lligabosc (Lonicera implexa)
Arítjol (Smilax aspera)
Esparraguera (Asparagus acutifolius)
Violeta de bosc (Viola alba)
Galzeran (Ruscus aculeatus)
Falzia negra (Asplenium onopteris)
Brutònica (Teucrium chamaedrys)

Pi blanc (Pinus halepensis)
ESTRAT ARBUSTIU
Garric (Quercus coccifera)
Alzina (Quercus ilex)
Llentiscle (Pistacia lentiscus)
ESTRAT HERBACI
Llistó (Brachypodium retusum)
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Bosquines i matollars mediterranis i
submediterranis
Brolles de romaní calcícoles de terra baixa
ESTRAT ARBUSTIU
Romaní (Rosmarinus officinalis)
Bruc d’hivern (Erica multiflora)
Bufalaga (Thymalea tinctoria)
Maleïda (Linum tenuilfolium subsp.
Suffruticosum)
Foixarda (Globularia alypum)
Sanguinària blava (Lithospermum fruticosum)
Albada (Anthyllis cytisoides)
Esteperola (Cystus clusii)
Romer blanc (Helianthemum syriacum)
Càdec (Juniperus oxycedrus)
ESTRAT HERBACI
Fumana ericoides var. spachii
Fumana thymifolia
Farigola borda (Staehelina dubia)
Llistó (Brachypodium retusum)
Farigola (Thymus vulgaris)
Brolles dominades per matabou, sovint fent el
mantell marginal d’alzinars
ESTRAT ARBUSTIU
Matabou (Bupleurum fructicosum)
Alzina (Quercus ilex)
Fals aladern (Phillyrea latifolia)
Lligabosc (Lonicera implexa)
Cytisus sessilifolius
ESTRAT HERBACI
Rogeta (Rubia peregrina)
Ginestars de ginesta vera de les contrades
mediterrànies
ESTRAT ARBUSTIU
Ginesta (Spartium junceum)
Gatosa (Ulex parviflorus)
ESTRAT HERBACI
Albellatge (Hyparrhenia hirta)
Trèvol pudent (Psoralea bituminosa)
Sempreviva (Helicrhysum stoechas)
Llistó (Brachypodium retusum)
Card cigrell (Carlina corymbosa)
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Roques no litorals

Cystopteris fragilis
Erinus alpinus
Lluqueta de roca (Globularia repens)
Hieracium amplexicaule
Xuclamel de roca (Lonicera pyrenaica)
Herba prima (Moehringia muscosa)
Petrocoptis montsicciana
Polipodi (Polypodium vulgare s.l.)
Peucrist (Potentilla alchemilloidis)
Te de soqueta (Potentilla caulescens)
Potentilla nivalis
Púdol menut (Rhamnus pumilus)
Salix tarraconensis
Herba freixurera (Sarcocapnos enneaphylla)
Corona de reina (Saxifraga catalaunica)
Herba del nord (Saxifraga corbariensis)
Corona de rei (Saxifraga longifolia)
Saxifraga media
Saxifraga paniculata
Silene borderei
MOLSES
Anomodon viticulosus
Ctenidium molluscum
Homalothecium serieceum
Neckera complanata
Neckera crispa
LÍQUENS
Acarospora scabra
Aspicilia calcarea
Caloplaca spp.
Polyblastia spp.
Thelidium spp.
Verrucaria nigrescens
Xanthoria calcícola
Theloschistes contortuplicatus

Cingles i penyals calcaris de contrades
mediterrànies càlides
PLANTES VASCULARS
Te de roca (Jasonia saxatilis)
Chaenorrhinum origanifolium subsp. cadevalli
Malva de roca (Lavatera maritima)
Cheirolophus intybaceus
Poniol (Satureja fruticosa)
Melica arrecta
Piptatherum coerulescens
Polipodi (Polypodium vulgare s.l.)
Dauradella (Ceterach officinarum)
Falzia roja (Asplenium trichomanes)
Barretets (Umbilicus rupestris)
Crespinell (Sedum dasyphyllum)
MOLSES
Ctenidium molluscum
Pterogonium ornithopodioides
LÍQUENS
Verrucaria spp.
Xanthoria spp.
Caloplaca spp.
Orxella (Roccella phycopsis)
Anema nummularia
Cingles i penyals calcaris de muntanya
PLANTES VASCULARS
Orella d’ós (Ramonda myconi)
Gatolins (Antirrhinum molle)
Artemisia umbelliformis
Falguereta de reoca (Asplenium fontanum)
Falzia blanca (Asplenium ruta-muraria)
Falzia roja (Asplenium trichomanes)
Falzia verda (Asplenium viride)
Ravenissa de roca (Brassica repanda)
Campaneta gran (Campanula speciosa)
Campaneta gran (Campanula affinis)
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Prats basòfils secs de terra baixa

Vores d’aigua

Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum)

Alberedes amb vinca de la terra baixa

ARBUSTOS I MATES

ESTRAT ARBORI

Salvió (Phlomis lychnitis)
Argelaga (Genista scorpius)
Farigola (Thymus vulgaris)
HERBES
Llistó (Brachypodium retusum)
Argirolobi (Argyrolobium zanonii)
Panical (Eryngium campestre)
Rèvola borda (Sherardia arvensis)
Arenaria serpyllifolia
Corretjola de serp (Convolvulus althaeoides)
Dàctil (Dactylis glomerata)
Card cigrell (Carlina corymbosa)
Llinet (Linum strictum)
Lleterola (Euphorbia exigua)

Àlber (Populus alba)
Pollancre (Populus nigra)
Om (Ulmus minor)
Freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia)
ESTRAT ARBUSTIU
Esbarzer (Rubus ulmifolius)
Heura (Hedera helix)
Romegueró (Rubus caesius)
ESTRAT HERBACI
Vinca (Vinca difformis)
Sarriassa (Arum italicum)
Aristolochia longa
Violeta de bosc (Viola alba)
Fenàs de bosc (Brachypodium sylvaticum)
Canyars de vores d’aigua
Canya (Arundo donax)
Corretjola gran (Calystegia sepium)
Corretjola borda (Cynanchum acutum)
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Conreus herbacis

Conreus llenyosos

Conreus herbacis de secà

Fruiterars principalment de secà

PLANTES CULTIVADES
Ordi (Hordeum sp.)
Blat (Triticum sp.)
Blat de moro
Alfals (Medicago sativa)

PLANTA CULTIVADA
Olivera (Olea europaea var. Europaea)
Ametller (Prunus dulcis)
Avellaner (Corylus avellana)
Fruiters de clima temperat
ESTRAT HERBACI
Ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides)
Lleteresa (Euphorbia segetalis)

MALES HERBES
Margall (Lolium rigidum)
Rosella (Papaver rhoeas)
Bromus ssp.
Ull de perdiu (Adonis spp.)
Mill de sol petit (Lithospermum arvense)
Agulles de pastor (Scandix pecten-veneris)
Passacamins (Polygonum aviculare)
Fajol bord (Fallopia convolvulus)
Buglossa (Anchusa azurea)
Herba de l’escorpí (Coronilla scorpioides)
Ballarida (Hypecoum spp.)

Vinyes
PLANTES CULTIVADES
Vinya (Vitis vinifera)
MALES HERBES
Ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides)
Blet (Chenopodium album)
Marxant (Amaranthus retroflexus)
Canyota (Sorghum halepense)
Gram (Cynodon dactylon)
Corretjola (Convolvulus arvensis)
Lleteresa (Euphorbia segetalis)
Boixac (Calendula arvensis)
Morró vermell i morró blau (Anagallis arvensis)
Xereix (Setaria verticillata)
Lletsó fi (Sonchus tenerrimus)

Dins aquesta diversitat d’hàbitats del terme municipal de Collbató, se n’han classificat 5 com a hàbitats
d’interès comunitari. D’aquests, tan sols un és prioritari: prats mediterranis rics en anuals, basòfils.
Tipus d’hàbitat d’interès comunitari
Alzinars i carrascars
Pinedes mediterrànies
Boscos de ribera
Costers rocosos calcaris
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils

Prioritaris
no
no
no
no
sí

Taula 2: Hàbitats d’interès comunitari presents al terme municipal de Collbató. Cartografia d'hàbitats d’interès
comunitari, DMAH.

A la figura seguent s’hi ha representat aquests hàbitats d’interès comunitari.
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Figura 12: Hàbitats d’interès comunitari. Font: cartografia en
format MiraMon del DMAH.
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Diversitat faunística. La gran diversitat faunística existent a la muntanya de Montserrat, amb
presència d’invertebrats endèmics, es veu incrementada per les espècies presents en la zona
agroforestal del terme
La diversitats d’ambients reunits en l’espai de la muntanya de Montserrat i dels camps de conreu
permet la coexistència de poblaments faunístics molt rics i diversos. La fauna de Montserrat es troba
sotmesa a una pressió humana contínua i s’ha vist encara més agreujada a causa dels incendis.
Afortunadament, la declaració de Parc natural ha possibilitat l’establiment de mesures protectores per
a les espècies animals que habiten el massís.
Els ambients rupícoles acullen els hàbitats faunístics més rellevants del terme. Els cingles
conglomeràtics són molt rics en ocells com l’àguila cuabarrada (Hieratus fascinatus), el duc (Bubo
bubo), el pela-roques (Trichodroma muraria, el ballester (Apus melba), el roquerol (Ptyonoprogne
rupestris).
Les coves i els avencs sostenen poblacions de diversos grups d’invertebrats associats a la vida
cavernícola (coleòpters del gènere Troglocharinus i aràcnids endèmics com Tegenaria racovitzai) i de
quiròpters com Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus leisleri i Talarida teniotis, entre
d’altres. A les coves del Salnitre es tenen registres d’exemplars de Rhinolophus ferrumequinum tot i
que es probable que el fet que les coves siguin turístiques hagi afectat a la distribució de l’espècie en
aquest espai.
Entre els amfibis, que ocupen les zones de brolla, pineda, alzinar i espais amb vegetació ruderal,
destaca la salamandra (Salamandra salamandra), el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau corredor (Bufo
calamita), la reineta (Hyla meridionalis) i la granota verda (Rana perezi).
Dins el grup dels rèptils, dins el terme de Collbató i de manera similar a la resta de Parc Natural, la
major riquesa es concentra en les parts baixes del massís. Majoritàriament habiten a les brolles, en
zones humanitzades i espais amb vegetació ruderal. Es pot trobar espècies com el dragó comú
(Tarentola mauritanica), l’escurçó ibèric (Vipera latasti), el vidriol (Anguis fragilis), el sargantaner gros
(Psammodromus algirus), el llangardaix ocel·lat (Timor lepidus), la sargantana ibèrica (Podarcis
hispanica), la serp verda (Malpolon monspessulanus), el vidriol (Anguis fragilis) la serp blanca (Elaphe
scalaris).
Entre els mamífers destaquen el porc senglar (Sus scrofa), l’esquirol (Sciurus vulgaris), la fagina
(Martes foina) i el gat mesquer (Genetta genetta) i, des de 1995, hi és present la cabra salvatge (Capra
pyrenaica) en ser reintroduïda a l’espai natural. En les brolles i garrigues hi predomina el conill
(Oryctolagus cuniculus).
Segons el mapa de Col·lisions amb ungulats de l’any 2007 del DMAH, a l’A-2 al seu pas per Collbató es
coneix una col·lisió amb un senglar.
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Pel que fa als ocells, el mosaic d’usos agrícoles i forestals, al costat d’espais de pastura i matollar a la
part inferior de la muntanya permet l’existència d’una gran riquesa d’espècies característiques
mediterrànies.
A la serra dels Gatells i el torrent de la Salut, amb matollars oberts, hi habita la perdiu roja (Alectoris
rufa), el tallarol de la garriga (Sylvia cantillans) i l’àliga cuabarrada (Hieraetus fasciatus), declarada en
perill segons el libro rojo de las aves de España 2002.
En els bosquets de pi blanc hi abunda el tord (Turdus philomelos), el bruel (Regulus ignipillus), el tudó
(Columba palumbus), el gaig (Garrulus glandarius), la mallerenga emplomallada (Parus cristata), la
merla (Turdus merula) i el tallarol gros (Sylvia borin).
Cal tenir en compte que, a banda de la fauna pròpia d’aquests ambients de la falda de la muntanya, els
espais oberts i bosquines són les zones d’alimentació dels rapinyaires emblemàtics que habiten els
espais rocosos de Montserrat, com el duc (Bubo bubo).
S’adjunta a continuació un dels plànols informatius del PTMB, on es cartografien els espais d’interès
faunístic i florístic de Collbató. (Atès que no es troba disponible la versió digital d’aquest plànol, no s’ha
pogut treballar amb el SIG, i per tant és merament orientatiu).

Figura 13: Plànol informatiu dels espais d’especial interès
faunístic i florístic de Collbató, segons el Pla Territorial de l’àmbit
Metropolità de Barcelona
43

ISAP Avanç de POUM de Collbató

2. Identificació dels requeriments ambientals significatius

2.2.2.2 Connectivitat

Figura 14: Plànol informatiu dels espais d’especial interès per a la
connectivitat ecològica de Collbató. Font: PTMB. S’intueixen el nucli
(cercle) i la A2 (fletxa)
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La figura 1 (espais oberts del PTMB) situa els corredors fluvials i els principals connectors. El terme
municipal de Collbató, segons aquesta cartografia, no està afectat per cap connector, però la totalitat
del tram del riu Llobregat que ressegueix el límit municipal es considera corredor fluvial.
La figura anterior, que forma part dels plànols informatius del Pla Territorial de l’àmbit Metropolità de
Barcelona, mostra els espais d’especial interès per a la connectivitat ecològica de Collbató, i s’ha
elaborat tenint en compte els estudis de base elaborats en motiu de la elaboració del Pla.
Segons aquesta cartografia, el municipi de Collbató es troba immers en una gran matriu d’interès per a
la connectivitat ecològica. Aquesta connectivitat es troba limitada per la presencia de vies de
comunicació (la carretera nacional, la A-2 i tota la xarxa de carreteres secundàries), zones
urbanitzades, municipis...
La barrera més important a l’alçada del terme municipal de Collbató és sens dubte l’autovia (A-2), que
constitueix un obstacle per a la fauna (exceptuant el grup dels ocells).
Aquesta autovia no és però totalment impermeable al pas de fauna, ja que en alguns trams transcorre
elevada (ponts, viaductes), i en altres disposa de passos (túnels, drenatges...) que també poden ser
utilitzats per fauna, tot i que no s’han trobat rastres ni evidències de pas en cap d’ells (com determina
l'Informe Ambiental que acompanya la Modificació del PGOU a l'àmbit de les Ginesteres II)

figura 15 Permeabilitat de la A-2. Font: GMG
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2.2.2.3 Espais protegits. La zona de la Muntanya de Montserrat és un EIN i es troba protegit també
per la Xarxa Natura 2000 i la figura de Parc Natural, incloent una zona de reserva natural
parcial
Espais del PEIN i Xarxa natura 2000
Els principals motius d’inclusió de la muntanya de Montserrat d’aquest espai en el PEIN van ser els
relleus originals del massís que constitueixen una excepcional singularitat geològica a nivell mundial,
l’heterogeneïtat del paisatge vegetal i faunístics i, en general, l’existència en l’espai d’una àmplia
diversitat d’ecosistemes mediterranis.
Segons l’Annex 3 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès
natural, a Montserrat existeixen espècies de flora estrictament protegides com la Campanula speciosa
ssp. affinis, l’Erodium ruperstre i la Saxifraga callosa ssp. catalaunica.
En l’Annex 4 d’espècies de fauna estrictament protegides s’hi inclou el coleòpter Troglocharinus sp. i
l’aranya Tegenaria racovitzai, presents endèmicament a Montserrat.
Per altra banda, la muntanya de Montserrat forma part de la Xarxa Natura 2000, considerada
conjuntament amb altres espais EIN propers dins l’espai ES5110012 Montserrat – Roques blanques –
Riu Llobregat. L’espai té una superfície de 7.270,40 ha i ha estat considerat Zona d’especial protecció
per les aus (ZEPA) en la Directiva d’aus i Lloc d’importància comunitària (LIC) en la Directiva d’hàbitats.
Sota aquesta figura es protegeix el 60% de la superfície del terme municipal de Collbató (1.083,9 ha).
A continuació s’inclouen les espècies i hàbitats presents en aquest espai que han permès la seva
inclusió en el programa de protecció natural comunitari:

Hieratus fasciatus
Falco peregrinus
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Anthus campestris
Sylvia undata
Emberiza hortulana

ES2110012 Montserrat – Roques Blanques – Riu Llobregat
Àliga cuabarrada
Falcó
Duc
Enganyapastors
Blauet
Trobat
Tallareta cuallarga
Hortolà

Taula 3: Llistat d’espècies de l’Annex I de la Directiva d’aus presents a la ZEPA Montserrat - Roques blanques –
Riu Llobregat.

CODI
3250
3260
3270
3280

NOM DE L’HÀBITAT
Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi
Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion
fluitantis i Callitricho-Batrachion)
Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri i del Bidention.
Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d’àlbers i salzes.
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6220
6420
6430
8210
8220
9240
92A0
92D0
9340
9530
9540
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Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachyodietalia)
Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion.
Herbassars higròfils, tant en marges i vorades com de l’alta muntanya.
Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola
Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola
Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis)
Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera
Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea)
Alzinars i carrascars
Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. Salzmannii)
Pinedes mediterrànies
Teixedes mediterrànies

Taula 4: Llista dels hàbitats de l’Annex I de la Directiva d’Hàbitats presents en l’espai ES2110012 proposat com a
lloc d’importància comunitària (LIC).
ES2110012 Montserrat – Roques Blanques – Riu Llobregat
INVERTEBRATS
Lucanus cervus
Graellsia isabelae
Callimorpha quadripunctaria
Cerambyx cerdo
AMBIFIS I RÈPTILS
Mauremys leprosa
MAMÍFERS
Miniopterus schreibersii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrum-equinum
Rhinolophu hipposideros

Escanyapolls, cèrvol volant
Graelsia
Banyarriquer del roure
Tortuga de rierol
Rat penat de cova
Rat penat mediterrani de ferradura
Rat penat gran de ferradura
Rat penat petit de ferradura

Taula 5: Llista de les espècies de l’Annex II de la Directiva d’Hàbitats presents en el LIC Montserrat – Roques
blanques – Riu Llobregat.

Parc Natural de la muntanya de Montserrat
La zona muntanyosa de Montserrat es va declarar Parc Natural l’any 1987. En el Decret 29 de gener de
1987 es classificà el sòl com a no urbanitzable sotmès a especial protecció i es va regular la delimitació
definitiva del Parc natural i el seu entorn de protecció. Per altra banda,.a l’interior del Parc natural es
va definir una reserva natural parcial amb la finalitat de protegir d’una manera absoluta les formacions
geològiques i de preservar estrictament la riquesa de flora i fauna.
L’any 2004 es va elaborar una Proposta d’ampliació del Parc Natural i de redefinició dels límits de les
diverses figures de protecció que hi estan relacionades que impliquen la incorporació en el parc de
diversos espais de Collbató com la serra dels Gatells, el castell de Collbató, el nucli històric del poble i
una àmplia zona agrícola situada a ponent del nucli de Collbató.
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D’aquesta manera es pretén aconseguir aturar la pressió de l’urbanisme difús que caracteritza la zona i
que està afectant les parts baixes de la muntanya de Montserrat, de manera que es preservi la visual
característica que ofereix el massís.
També es pretén reduir els riscos d’incendi i d’inundació al municipi, derivats de l’abandonament de
conreus i de la urbanització en sòls rústics, especialment a la zona de la vinya Nova, a l’oest del nucli
antic.

Figura 16: Zonificació del Parc Natural de Montserrat. Font: elaboració pròpia a partir de la cartografia del
DMAH.
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2.2.2.4 Activitat cinegètica.
La part nord del municipi, corresponent a l’espai de Parc Natural, està inclòs dins la Zona de caça
controlada ZCC0003 Montserrat.
Es tracta d’una de les figures territorials que es deriven de la Llei 1/1970 de caça i que és gestionada
pel DMAH.

2.2.3 MEDI ANTRÒPIC

2.2.3.1 Context humà. Amb una taxa de creixement superior a la comarcal, Collbató presenta una
forta mancança en habitatge protegit
L’avanç del POUM inclou un avanç de la memòria social, on es descriu abastament la població de
Collbató, la seva evolució, creixement, naturalesa, estructura i una anàlisi econòmica i de l’habitatge,
per la qual cosa ens remetem a aquest estudi pel que fa al context humà.

2.2.3.2 Patrimoni cultural i històric. El nucli antic de Collbató constitueix el principal patrimoni
històric del terme, juntament amb altres elements vinculats a l’activitat agrícola tradicional
del municipi
Atesa la riquesa patrimonial de Collbató, el caràcter turístic i residencial del municipi i la seva situació
geogràfica pròxima a l’àrea metropolitana de Barcelona, s’ha proposat declarar Collbató com a
municipi turístic de Catalunya d’acord amb l’article 18 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de
Catalunya.
A continuació s’explica breument una relació de béns del patrimoni arquitectònic, industrial i
arqueològic, entre d’altres, existents a Collbató. En la memòria del POUM de Collbató s’inclou una
explicació més detallada d’aquests elements del Patrimoni cultural i històric.
Patrimoni arquitectònic
El Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 16
d’octubre de 1991, estableix una sèrie de requisits arquitectònics que pretenen facilitar la integració
de les obres noves o reformades a l’entorn propi de la zona pel que fa a materials, estructures i
distribució d’espais. Pel que fa als elements arquitectònics de caràcter històric, com les edificacions del
nucli antic, estableix també condicions determinades per la seva modificació, amb l’ànim de mantenir
la seva integració amb l’entorn.
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El PGOU estableix també la qualificació de “zona 1: edificis i jardins a protegir”, en la qual inclou 12
unitats arquitectòniques:
· carrer d’Amadeu Vives
· església de Sant Corneli
· cal Tutor (o can Vacarisses)
· cal Vidrier (o can Castelló)
· can Rogent
· jardí de can Rogent (jardí de la Parellada)
· can Balart
· el castell
· arc d’en Bros (arc gòtic)
· cal Trago i can Bros
· cal Pepa (posada Bonavista o posada Las Cuevas)
· edifici de l’Ajuntament (can Nolla)
Els articles 71 a 76 del PGOU regulen les condicions d’ús, les obres permeses, les condicions
d’edificació, els requisits per sol·licitar llicència i l’obligació de conservar aquests béns. Entre d’altres
mesures, no s’hi admeten ampliacions de volum superiors al 5% de la superfície existent, no es poden
enderrocar i s’obliga a conservar en bon estat aquestes edificacions. Cal dir que la inclusió en aquesta
qualificació de l’edifici de l’antic Sindicat de Pagesos no en va impedir el seu enderroc, fins i tot sense la
tasca de documentació preceptiva.
PGOU 2 (zona de nucli històric), afecta els edificis del nucli històric medieval. Del fet que el carrer
d’Amadeu Vives també figuri en la categoria 1, cal concloure que la protecció de la zona 1 afecta la
façana de les cases i la via en si mateixa, i que la protecció de la zona 2 afecta la resta dels edificis.
· carrer d’Amadeus Vives
· carrer del castell
· carrer de Dalt
· plaça de l'Església
PGOU 3 (zona de cases en filera). Afecta a edificis històrics no medievals, que el PGOU identifica
com a “creixement suburbà recolzat a la xarxa de camins rurals produït en la segona meitat del
segle passat, coincidint amb el període de màxima activitat agrícola del municipi”, tot i que alguns
d’aquests edificis són del segles XVII i XVIII. Aquests edificis es troben als següents carrers:
· carrer de la Salut
· carrer Pau Bertran
· carrer Sant Antoni
· carrer Bonavista
· carrer Nou
· raval de la Font del Còdol
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PGOU 4 (zona d’extensió urbana amb edificació en filera). Afecta a edificacions noves entre
mitgeres, que normalment ocupen els espais lliures que queden entre les zones disgregades de les
edificacions històriques. En el cas de les edificacions dels carrers de Colom, Joan Vacarisses,
Parellades i passeig del Masnuet, el PGOU les classifica també en la zona 8 (regulació d’edificació
existent), perquè poden ser subjectes a regulacions volumètriques a partir d’estudis de detall. Son
edificacions que formen part del PGOU 4, les de les vies següents:
· carrer de la Fumada
· carrer Sant Corneli
· zones desocupades del c/ Nou
· carrer Colom
· carrer Joan Vacarisses
· carrer Parellades
· passeig del Mansuet
El PGOU 7 (zona de verd privat protegit) es tracta sobretot de zones de jardins i d’horts privats de
les cases adjacents, que segons el PGOU, “cal que siguin conservades lliures pels valors i caràcter
de la seva vegetació o pel manteniment dels espais buits del paisatge urbà”. Aquestes zones són:
· part posterior parcel·les costat sud c/Amadeu Vives, entre c/ del Castell i l'arc d'en Bros
· costat sud del c/ Bonavista
Segons l’informe “Protecció del patrimoni arquitectònic de Collbató” elaborat pel mateix ajuntament
el juliol de 2003, el patrimoni cultural i històric del terme municipal de Collbató es concentra al nucli
antic del poble. El municipi presenta un ric patrimoni arquitectònic format per construccions de caire
popular que comparteixen uns materials, un estil constructiu i unes tècniques característiques, que tot
plegat fa que siguin representatives d’una forma de vida rural, centrada en l’economia agrícola i en
l’adaptació a l’entorn.
Un primer nivell de protecció és la que s’aplica als immobles declarats Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN). A Collbató, en aquesta catalogació únicament hi ha el castell, amb el seu entorn, com a
monument històric. Aquest grau de protecció significa, entre d’altres mesures, que no es pot destruir,
reconstruir (si no és amb parts originals) ni alienar, i que qualsevol intervenció ha d’ésser autoritzada
pel Departament de Cultura de la Generalitat.
Un segon nivell de protecció és aplicat als Béns Culturals d’Interès Local (BCIL). Aquests béns són
igualment inalienables. La inclusió d’un immoble en aquesta catalogació obliga el propietari a fer-hi les
obres pertinents de manteniment i conservació i a permetre’n l’estudi, la senyalització i la visita.
Alhora, els propietaris de BCIL tenen dret a beneficis fiscals i poden optar a ajuts per a la conservació
d’aquests béns. El 17 de gener de 2001, la comissió d’urbanisme va aprovar declarar com a BCIL el
Monestir de Santa Maria de Montserrat.
El 20 d’ abril de 2004, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va acordar aprovar definitivament la
declaració com a BCIL, d’acord amb la llei 9/1993 de patrimoni Cultural Català, les següents
edificacions:
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el Casinet
el Molí d’oli
annexos de Can Misser
Ajuntament vell
bassa de Can Bros
pou de Can Migrat
La resta d’elements de patrimoni del PGOU-1 que no van ésser declarats béns culturals d’interès local
(a excepció del Castell, que és BCIN), són protegits com a BCIL en virtut del punt 1 de la disposició
addicional primera d la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, que determina que els béns inclosos
en catàlegs annexos als plans urbanístics anteriors a la Llei del patrimoni català són BCIL.
Al marge d’aquestes mesures de protecció oficial hi ha els elements patrimonials inclosos dins el Parc
Natural de Montserrat, que són gestionats directament pel patronat de la Muntana de Montserrat.
Convé ressenyar també que, fora dels diferents nivells de protecció esmentats i de la relació d’edificis
protegits exposada, al municipi de Collbató hi ha prop d’una vintena més d’elements sobre els quals
s’han elaborat fitxes de catalogació del patrimoni, tant per part de la Direcció General de Patrimoni
Cultural (DGPC) de la Generalitat com del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya
(MNCTC) o del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Aquesta catalogació permet disposar de
dades útils sobre aquests béns immobles no protegits.
Altres elements del patrimoni arquitectònic inventariats pel Servei del Patrimoni Arquitectònic del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya són:
- Escorxador
- Elements del Via Crucis: les catorze estacions, Capella de la soledat o la dolorosa, la Santa Cova,
primer i segon misteri de glòria, tercer misteri de goig, cinquè misteri del dolor.
- Ermita de la Salut
- can Perellong
- creu de terme
- graffiti (dins les coves, a les parets d'alguns trams)
- morter (dins de la E. P. de Sant Corneli)
- Mare de Déu del Roser de Collbató
- Capitell de Collbató
- cap en pedra (dins l'E. Parroquial)
- imatge de Sant Corneli (dins l'E. Parroquial)
- clau amb relleu de Sant Corneli (dins l'E. Parroquial)
- tanca de porta (a la porta principal d'una casa al c/Amadeu Vives)
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Patrimoni industrial
A Collbató també hi trobem elements que formen part del patrimoni industrial de Catalunya. Segons el
inventari del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, aquests són:
- el forn de calç de can Rogent
- el forn de calç Vinya Nova
- la premsa d’oli
- el telègraf
- el taller d’orgues
- la bassa de cal Bros (BCIL)
- el pou de can Migrat (BCIL)
- l’hostal La Fumada
- la bassa de cal Brotons
Patrimoni arqueològic
El 13 de març de 2007, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va acordar aprovar definitivament la
declaració com a béns culturals d’interès local (BCIL) el conjunt de coves ubicades al municipi de
Collbató, d’acord amb la llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni Cultural Català. Són:
·la Cova Gran
·la Cova Freda
·les Coves del Salnitre
·la Cova de les Arnes
Segons l’informe relatiu a les coves de Collbató als efectes de la tramitació de l’expedient administratiu
de la sol·licitud com a BCIL el setembre de 2006, les coves de Collbató van ser originades per la
naturalesa càrstica del massís de Montserrat i s’hi ha trobat restes de ceràmiques, restes de fauna
cavernícola, alguns minerals poc comuns... Les excavacions arqueològiques realitzades a partir de l’any
1922 deixen constància de l’ocupació i ús en època prehistòrica de les coves, i de la importància que
han tingut aquestes cavitats com a llocs de refugi i enterrament dels diferents grups prehistòrics que
les han utilitzat, des de l’època paleolítica fins a la ibèrica.
Aquestes coves, juntament amb els jaciments de Els Graus i Les Soleies, estan incloses en l’inventari
dels jaciments arqueològics de la Carta Arqueològica del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Altres elements del patrimoni històric i cultural
Els darrers anys, la gran transformació urbanística que ha patit Collbató ha comportat la substitució o
eliminació de bona part del patrimoni arquitectònic local. Un patrimoni que no es caracteritza per la
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monumentalitat dels seus edificis, sinó per la profusió de modestos elements de construcció que,
units, formen un conjunt complet d’arquitectura tradicional rica en idees, tècniques i combinacions de
materials. Aquests petits elements (basses, marges de pedra seca, cabanes, pous, corrals, parts
secundàries de les cases...), mancats de tota protecció, estan desapareixent progressivament del
paisatge de Collbató.
Les fonts són un altre recurs de Collbató. Com a surgències d’aigües cal destacar les Mentiroses, per on
surt l’aigua de pluja recollida dins de la muntanya. També la Bassa de Can Dalmases, en custodia de la
Fundació Territori i Paisatge de l’ Obra Social Caixa Catalunya. Es tracta d’un espai de gran valor natural
que durant els últims anys ha sofert un deteriorament progressiu. L’objecte del projecte Obra Social
Caixa Catalunya, que es va iniciar seguint les propostes dels veïns de Collbató, té com objectiu arreglar
l’entorn per tal de conservar i potenciar els seus valors naturals, així com convertir-lo en un paratge de
passeig i temps lliure.
Pel terme municipal de Collbató també hi discorre un conjunt de senders de gran recorregut, aquests
són el GR-4, el GR-5, el GR-6, i el GR-7-2.

2.2.3.3 Paisatge: La complexitat biofísica de Collbató es pot descriure a partir de sis unitats de
paisatge
Descripció del paisatge de Collbató
El terme municipal de Collbató es troba en un indret de confluència de dues unitats geomorfològiques
importants: la depressió central i la serralada prelitoral.
Una part del terme municipal forma part del massís de Montserrat, conjunt de conglomerats que
ofereixen un paisatge espectacular degut als processos geològics i d’erosió i a la presència d’un conjunt
de cavitats que conformen quilòmetres de galeries. La resta del terme municipal es troba als peus del
massís, i consisteix en una plana travessada per la riera de can Dalmasses d’oest a est, formant part
d’un conus de dejecció d’aigües pluvials.
El nucli urbà de Collbató és un bé patrimonial catalogat per la Generalitat de Catalunya pel seu alt valor
paisatgístic. Figura amb el número de catàleg ACCN 18298 a l’inventari de béns del Servei del
Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural, amb una menció especial a la
silueta del poble, amb el turó del castell i el campanar de l’església, i la seva proximitat a la muntanya.
El nucli antic de Collbató presenta, en la seva arquitectura i el seu paisatge, una continuïtat evident
amb l’entorn agrícola de camins, marges de pedra seca i camps d’olivera i ametller. Com a testimoni
d’aquest passat agrícola els habitatges conserven l’organització tradicional de l’espai en funció de les
tasques de camp: una planta baixa destinada a les eines i productes agraris i un pis amb sala, destinat a
l’habitatge familiar. Es conserven espais vinculats a la indústria domèstica relacionada amb la
transformació de productes naturals:eres, assecadors, trulls d’oli, premses i cups de vi, cellers...
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Unitats de paisatge de Collbató
Les unitats de paisatge es caracteritzen a partir de la integració dels següents components: relleu, sòl,
morfologia, xarxa hidrogràfica i acció antròpica. Una vegada realitzada la integració d’aquests
components s’obté com a resultat final les 6 unitats de paisatge que descriuen la complexitat biofísica
continguda en el territori del terme de Collbató:
-

Agulles i espadats de Montserrat
Peudemont de la Serra de Montserrat
Complex fluvial i terrasses
Zona agroforestal
Serres meridionals
Àrees urbanes o urbanitzades

Es descriuen a continuació cadascuna d’aquestes unitats:

Agulles i espadats de Montserrat
Situat en el límit del terme municipal pel Nord, constitueix una part del conjunt d’agulles i cingleres
que formen part de la unitat de la Muntanya de Montserrat, construïda fonamentalment amb
conglomerats d’edat eocena (Priabonià – Lutecià), i amb altres materials aflorants, com gresos,
calcàries, argiles, etc.; que formen part de la vora sud-est de la Depressió Central Catalana.

Foto 22: Agulles i espadats de Montserrat. Font pròpia.

Aquest massís s’estén des de El Bruc fins a Olesa i està orientat de NW-SE. Flanquejat a l’est pel riu
Llobregat, es tracta d’un relleu format íntegrament per roques sedimentàries i que tot i que forma part
de la Conca de l'Ebre (marge SE), morfològicament es troba alineat amb els relleus de la Serralada
Costera Catalana.
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El paisatge es caracteritza pel predomini de les agulles construïdes amb conglomerats entre les que
elements del país del carrascar (brolles i pinedes de pi blanc), amb destacables penetracions de la
vegetació submediterrània (rouredes de roure de fulla petita) i de la mediterrània marítima (alzinar
litoral). Aquest conjunt d’agulles forma part de l’Espai d’Interès Natural de la Muntanya de Montserrat.
Aquest espai presenta un gran interès ecològic i paisatgístic ja que apart de constituir un oasi enmig de
la Zona Metropolitana de Barcelona, correspon una part d’un sistema de ventall costaner format
durant el Paleogen. L’erosió posterior ha modelat un dels millors exemples mundials de cinglera
constituïda per les agulles, turons i espadats singulars d’aquest massís.
Des d’un punt de vista hidrogeològic té especial rellevància la seva natura carbonatada del ciment dels
conglomerats, fet que ha permès el desenvolupament d’un característic modelat càrstic. El mantell
vegetal, format essencialment per vegetació arbustiva (entre el roquissar) i clapes boscoses de pins i
alzines (en les canals), i les formes de relleu particulars, determinen una unitat fisiogràfica de notable
interès paisatgístic.
Aquesta unitat té una gran importància en el paisatge del terme municipal de Collbató, ja que
correspon a l’element que domina més l’espai escènic, tant pel que fa a les vistes des de diferents
punts del terme o miradors del mateix, com per la superfície ocupada.

Foto 23: Aspecte dels espadats de Montserrat que dominen el paisatge i les vistes des de pràcticament tots els
punts del terme municipal de Collbató.
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Peudemont de la Serra de Montserrat
Unitat que inclou el peudemont desenvolupat a la base de les agulles i turons de Montserrat, orientat
al Sud - Sud-oest i el seu sistema forestal i agrari associat. Els límits d’aquesta unitat es podria marcar
entre les cotes altitudinals d’aproximadament entre 425 i 450 m.
Aquesta unitat està formada pels cons de dejecció continus desenvolupats a la base dels espadats del
Massís de Montserrat. Els materials que constitueixen aquesta unitat són conglomerats i gresos poc
consolidats i argiles, amb la presència ocasional de calcàries. No hi ha solució de continuïtat entre
l’anterior unitat (espadats de Montserrat) i aquesta es tracta d’un límit continu i poc diferenciat (foto
24).
Així mateix també es poden trobar en les zones per on s’encaixen els torrents i en les parts inferiors de
la unitat, materials fluvio-torrencials o derrubis de pendent (sorres, fragments rocosos,...).
Caracteritza aquesta unitat un pendent força elevat, gaire bé sempre per sobre dels 20º, amb algunes
zones amb menys pendent a les parts inferiors i a les zones delimitades per torrents.
La vegetació que constitueix aquesta unitat són matolls i pins. En les zones amb menys pendent s’han
implantat camps d’oliveres i ametllers.

Foto 24: Aspecte del peudemont de la Serra de Montserrat cobert d’una vegetació de matolls i alguns exemplars
de pi. Font pròpia.
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Complex fluvial i terrasses
Constituïda per la vall, terrasses i marges en sentit ampli de la riera de Can Dalmases i els seus afluents,
i del torrent de la Salut i els seus afluents. La riera de Can Dalmases ocupa les cotes topogràficament
més baixes del terme municipal de Collbató i creua aquest de oest a est.
Els materials que constitueixen aquest complex són típicament al·luvials (sorres, graves i blocs) i
derrubis de pendent (sorres, fragments rocosos,...).
Caracteritzen aquesta unitat les formes al·luvials típiques dels rius de muntanya baixa, amb pendents
reduïdes, dominant les formes meandriformes encaixades en els materials quaternaris de peudemont
o les terrasses fluvials més antigues, que en aquesta unitat constitueixen el substrat geològic.
La xarxa fluvial de la riera de Can Dalmases està constituïda per el curs principal d’aquesta riera i els
seus afluents (figura 6), constituïts per nombrosos torrents, sent els més importants: el torrent de Les
Comes, el torrent del Castell, el torrent dels Pollegons, el torrent de La Fumada (pel marge esquerra); i
els torrents de Can Foralba i de Les Cadenes (pel marge dret). Aquesta riera quan conflueix amb el
torrent de la Galotxa, ja lluny del terme municipal de Collbató, passa a anomenar-se Torrent Mal i
després Riera de Magarola, que conflueix amb el riu Llobregat pel seu marge dret entre les poblacions
d’Olesa i d’Abrera.
La xarxa del Torrent de la Salut comença en el torrent de Santa Caterina, curs fluvial de direcció N – S
que recull les aigües dels penyasegats de Santa Magdalena, i que a l’alçada de l’ermita de La Salut gira i
pren la direcció oest – est. Abans de desembocar al Llobregat, el torrent de la Salut rep les aigües del
torrent de Sant Joan pel seu marge esquerre.
La vegetació d’aquests cursos fluvials presenta un estat de conservació bastant deficient, constituïda
per trams discontinus de bosc de ribera, principalment de vegetació caducifòlia: pollancres, albers,
algunes espècies de salzes i plataners. En molts trams d’aquests cursos aquesta vegetació
pràcticament ha desaparegut i s’ha reduït a canyes, bardisses i matolls.
Associada a aquesta unitat es troba un element paisatgístic que té gran interès com a punt
característic del medi hídric i que destaca com a possible focus d’atracció didàctica i turística, com la
bassa de can Dalmases, llacuna formada per la surgència natural d’aigües subterrànies situada en una
terrassa de la riera de Can Dalmases. A més, associades a aquesta riera també es troben nombroses
fonts i surgències (tal com assenyala la toponímia).
La vegetació d’aquest espai conserva especies de ribera com el pollancre (Populus nigra), l’àlber
Populus alba), el salze (Salix s.p.) i el vern (Alnus glutinosa). Les zones més alterades es troben envaïdes
per canyar (Arundo donax).
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Foto 25: Aspecte de la bassa de can Dalmases. Font pròpia.

Figura 17: Ubicació de la riera de Can Dalmases en topogràfic. Font pròpia.
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Zona agroforestal
Aquesta unitat està formada pels cons de dejecció continus desenvolupats a la base dels espadats del
Massís de Montserrat, en els plans situats entre els cursos fluvials del Torrent de La Salut i la riera de
Can Dalmases.
Els materials que constitueixen aquesta unitat són bàsicament conglomerats i gresos poc consolidats i
argiles del Quaternari, materials fàcilment erosionables i que permeten la formació de sòls agrícoles
que tradicionalment han facilitat la implantació de conreus.
En principi, la característica d’aquesta unitat seria un pendent moderat, gaire bé sempre per sota dels
10º, encara que alguns punts es troben pendents més elevades. La vegetació que es troba en aquesta
unitat, apart dels conreus, està constituïda predominantment per pinedes de pi blanc amb abundants
arbusts. També s’hi ha d’afegir els arbusts i alguna espècie arbòria que constitueixen les tanques
vegetals entre els camps i que en certa forma contribueixen a la diversitat d’aquest espai.
Es tracta d’un paisatge agrícola de secà que va perdent pes en favor de les actuacions urbanístiques,
industrials i d’infraestructures. Els camps abandonats constitueixen erms que progressivament es van
embosquinant, en favor d’altres usos més rentables a curt termini per a una part de la societat. El
resultat és un paisatge que es va empobrint, a mesura que perd la variabilitat cromàtica que el
caracteritzava.

Figura 18: Detall de l’ortofotomapa del terme municipal de Collbató on es veu un exemple del paisatge
agrícola amb el mosaic de camps de conreus d’oliveres i ametllers i alguna clapa boscosa. Nord-oest del nucli
urbà de Collbató. Font: ICC.
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Serres meridionals
Constituïdes per les serres de Can Dolcet i de Can Perellong, i els plans de can Dolcet i de Can Guineu.
La morfologia d’aquest espai queda definida entre la carena de les serres (amb un màxim de cota a
419 m) i la riera de can Dalmases. També s’inclouen els plans conreats que es disposen en pendent cap
a l’Est i Nord-Est. Aquests elements paisatgístics constitueixen el límit meridional del terme municipal
de Collbató (foto 26).

Foto 26: Aspecte de les serres meridionals des de l’aparcament de la cova de Salnitre, on es veu la nova
urbanització de Can Dalmases II. Font pròpia.

S’inclouen en aquesta unitat els conreus dels Plans de Can Guineu i Can Dolcet conjunt d’espais
agrícoles que s’estenen de Nord-oest a Sud-est amb predomini agrícola d’olivera, ametllers, cereals i
algun fruiter. De forma aïllada es troben masos abans molt importants però actualment en decadència
(com per exemple can Dolcet).
Els materials que formen aquestes serres i relleus són els gresos i lutites del Miocè al sud i materials
argilosos i gresos d’edat triàsica al Nord. El contacte entre ambdós conjunts és per la falla de direcció
NE – SW que posa del contacte de la Serralada Prelitoral. Aquesta diversitat de materials de diferent
edat geològica no queda massa reflectit en el paisatge uniformitzat per una vegetació de típic caràcter
mediterrani.
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Caracteritza aquesta unitat un pendent moderat, gaire bé sempre per sobre dels 20º, Amb algunes
zones més planes a les parts superiors dels contraforts muntanyosos delimitats per torrents i barrancs.
La vegetació que constitueix aquesta unitat està formada predominantment per pinedes de pi blanc, i
en certes àrees d’obaga, alzinar molt poc desenvolupat. En algunes vessants desforestades apareixen
grans extensions de matolls i brolla.

Àrees urbanes o urbanitzades
La població del municipi de Collbató tradicionalment s’havia mantingut força estable fins a finals dels
anys 80 del segle passat, a partir d’aquell moment l’augment ha sigut constant fins arribar als gaire bé
4000 habitants del 2008. Aquesta població estava concentrada al nucli antic de Collbató o al seu
eixample, a partir dels anys 90, la majoria del creixement es va produir de forma dispersa, formant-se
urbanitzacions i d’altres nuclis d’habitatges escampats per la part baixa del terme (veure quadre
distribució de la població de la taula 1).
El nucli antic de Collbató i la torre de l’homenatge del Castell estan localitzats sobre un turó constituït
per els afloraments rocosos de filites del Cambro – Ordovicià, i conglomerats, gresos i calcàries del
Triàssic. Aquests materials fortament verticalitzats constitueixen el contacte (per encavalcament) entre
els materials de la Serralada Prelitoral i la Depressió de l’Ebre o Central Catalana (vegeu figura
seguent).
Aquesta localització és característica dels nuclis antics d’habitatges que acostumen a situar-se
directament sobre afloraments rocosos o zones més enlairades, disposició que no es sol tenir en
compte en les noves construccions d’habitatges, ubicades en àrees poc idònies pels possibles riscs
naturals que comporten (zones properes ales lleres de rieres i torrents, per exemple) (foto 27).
Nuclis o entitats de població Població 2005
Can Dalmases

1027

Els Clots

143

Collbató

798

La Font del Còdol

175

La Fumada

56

Les Illes

236

Pla de Can Migrat

181

Pla del Catell

1086

El Pujolet

78

TOTAL

3780

Taula 1.- Nuclis o entitats de població que inclou el terme municipal de Collbató (2005).
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Figura 19: Detall de l’orfotomapa del nucli antic de Collbató on s’aprecia la distribució dels habitatges agrupats
sobre del turó de materials paleozoics i triàsics. A la dreta també s’observa la torre de l’homenatge a dalt d’un
altre turó.

Foto 27: Tram de la riera de Dalmases amb esculleres per protegir de les rierades. Font pròpia.
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Les urbanitzacions s’han situat en les parts més baixes del municipi, ocupant l’antiga zona agroforestal
o molt a prop dels cursos fluvials de la riera de can Dalmases (urbanització del mateix nom). Es tracta
de nuclis poblacionals de baixa densitat, que en molts casos han conservat part dels elements forestals
originals, però que en conjunt donen un aspecte d’ocupació del territori compacte.
Les urbanitzacions més recents (can Dalmases II) s’han situat en els contraforts de les serres
meridionals però amb una distribució no tant compacte i adaptant-se a la topografia del terreny
(vegeu figura següent).

Figura 20: Detall de l’orfotomapa de la urbanització Can Dalmases II on es veu la distribució dels habitatges
adaptant-se a la topografia i seguint les corbes de nivell. Font:ICC.
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Figura 21: Plànol informatiu dels valors paisatgístics de Collbató, segons el PTMB.
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2.2.4 RISCOS I AFECTACIONS
Els riscos associats als ecosistemes identificats al municipi de Collbató es descriuen a continuació.

2.2.4.1 Risc geològic. Hi ha una alta susceptibilitat de la xarxa torrencial de la zona a provocar
despreniments i esllavissades en episodis de pluges locals molt intenses
Un primer risc geològic a destacar vindria donat per l’alta susceptibilitat de la xarxa torrencial de la
zona a provocar despreniments i esllavissades, entrant aquesta en funcionament en episodis de pluges
locals molt intenses, acompanyades generalment d’avingudes.
Donada la gènesi dels conglomerats montserratins, les fissures o diàclasis presents en ell són una bona
porta d’entrada per l’aigua, afavorint la circulació de les aigües per les discontinuïtats entre diferents
nivells conglomeràtics i/o reactivant antigues cicatrius d’altres esllavissaments.
Fenòmens d’aquest tipus han causat i continuen causant en l’actualitat (un dels més recents fou al
febrer de 2009, si bé l’episodi més catastròfic es va donar l’any 2000) importants esllavissades de
materials, acompanyades de fortes avingudes en tota la xarxa hidrogràfica local, causant efectes
devastadors tant en el medi natural com en l’humà.
Si bé el funcionament del sistema fluvio-torrencial del massís de Montserrat encara està en fase
d’estudi, el que sí que sembla és que aquestes pluges tenen un període de retorn probablement
superior a 100 anys.
De forma més concreta, i més general des d’un punt de vista litològic més general, en el cas que les
condicions de projecte preveiessin l’execució de talussos a curt o llarg termini, en primer lloc seria
adequat fer un estudi de detall de talussos del sector a projectar; i en segon lloc, prendre les mesures
adients de contenció segons el cas (murs de contenció, malles de triple torsió, gunitat, etc) per tal de
pal·liar i/o prevenir els efectes de les possibles inestabilitats que poguessin sorgir atesa la
heterogeneïtat dels materials.
El segon risc geològic a considerar, és la susceptibilitat a la dissolució (carst) dels conglomerats
vermells, tal i com s’ha esmentat amb anterioritat, atès que tant la major part dels còdols que els
constitueixen com el ciment que els uneix són de naturalesa calcària. Tècnicament, un procés de
dissolució exhaustiu en materials d’aquest tipus per circulació d’aigües, podria arribar a provocar un
col·lapse en superfície, i per exemple donar lloc a depressions de tipus dolina, en el cas dels materials
calcaris, si bé no s’han detectat en el terme.
En el cas dels materials conglomeràtics, els fenòmens de dissolució per circulació d’aigües
(comunament anomenats carst) detectats en el municipi, se centren bàsicament en la presència
66

ISAP Avanç de POUM de Collbató

2. Identificació dels requeriments ambientals significatius

d’avencs i coves, amb estructures estalactítiques i estalagmítiques a l’interior de les mateixes, sense
que s’hagi detectat cap fenomen major.
Tenint en compte que sovint la circulació de les aigües, especialment les subterrànies, és difícilment
cartografiable i/o controlable i més en un context geològic com en el què ens trobem, no es podran
pal·liar es efectes naturals de dissolució d’aquests materials.
Ara bé, en el moment de la intervenció urbanística dels sectors on apareguin aquest tipus de litologies,
caldrà fer especial atenció (inclús fer un estudi de detall) tant a la projecció del elements de conducció
hídrica com a l’execució de sistemes d’aïllament de la circulació d’aigües i protecció per tal d’evitar
aquests fenòmens de dissolució del material.

2.2.4.2 Risc d’inundació. La zona potencialment inundable del terme abraça pràcticament la
totalitat de la vessant esquerra de la riera de Can Dalmases i afluent, afectant tota la zona
urbana residencial, fora del casc antic de Collbató
La situació de Collbató en relació a la muntanya de Montserrat i a les seves conques de recepció
d’aigües pluvials suposa l’existència d’un risc elevat d’inundació. Un gran nombre de torrents
travessen el municipi i en molts casos els seus cursos naturals estan ocupats per alguna urbanització o
topen amb l’autovia A-2 amb passos i conduccions no suficientment efectius.
En primer lloc caldrà diferenciar el comportament hídric entre el riu Llobregat, i la resta de la xarxa
hidrogràfica del terme municipal de Collbató, que respondria a un caràcter torrencial.
Segons la base cartogràfica de l’INUNCAT, segons la qual es defineixen les zones potencialment
inundables segons criteris geomorfològics, el municipi de Collbató presentaria dues zones inundables a
destacar.
La primera zona inundable es localitzaria a les immediacions del riu Llobregat. Aquesta no la definiríem
estrictament com a zona potencialment inundable perquè, tenint en compte les dimensions i la
transcendència del riu Llobregat, dins del programa de Planificació dels Espais Fluvials (PEFCAT), s’han
calculat les làmines d’aigua corresponents als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys, definint-ne així
la zona fluvial, el sistema hídric i la zona inundable, tal i com s’aprecia a la següent figura.
El segon sector potencialment inundable abraçaria pràcticament la totalitat de la vessant esquerra la
riera de Can Dalmases, incloent els seus afluents en aquest sector (Torrent dels Pallers, Torrent de la
Galetxa, Torrent del Castell, Torrent de la Massana, Torrent del Pont, Torrent de Lladerns, etc.), al seu
pas pel municipi de Collbató.
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Cal destacar que el municipi de Collbató s’ha vist afectat freqüentment per episodis d’inundacions, si
bé potser un dels més destacats fou el succeït al 2000, qualificat d’episodi catastròfic, atesos els danys
que va causar.
Com a conseqüència d’aquest fenomen i amb l’objectiu d’estudiar en profunditat les causes naturals
i/o antròpiques que havien condicionat aquests efectes devastadors, l’Agència Catalana de l’Aigua va
realitzar dos estudis de detall a Collbató, realitzats simultàniament l’octubre de 2003: “Estudi de les
condicions d’inundabilitat a la superfície urbanitzada de Collbató (Baix Llobregat)” i “Estudi
hidrogeomorfològic dels barrancs que drenen el massís de Montserrat a Collbató”.
El primer estudi s’encarrega d’avaluar les condicions d’inundabilitat de les zones urbanitzades de
Collbató i determinar la perillositat existent, centrant-se essencialment en els torrents que se situen al
nord de la carretera N-II, tots ells afluents de la riera de Can Dalmases. La particularitat d’aquesta zona
és que el flux dels torrents està vehiculat més per la superfície dels carrers que no pas per la xarxa de
clavegueram.
Segons els càlculs i la modelització hidràulica fets en aquest estudi, i considerant els danys succeïts
principalment en els aiguats del 2000, es proposen un seguit d’actuacions (canalitzacions,
desviaments,...) recomanacions tècniques, d’acord amb les propostes de l’Ajuntament de Collbató, per
tal de protegir les zones on s’ha detectat una major perillositat davant una inundació.
Làmina d’aigua per un periode de retorn de 10 anys
Làmina d’aigua per un periode de retorn de 100 anys
Làmina d’aigua per un periode de retorn de 500 anys
Zones potencialment inundables segons l’INUNCAT

Figura 22: Mapa de la
inundabilitat al municipi de
Collbató, sobre l’ortofotomapa
1:25.000 de l’ICC
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Figura 23: Mapes extrets de l’“Estudi de les condicions d’inundabilitat a la superfície urbanitzada de Collbató
(Baix Llobregat)” (ACA, Octubre 2003).

D’altra banda, en l’estudi hidrogeomorfològic es caracteritzen els fenòmens de formació de dipòsits,
d’erosió i les variacions en el curs fluvial que aquests fenòmens poden causar, per tal de poder integrar
la xarxa torrencial de Collbató al seu desenvolupament urbanístic.
Per tal de complir amb aquests objectius, s’analitzen amb detall els dos torrents més llargs de la zona
d’estudi: el torrent de Migdia i el torrent del Pont.
Segons els càlculs i les valoracions realitzades, es conclou que els torrents que drenen el massís de
Montserrat al municipi de Collbató presenten una perillositat natural, qualificada d’alta, que pot ser de
tres tipus: hidrogeomorfològica (aterrament sota dipòstis de blocs o sota capes de material fi,
soscavació del terreny per l’erosió causada pel flux), hidràulica/hidrogeomorfològica (arrossegament
per efectes del flux) o hidràulica (inundació).
Així doncs, segons els límits establerts de les zones inundables i/o de les zones catalogades amb una
certa perillositat, caldrà prendre les mesures proposades en els estudis de referència, així com aplicar
els criteris hidrourbanístics que contempla la normativa vigent, a l’hora d’iniciar qualsevol tipus
d’actuació.
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2.2.4.3 Risc d’incendi. Incendis recurrents han afectat la zona boscosa de la muntanya de
Montserrat. Una gran part del terme presenta un risc alt o molt alt d’incendi
Per avaluar el risc d’incendi s’ha consultat el mapa de perill bàsic d’incendi (en format SIG) del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Segons aquesta cartografia, el terme
municipal de Collbató hi predomina un risc elevat d’incendis degut a l’extensa existència de zones
boscoses i matollars, tant a la zona de la muntanya de Montserrat com a la serra de Can Dolcet i la
serra d’Allà, al sud del terme. Únicament les àrees que emplacen la zona residencial i algunes zones de
conreu al sud del municipi es classifiquen com de risc baix d’incendis.
Cal tenir en compte que el 75,21% del terme municipal es troba inclòs en el Perímetre de Protecció
Prioritària1 B1 Montserrat,definit pel Departament de Medi Ambient.
En aquest municipi existeix també una associació de defensa forestal (ADF) que són associacions
formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen com
a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Concretament, a Collbató l’anomenada
associació centra els seus esforços en l’adequació de camins i en la instal·lació de sistemes
d’emmagatzematge i gestió d’aigua per facilitar el control del risc d’incendi a la zona.

Figura

24:

Mapa

bàsic

de

risc

d’incendi

1

del

Departament

de

Medi

Ambient.

Els perímetres de protecció delimiten les masses forestals de Catalunya més exposades al risc d’incendi, que
resten definides com a zones d’actuació urgents i on, doncs, és prioritària l’adopció de les mesures necessàries
per a lluitar contra l’extensió del foc, com són definir punts d’accés per als bombers, punts d’aigua, realitzar
tallafocs, etc.
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Pel que fa als incendis forestals registrats en aquesta zona, cal destacar els grans incendis que van tenir
lloc l’any 1986, en el qual es va cremar la vessant nord del massís, i l’any 1994, quan es va cremar la
vessant sud, afectant greument les pinedes i els alzinars madurs que recobrien el massís dins el terme
de Collbató.
Arrel de l’incendi de l’any 1986, tal com preveu la Llei forestal de Catalunya, l’administració forestal va
aprovar el Decret 196/1989 d'1 d'agost, sobre la declaració de zona d'actuació urgent de diversos
terrenys forestals incendiats a les comarques de l'Anoia i el Bages. Aquesta ZAU 196/1989 inclou un
8,83% de la superfície total del terme municipal de Collbató.

Figura 25: Superfície afectada per incendis en el terme municipal de Collbató. Font: elaboració pròpia a partir de
cartografia del DMAH.
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2.2.4.4 Risc tecnològic - industrial. La zona d’estudi presenta vies amb risc per transport de
mercaderies perilloses
Segons l’anàlisi de risc del Transcat el flux de mercaderies perilloses a la zona és el següent:
A–2: flux molt important (superior a 150 camions per dia estàndard).
C-55: flux moderat(entre 10 i 50 camions per dia estàndard).
Autovia A-2 Igualada: (flux molt important)
Les principals mercaderies perilloses associades al transport per aquesta via figuren a les taules
següents:

Num.ONU
1972
1202
1789
1891
1977
1203
1965

MMPP detectades al pas per Igualada
Substància
gas natural líquid refrigerat / metà líquid refrigerat
oli mineral per a escalfar lleuger / combustibles per a motor
diesel
gas natural líquid refrigerat / metà líquid refrigerat
bromur d’etil
nitrogen líquid refrigerat
benzina
butà / hidrocarburs gasosos en barreja liquada
n.e.p. / propà (comercial)

camió caixa
1173/1915
1965

oli d’etil / ciclohexanona
butà / hidrocarburs gasosos en barreja liquada
n.e.p. / propà (comercial)
1977
nitrogen líquid refrigerat
1824
solucions d’hidròxid sòdic
1593
diclorometà
1814
solucions d’hidròxid potàssic
3257
difluorometà / gas refrigerant R-32
1593
diclorometà
1789
gas natural líquid refrigerat / metà líquid refrigerat
1824
solucions d’hidròxid sòdic
Taula 6: Taula de mercaderies perilloses transportades per la A-2, segons les dades del pla Transcat (Font:
Procediments de resposta per emergències a Montserrat - PEMONT, 2009).

L’afectació de l’autovia A-2 per accident en el transport de mercaderies perilloses pot tenir un
efecte indirecte sobre els accessos a Montserrat ja que una part d’aquests es produeixen des
d’aquesta via.
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D’altra banda, si es produeix una fuita de substància tòxica (a la taula diclorometà i difluorometà
principalment) es podria produir afectació a la població present a les zones de menys alçada del
PEIN de Montserrat. Els accidents on estiguin implicades substàncies inflamables (a la taula gas
natural, propà, butà, benzina, gasolis i hidrocarburs principalment) podrien afectar part de la massa
forestal del PEIN de Montserrat i produir un incendi forestal per efecte dòmino.
Carretera C-55 (flux moderat)
Les principals mercaderies perilloses associades al transport per aquesta via figuren a les taules
següents:

Taula 7: Taula de mercaderies perilloses transportades per la C-55, segons les dades del pla Transcat (Font:
PEMONT, 2009).

L’afectació de la carretera C-55 per accident en el transport de mercaderies perilloses tindrà un
efecte indirecte sobre els accessos a Montserrat ja que l’accés a la carretera per arribar al recinte es
produeix majoritàriament des d’aquesta via. Així, es pot preveure complicacions en les entrades i
sortides per la carretera de Montserrat, en especial en el tram d’accés des de la carretera C-55, i
pot ser necessari desviar el trànsit de baixada del recinte de Montserrat en cas de tall o col·lapse a
l’esmentada carretera C-55.
D’altra banda, si es produeix una fuita de substància tòxica (a la taula l’àcid clorhídric
principalment) es podria produir afectació a la població present a les zones de menys alçada del
PEIN de Montserrat. Els accidents on estiguin implicades substàncies inflamables (a la taula gasolis i
hidrocarburs principalment) podrien afectar part de la massa forestal del PEIN de Montserrat i
produir un incendi forestal per efecte dòmino.
Altres carreteres de la zona:
L’existència de dipòsits de combustible (propà) a les instal·lacions del recinte de Montserrat
requereix l’arribada periòdica de camions d’abastament. Concretament, aquests dipòsits al hivern
s’omplen entre 2 o 3 cops per setmana i a l’estiu 2 cops al mes. Així, cal contemplar la possibilitat
d’un accident d’un camió que transporti aquesta substància tant per les carreteres directes d’accés
al recinte com dins del propi recinte.
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2.2.4.5 Risc sísmic. Segons la classificació sísmica del Sismicat a Collbató li correspon una intensitat
de VI, en una escala de I a XII
La Norma Sismoresistent P.D.S.-1 del 1974, publicada al BOE núm. 279 del 21 de novembre,
considera tota la província de Barcelona com una zona de sismicitat mitjana amb un grau
d’intensitat sísmica de VII en l’escala macrosísmica internacional (MSK). Aquesta escala defineix els
efectes d’un terratrèmol per cada intensitat, en funció de la percepció que tindran les persones, els
danys en les construccions i els danys i canvis a la natura. Així una intensitat MSK de VII es defineix
segons els efectes següents:
“Les persones tenen dificultat per tenir-se en peu. Les vibracions es senten des de l’interior dels
automòbils. Sonen les campanes grans. Les persones corren terroritzades.
Algunes construccions (les més antigues de mamposteria seca o fang) poden patir danys greus o
quedar completament destruïdes. Les construccions una mica més resistents (de maó, morter o
entramats de fusta) patirien danys moderats (fissures, caiguda de revestiments, de teules, d’ampits,
esquerdes i enfonsaments parcials) i les construccions més modernes (estructura metàl·lica o de
formigó armat) patirien danys lleus com fissures i caiguda de trossos del revestiment. En alguns
casos es produeixen lliscaments en les carreteres que transcorren sobre vessants de fort pendent,
es produeixen danys a les juntes de les canalitzacions i sorgeixen fissures en els murs de pedra.”

Anàlisis del risc a la zona de Montserrat segons el Pla SISMICAT:
En el Sismicat es realitzen diferents anàlisis de perillositat que donen lloc a una relació de mapes.
- El mapa d’intensitats màximes probablement percebudes a Catalunya representa la intensitat
màxima que probablement s’hagi sentit en cada punt de la regió d’estudi com a conseqüència dels
sismes coneguts ocorreguts a Catalunya i les seves rodalies des del segle XIII. Amb la consideració
dels efectes de tots els sismes es pot deduir la intensitat màxima en cada punt. Amb l’ajut de
sistemes d’informació geogràfica, s’ha realitzat el mapa d’intensitats màximes probablement
percebudes a Catalunya.
En aquest mapa, a la zona de Montserrat li correspon una intensitat màxima probablement
percebuda de VI.
- En el mapa de perillositat sísmica probabilista es pot observar la intensitat sísmica que correspon
a un període de retorn de 500 anys. Les intensitats observades van des de menys de VI al sud de
Catalunya i, fins VII-VIII al nord oest del país.
A la zona de Montserrat li correspon una intensitat de VI.
- El mapa de zones sísmiques per un sòl de tipus mitjà determina les diferents àrees del territori en
funció de la seva perillositat sísmica. Aquest mapa està referit a un sòl de tipus mitjà segons una
classificació geotècnica, un tipus de sòl que es troba en el 45% de municipis de Catalunya.
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La zona de Montserrat està dins la zona sísmica d’intensitat VI.
- Un altre mapa del Sismicat és el mapa de zones sísmiques considerant els efectes del sòl. Per
confeccionar-lo s’ha procedit a l’estudi de la geologia de cadascun dels municipis de Catalunya i a la
caracterització geotècnica dels nuclis urbans dels municipis de Catalunya.
La zona de Montserrat és una zona bàsicament de roca dura i la intensitat sísmica considerada
tenint en compte els efectes del sòl quedaria entre VI i VII.
- Tenint en compte els efectes del sòl, en el Sismicat s’estableix un llistat dels municipis de
Catalunya amb la corresponent classificació sísmica, que expressa els valors de la intensitat sísmica
per a una probabilitat anual de 2·10-3 equivalent a un període de retorn de 500 anys. El valor
d’intensitat sísmica per aquest període de retorn de 500 anys obtingut per al cas concret de
Collbató és de VI.
En el Sismicat s’analitza la vulnerabilitat dels diferents municipis de Catalunya i es realitzen
diferents mapes.
- Mapa de classificació de la vulnerabilitat segons la proporció de les classes de vulnerabilitat dels
edificis (A, B, C i D; de més a menys vulnerables). La vulnerabilitat segons l’estructura dels edificis
(alta mitja o baixa) per a Collbató és baixa.
- Mapa de distribució del dany sísmic en edificis: Es consideren com municipis seriosament danyats
aquells que tenen més del 37% dels seus edificis amb danys moderats o greus; moderadament
danyats els que tenen de 20% a 37% dels seus edificis amb dany moderat o greu i lleugerament
danyats els que tenen menys del 20% d’aquestes categories. Collbató figura en el mapa com a
municipi lleugerament danyat.
- Taula de danys als edificis: S’indica el codi del municipi, la intensitat sísmica, la distribució de les
classes de vulnerabilitat, distribució dels diferents graus de dany i el número d’edificis inhabitables
estimats.
- Vulnerabilitat sísmica d’edificis essencials: Hospitals i Parcs de Bombers: A Collbató no hi ha
hospitals però si un parc de bombers voluntaris. Per aquest parc es considera una intensitat
màxima de VI i un comportament de l’edifici davant del moviment sísmic del tipus 3. Aquest
comportament es defineix de la forma següent:
· Un 40% o més de danys superiors o iguals als danys de tipus 2.
· Entre un 15 i un 40% de danys superiors o iguals als danys de tipus 3.
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Taula 8: Taula de danys als edificis segons el SISMICAT (Font: PEMONT 2009).

- Vulnerabilitat de carreteres: En el Sismicat figura una taula resum de municipis a on creuen les
autopistes estudiades, juntament amb la longitud en metres, la intensitat màxima esperada i el %
de dany màxim que poden sofrir. Els municipis de Montserrat que surten en aquesta taula són:

Taula 9: Taula de vulnerabilitat de carreteres segons el SISMICAT (Font: PEMONT 2009).

2.2.4.6 Risc de contaminació atmosfèrica. La situació atmosfèrica favorable no configura riscos
importants dins el terme municipal de Collbató
Qualitat de l’aire
Catalunya es troba dividida en 15 Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA), que es defineixen com a porcions
del territori amb una qualitat de l’aire similar en tots els seus punts Collbató es troba concretament en
la ZQA3 Penedès - Garraf
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figura 26 Mapa de les zones de qualitat de l’aire a Catalunya.

La següent imatge mostra els municipis que integren aquesta zona, classificades segons la presència
d’activitats contaminants. Collbató figura com un municipi sense indústria, rodejat per municipis amb
activitats industrials potencials contaminants del grup B.

figura 27 Caracterització de es emissions de la zona 3
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En aquesta zona les estacions actuals estan orientades al trànsit urbà i a les indústries, pel que no es
disposa de valors fiables de fons.
El següent quadre indica en quines poblacions es disposa d’estacions automàtiques i/o manuals de
mesurament de la qualitat atmosfèrica en la ZQA-3

Taula 10 Estacions de mesurament de la qualitat atmosfèrica en la ZQA-3

S’ha consultat els balanços anuals de la qualitat de l’aire publicat pel departament de Medi Ambient i
sostenibilitat per la ZQA-3. Se’n resumeix a continuació els resultats obtinguts els anys 2007-2011
(ambdós inclosos):
Pel que fa al diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el diòxid de nitrogen, el plom i el benzè, els
nivells de qualitat de l’aire mesurats han estat inferiors als valors límit establerts per la normativa
vigent en la totalitat del període.
Pel que fa als nivells mesurats d’arsènic, cadmi i níquel, no s’han superat els valors objectiu establerts
a la legislació en la totalitat del període. El benzopiré, determinat a partir de l’any 2010, tampoc no ha
superat els valors objectiu establerts a la legislació durant aquests dos anys en que s’ha mesurat.
Respecte les mesures d’ozó troposfèric, l’any 2007 i 2008 els nivells van ser inferiors al valor objectiu
per a la protecció de la salut humana d’aplicació l’any 2010 i superiors tant al valor objectiu per a la
protecció a la vegetació d’aplicació l’any 2010 com als objectius a llarg termini de protecció de la salut
humana i de la vegetació d’aplicació l’any 2020. No es va donar però cap superació del llindar
d’informació a la població ni del llindar d’alerta a cap punt de mesurament d’aquesta zona. El 2008 a
més es va enregistrar 1 superació del llindar d’informació a la població en una estació urbana de
trànsit, però no es va enregistrar cap superació del llindar d’alerta.
L’any 2009- 2011 els nivells van ser inferiors al valor objectiu per a la protecció de la salut humana
d’aplicació a partir de l’any 2013 i no es va enregistrar cap superació del llindar d’alerta ni del llindar
78

ISAP Avanç de POUM de Collbató

2. Identificació dels requeriments ambientals significatius

d’informació a la població, tret de l’any 2010, en que es van enregistrar 2 superacions del llindar
d’informació horari a la població als dos punts de mesurament d’aquesta zona ubicats a Vilafranca del
Penedès (1 superació) o Vilanova i la Geltrú (1 superació).
Finalment, aquesta zona ha estat inclosa en la campanya de mesures de precursors de l’ozó troposfèric
que es fa en compliment del Reial decret 1796/2003, de 26 de desembre, relatiu a l’ozó en l’aire
ambient.
Pel que fa als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5micres la totalitat del
període 2007-2011 les mesures han estat inferiors als valors límit establerts per la normativa.
Pel que fa als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, l’any 2007, 2008 i
2009 es va superar el valor límit anual en un punt de mesurament industrial ubicat a Vilanova i la
Geltrú (associats a determinades activitats industrials i extractives d’aquesta zona) i es va sobrepassar
el nombre de superacions establertes pel valor límit diari en aquest mateix punt. Comparativament
amb els darrers anys, els nivells d’immissió respecte les partícules en suspensió de diàmetre inferior a
10 micres han disminuït lleugerament.
A partir de l’any 2010 els valors enregistrats ja són inferiors als valors límit establerts per la normativa
vigent.
Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, a partir de l’inventari d’emissions i les
condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells són inferiors als valors límit.

Contaminació acústica
En referència a la contaminació acústica, segons la Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció
contra la contaminació acústica, cal prendre les mesures corresponents per tal de no sobrepassar els
límits d’immissió permesos que són els següents:

Zona
sensibilitat

de

Valors límit d’immissió

Valors d’atenció

LAr en dB(A)

LAr en dB(A)

Dia

Nit

Dia

Nit

Alta (A)

60

50

65

60

Moderada (B)

65

55

68

63

Baixa (C)

70

60

75

70

Taula 11: Límit d’immissió de soroll establerts a l’annex 3 de la Llei 16/2002 de 28 de juny de protecció contra la
contaminació acústica.
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El municipi de Collbató disposa d’un plànol de sensibilitat acústica, on s’estableix els nivells màxims
admesos en cada zona en funció dels usos del sòl.
Un dels aspectes importants a tenir en compte en la ordenació del municipi serà la contaminació
acústica produïda per la l’autovia A2, que travessa el municipi amb un pendent promig del 3,5%.
Aquest pendent i l’elevada proporció de vehicles pesants produeix actualment un impacte acústic molt
important, que haurà de condicionar els usos que es confereixin al sòl en les proximitats d’aquesta
autovia.

figura 28 Mapa zones d'afecció del Ministerio de Fomento (Unitat de mapa
estratègic núm. 11 , A-2, Comunitat autònoma de Catalunya)

figura 29 Mapa de nivells sonors Lden i Lnoche segons el Ministerio de Fomento (Unitat de mapa estratègic núm. 11,
Autònoma de Catalunya)
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Contaminació lumínica
D’acord amb el que estableix l’article 5 de la a Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, a Catalunya es consideren quatre zones en funció
de la seva protecció a la contaminació lluminosa. Aquesta classificació queda recollida en el Decret
82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei on s’especifica
que:
Les zones E1 són les zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; corresponen a les
àrees coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de protecció especial i les àrees
coincidents amb la Xarxa natura 2000.
Es considera com a zona E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o d’una àrea
de protecció especial o d’una àrea de la Xarxa natura 2000.
Les zones E3 són les àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o
urbanitzable.
Les zones E4 són àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats: comercials, industrials o
de serveis i també vials urbans principals. Les determina l’ajuntament de cada municipi, el qual
haurà de notificar la proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge, que
n’haurà de fer l’aprovació. No es poden classificar zones E4 a menys de 2 km d’una zona E1.
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Figura 30: Mapa de Protecció envers la contaminació lluminosa en el terme municipal de Collbató. Font:
Departament de Medi Ambient.

A dia d’avui l’Ajuntament no ha establert les diferents zones dins el terme municipal, per tant
s’adopten les marcades per la legislació descrita.
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En l’annex del Reglament que desenvolupa la Llei s’estableixen diversos paràmetres d’enllumenat
segons el tipus de zona, tals com el tipus de làmpades, enlluernament pertorbador màxim en
il·luminació exterior de tipus viari, índex màxim d’enlluernament en enllumenats per a vianants, entre
d’altres.

2.2.4.7 Afectació pel Pla de parcs eòlics. La major part del terme municipal està classificat com a
zona incompatible o condicionada a la implantació d’un parc eòlic, especialment la zona del
Parc Natural i el perímetre de protecció
La major part del terme municipal de Collbató, corresponent al Parc Natural, està classificada com a
zona incompatible a la implantació d’un parc eòlic. L’espai de protecció de l’entorn del Parc està
condicionada per a la implantació d’un parc eòlic (veure fig. 3).

2.2.5 RESUM ASPECTES RELLEVANTS COLLBATÓ

Litologia. L’emblemàtica formació dels conglomerats de Montserrat és la geologia predominant al
terme i constitueix el patrimoni d’interès geològic de Collbató, juntament amb les coves del Salnitre,
d’origen càrstic.
Hidrologia superficial. El terme municipal presenta una xarxa hidrogràfica de caràcter torrencial, en la
que destaca la riera de can Dalmases, i passa el riu Llobregat en el límit est del terme.
Hidrologia subterrània. La part nord-est i est del terme municipal es situa sobre l’aqüífer protegit de la
Cubeta d’Abrera.
Vegetació de Collbató. Els hàbitats forestals del municipi de Collbató han estat molt afectats pels
incendis, mentre que la zona agrícola, dominada pel conreu d’oliveres, ha sofert un abandó important
els darrers anys. L’espai rupícola acull espècies vegetals endèmiques.
Diversitat faunística. La gran diversitat faunística existent a la muntanya de Montserrat, amb
presència d’invertebrats endèmics, es veu incrementada per les espècies presents en la zona
agroforestal del terme.
Connectivitat. En el terme municipal de Collbató hi ha un corredor biològic: el riu Llobregat. L’autovia
A-2 constitueix una barrera ecològica important en la matriu de connectivitat ecològica
Espais protegits. La zona de la Muntanya de Montserrat és protegit com a espai PEIN i Xarxa Natura
2000 i és considerat Parc Natural, incloent una zona de reserva natural parcial. L’aprovació del Pla
territorial parcial Metropolità de Barcelona protegirà també l’espai agrícola i forestal de Collbató.
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Context humà. Amb una taxa de creixement superior a la comarcal, Collbató presenta una forta
mancança en habitatge protegit.
Patrimoni cultural i històric. El nucli antic de Collbató constitueix el principal patrimoni històric del
terme, juntament amb altres elements vinculats a l’activitat agrícola tradicional del municipi. Les coves
de Salnitre són l’element arqueològic més rellevant.
Paisatge. La complexitat biofísica de Collbató es pot descriure a partir de sis unitats de paisatge.
Risc geològic. L’alta susceptibilitat de la xarxa torrencial de la zona a provocar despreniments i
esllavissades en episodis de pluges locals molt intenses.

Risc d’inundació. La zona potencialment inundable del terme abraça pràcticament la totalitat de la
vessant esquerra de la riera de Can Dalmases i afluent, afectant tota la zona urbana residencial, fora
del casc antic de Collbató.
Risc d’incendi. Incendis recurrents han afectat la zona boscosa de la muntanya de Montserrat. Una
gran part del terme presenta un risc alt o molt alt d’incendi.
Risc tecnològic - industrial. La zona d’estudi presenta vies amb risc per transport de mercaderies
perilloses.
Risc sísmic. Segons la classificació sísmica del Sismicat pels municipis de Catalunya, a Collbató li
correspon una intensitat de VI, en una escala que va de I a XII.
Risc de contaminació atmosfèrica. La situació atmosfèrica favorable no configura riscos importants
dins el terme municipal de Collbató. Tanmateix, la contaminació sonomètrica produïda per l’autovia A2 és força important.
Afectació pel Pla de parcs eòlics. La major part del terme municipal està classificat com a zona
incompatible o condicionada a la implantació d’un parc eòlic, especialment a la zona del Parc Natural.
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2.3 OBJECTIUS, DIRECTRIUS I OBLIGACIONS ESTABLERTS PER LA NORMATIVA
INTERNACIONAL, COMUNITÀRIA, ESTATAL, AUTONÒMICA I LOCAL
Els objectius, directrius i obligacions generals als quals es fa referència en aquest apartat, i que tenen
relació amb el POUM i en resulten d’aplicació, parteixen dels convenis, estratègies, directives,
programes i conferències a nivell internacional i principalment en l’àmbit comunitari europeu. A nivell
estatal molts d’aquestos objectius i directrius han estat transposats en la legislació de l’Estat i Catalana,
que també s’ha inclòs en aquest apartat.
2.3.1 SOSTENIBILITAT GLOBAL DEL MODEL D’ORDENACIÓ
A escala europea, el paper de la planificació territorial i urbanística en el camí cap a la sostenibilitat
ha anat creixent des de la Conferència de la Terra celebrada a Rio de Janeiro el 1992 a favor d’un
desenvolupament sostenible. En són una mostra l’Estratègia Territorial Europea (1999), el VI
Programa de Medi Ambient (2001) i l’Estratègia Europea de Desenvolupament Sostenible (2001),
entre altres2. Des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental, l’Estratègia Territorial Europea
(1999) estableix directrius per a qualsevol model d’ordenació urbanística. Entre aquestes
destaquen:
Contenir l’expansió urbana dispersa i recuperar un model urbanístic de ciutat “raonablement
compacta”. Això implica preservar l’estructura d’espais oberts, utilitzar de forma més eficient
les àrees ja urbanitzades, créixer dins d’entorns urbans consolidats, rehabilitar i mantenir els
centres històrics i els barris i minimitzar l’ocupació de noves àrees.
Contrarestar la tendència a la fragmentació i segregació d’espais urbans altament especialitzats
i aïllats els uns dels altres (polígons industrials, centres comercials i de lleure, urbanitzacions
residencials, etc.) i afavorir la integració dels usos compatibles amb la pròpia trama urbana
residencial.
Coordinar els plans que determinen la localització de determinades activitats urbanes, les
infraestructures i els serveis de transport públic.
Reduir la petjada ecològica dels sistemes urbans (consum de sòl, consum energètic i d’aigua,
emissions de gasos contaminants, pressió sobre espais oberts...) a partir d’un model de
creixement urbà compacte i complex.
Preservar “en positiu” l’estructura d’espais oberts per contenir l’expansió urbana. Això implica
ordenar i gestionar la matriu d’espais oberts (agrícoles i forestals), estructurant un sistema que
garanteixi la màxima continuïtat, connectivitat i extensió i que presti atenció a la funcionalitat
ecològica d’aquests espais.

2

Carta de Ciutats i Viles Europees cap a la Sostenibilitat (la Carta d’Aalborg) (1994); Conferència de Hannover (2000); IV
Conferència Europea sobre Ciutats i Pobles Sostenibles, Aalborg+10 (2004); Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i
del Consell de 27 de Juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.
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Aquests principis han estat recollits en el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (2005) i el
Reglament que la desplega (2006), sobretot en el concepte de desenvolupament urbanístic
sostenible (art. 3) i en les directrius ambientals que tota figura de planejament urbanístic ha de
respectar (art. 9).

2.3.1.1 Mobilitat
La Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres s’encarrega de garantir la integració dels valors
mediambientals en la presa de decisions amb incidència sobre el territori, i vetllar per la integració
paisatgística i ecològica de la xarxa viària en els seu entorn.
Des del punt de vista específic de la mobilitat, a Catalunya la principal norma és la Llei 9/2003 de la
mobilitat. Aquesta articula un sistema de planificació amb diferents instruments que engloba tots
els mitjans de transport, públics i privats, i que ha d'establir mecanismes que garanteixin una
mobilitat ambientalment i econòmicament sostenible. Els instruments de planificació que
s’estableixen són les directrius nacionals de mobilitat (aprovades pel Decret 362/2006), els plans
directors de mobilitat, en el nostre cas el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de
Barcelona (setembre 2008) (les determinacions del quals s’hauran d’incorporar al planejament
urbanístic), els plans específics (per als diferents mitjans o infraestructures de mobilitat) i els plans
de mobilitat urbana.
D’altra banda, el Reglament d’urbanisme (art. 71) i la Llei 9/2003 de la mobilitat (art. 18)
estableixen que els POUM han d’incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat generada amb el
contingut que estableix el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada.

2.3.1.2 Patrimoni històric i cultural
Quant a la protecció del patrimoni cultural i històric s’haurà de tenir en compte la Llei 16/1985, de
25 de juny, del Patrimoni històric espanyol.
A Catalunya, la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural català, determina les
actuacions permeses per als béns culturals d’interès nacional (BCIN) i béns culturals d’interès local
(BCIL. Segons aquesta llei (art. 33), el planejament urbanístic ha de protegir els conjunts històrics,
les zones arqueològiques, les zones paleontològiques, els llocs històrics i les zones d’interès
etnològic i els entorns de protecció de qualsevol bé cultural d’interès nacional. Així mateix,
estableix que els béns culturals d'interès local poden rebre protecció addicional a través dels
instruments determinats per la legislació urbanística.
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A més dels BCIL declarats en funció de l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni
cultural català, els béns immobles que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta llei estiguin inclosos
en catàlegs de patrimoni cultural incorporats en plans urbanístics passen a tenir, llevat que siguin BCIN,
la consideració de béns culturals d’interès local i queden inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural
Català.
S’ha de contemplar també, el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic.
Finalment, segons l’art. 69 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, el POUM ha d’incloure el Catàleg de béns a protegir.

2.3.1.3 Riscos ambientals
La normativa marc en el risc d’incendis forestals és la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de
Catalunya, les disposicions de la qual s’han anat desenvolupant mitjançant diversos decrets entre
els que destaca el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals i el Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis en els edificis.
Des del punt de vista urbanístic, cal tenir en compte l’art 9.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme
segons el qual la pèrdua de valors forestals o paisatgístics com a conseqüència d’un incendi no pot
fonamentar la modificació de la seva classificació com a sòl no urbanitzable. En termes semblants
s’expressa la Llei estatal 43/2003 de monts, modificada parcialment per la Llei 10/2006.
D’altra banda, la Llei 5/2003 de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la
trama urbana i el Decret 123/2005 que la desplega regulen tot un seguit de mesures d’aplicació a
les urbanitzacions situades a menys de 500 m de terrenys forestals i a les edificacions i les
instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals. El POUM ha de tenir en compte el plànol de
delimitació que han d’elaborar els ajuntaments per determinar les urbanitzacions, les edificacions i
les instal·lacions situades en el seu terme municipal i que s’incloguin en l’àmbit d’aplicació del
Decret 123/2005. A més a més, les noves urbanitzacions que prevegin els POUM han d'incloure
dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades pel Decret.
Una petita part del municipi (8,83% del total) està inclosa dins la ZAU-196/1989 Zona d’actuació urgent
de diversos terrenys forestals incendiats a les comarques del Bages i l’Anoia. Es correspon a l’àrea
cremada en l’incendi que va tenir lloc l’any 1986 a la vessant nord de la Muntanya de Montserrat.
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També es tindran en compte les mesures de prevenció establertes al Decret 130/1998, de 12 de
maig, i el Decret 42/2007, de 20 de febrer, pel qual s’estableixen mesures de prevenció del foc
bacterià (Erwinia amylovora).
El Pla de Protecció Civil d’Emergència Forestals a Catalunya (INFOCAT), s’encarrega de fer front a les
emergències per incendis forestals, dins de l’àmbit territorial de Catalunya, establint els avisos,
l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres
administracions públiques i de les entitats privades.
Respecte al risc d’inundacions la principal referència a Catalunya és el Text refós de la Llei
d’urbanisme (2005), que estableix que “està prohibit urbanitzar i edificar en zones inundables i en
altres zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la
protecció i prevenció dels riscs” (art. 9.2).
Segons el Reglament d’Urbanisme (art. 6) i en consonància amb els criteris per al planejament
urbanístic elaborats per l’Agència Catalana de l’Aigua, la “zona inundable” es composa de tres
subzones:
1. La zona fluvial: inclou la llera del riu i les seves riberes. L’instrument de planificació
hidrològica la delimita d’acord amb l’avinguda per al període de retorn de 10 anys. El planejament
urbanístic ha de classificar els terrenys inclosos en la zona fluvial com a sistema hidràulic i no s’hi
pot admetre cap ús.
2. La zona de sistema hídric: és la que l’instrument de planificació hidrològica delimita
d’acord amb l’avinguda per al període de retorn de 100 anys. El planejament urbanístic hi pot
admetre cap nova edificació o construcció, si bé hi ha alguns usos compatibles (agraris, parcs, zones
enjardinades, estacions de bombament d’aigua, etc.).
3. La zona inundable per episodis extraordinaris: delimitada d’acord amb l’avinguda per al
període de retorn de 500 anys. No s’hi admeten àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap
tipus d’edificació en la part de la zona inundable en què es produeixi la condició d’inundació “greu”.
S’ha de preveure el creixement urbanístic d’acord amb l’establert a l’art. 6 (Directriu de preservació
front als riscs d’inundació) del Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Per al risc d’inundacions tenim el Pla per Inundacions a Catalunya (INUNCAT), que s’encarrega de fer
front a les emergències per inundacions, dins de l’àmbit territorial de Catalunya, establint els avisos,
l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres
administracions públiques i de les entitats privades.
Segons la base cartogràfica de l’INUNCAT, que defineix les zones potencialment inundables segons
criteris geomorfològics, dins el terme municipal de Collbató existeixen 3 sectors potencialment
inundables estretament lligats a la situació de la zona urbana en relació a la muntanya de Montserrat i
a les seves conques de recepció d’aigües pluvials. El sector inundable més extens es correspon a la
zona oest del municipi, coincidint amb l’extensa zona d’urbanitzacions.
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Segons el PEMONT (Protocol per emergències a Montserrat), L’INUNCAT preveu una situació de
perillositat greu a Collbató, com es pot veure a la següent taula:

Taula 12: Dades extretes de l’Annex 8.5.2. de l’Inuncat (Font: PEMONT).

Dins dels riscos geològics, des del punt de vista del planejament urbanístic, la principal referència
legal al risc d’esllavissaments és el Text refós de la Llei d’urbanisme (2005). L’art. 9.4 (desenvolupat
per l’art. 7 del Reglament) estableix que el planejament urbanístic ha de preservar de la
urbanització els terrenys de pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat
absoluta de creixement dels nuclis existents.
Pel que fa al risc sísmic, cal tenir present el Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya
(Sismicat) (2003) i el Mapa de zones sísmiques de Catalunya considerant l’efecte de sòl (Institut
Cartogràfic de Catalunya, 2001), segons els quals els municipis que tinguin una intensitat sísmica
prevista igual o superior a VII en un període de retorn associat de 500 anys han d’elaborar un pla
d’actuació municipal (PAM) enfront de terratrèmols. D’altra banda, les noves construccions han de
complir amb la norma NCSR-02 (Norma de Construcción Sismoresistente. Parte general y
edificación), aprovada pel Reial Decret 997/2002.
Respecte als riscos tecnològics-industrials, el Pla d’Emergències per Accidents en Transport de
Mercaderies Perilloses en Carretera i Ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) estableix, a través de l’anàlisi
de flux, les zones de Catalunya on el risc és més elevat i es determina quins municipis han de fer el
corresponent pla d’actuació municipal. Els seus objectius principals són: donar resposta ràpida i eficaç,
dirigida a minimitzar els possibles danys a les persones, béns i medi ambient derivats del risc que
produeix el transport, emmagatzematge i ús en processos industrials de mercaderies perilloses, i
permetre restablir els serveis bàsics per a la població en el menor temps possible.
Dins de l’àmbit local, Collbató no presenta un Pla d’actuació municipal (PAM), però sí està condicionat
pels Procediments de resposta per emergències a Montserrat (PEMONT, febrer 2009), l’objectiu del
qual és ser una eina bàsica d’ajuda a la gestió de les emergències que es puguin produir al territori, el
qual inclou el municipi de Collbató, i per tant s’haurà de tenir en compte en la redacció del POUM.
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2.3.1.4 Plans i programes
Pla Territorial General de Catalunya (1995). Té, entre altres, els següents objectius:
Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica.
Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de
l’ordenació del territori.
Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.
Moderar el consum del sòl.
Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.
Fomentar una distribució equilibrada del creixement per tal d’assolir nivells de renda adequats en
tot el territori.
Promoure un creixement ordenat de les implantacions sobre el territori per tal d’afavorir una
eficàcia més gran de les activitats econòmiques i una millor qualitat de vida.

Pla territorial de l’àmbit Metropolità de Barcelona els principals objectius del qual són:
Garantir una accessibilitat i mobilitat sostenibles: Organitzar de forma més racional els usos del
territori i la xarxa d’infraestructures amb l’objectiu de configurar un model d’accessibilitat
metropolitana de bens i persones més coherent, eficient i sostenible. Tot acomplint les
prescripcions de la Llei de Mobilitat 9/2003.
Racionalitzar el model d’ocupació del sòl: moderar la tendència en l’ocupació del sòl – quant sòl,
on i com, una de les problemàtiques principals en un territori on clarament el sòl és un recurs
limitant.
Millorar l’eficiència dels fluxos ambientals i energètics: Proporcionar una major eficiència en la
utilització dels recursos tot generant menys impactes negatius i disfuncions– residus,
contaminació, etc. Contribuir a una major eficiència en el comportament territorial dels fluxos
ambientals i energètics i permetre la implantació d’infraestructures ambientals que plantegi la
planificació sectorial.
Preservar els valors naturals i culturals: Garantir la conservació de la diversitat geològica, biològica
i paisatgística, dels elements del patrimoni cultural, i la funcionalitat ecològica del conjunt del
territori. Especialment dels principals elements d’interès del patrimoni natural i cultural, i la seva
dinàmica i funcionalitat.
El Pla estableix objectius rectors pel que fa als espais oberts, que s’apunten a continuació:
Garantir la preservació i millora d’un sistema d’espais oberts robust i funcional, que asseguri la
conservació dels principals elements i processos del patrimoni natural i cultural, així com el
manteniment dels béns i serveis ambientals.
Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la biodiveristat i la
salut dels ecosistemes i la conservació dels valors geològics i de les zones humides.
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Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic i mantenir en bon estat de
conservació les zones humides.
Dotar de sentit morfològic i territorial les delimitacions dels espais integrants del sistema
d’espais oberts, afavorint la màxima continuïtat i dimensió territorial de les peces no
urbanitzades.
Establir una gradació de preferències en relació a les alternatives d’urbanització i edificació.
Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i la gestió dels espais oberts.
Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural.
Evitar la urbanització i la degradació d’aquells terrenys no urbanitzats que reuneixen especials
qualitats com a espais d’interès natural, paisatgístic, social, econòmic i /o cultural, entre els
quals els sòls més fèrtils i de major productivitat agrícola.
Evitar els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes orogràficament
o subjectes a riscos, d’acord amb allò que estableix la normativa urbanística.
Proporcionar pautes espacials i regulacions per a la implantació d’aquelles edificacions que es
poden admetre en sòl no urbanitzable.

Altres plans i programes en relació al model d’ordenació són:
Pla d’infraestructures del transport a Catalunya (PITC), 2006-2026 (2006) (substitueix al Pla de
carreteres de Catalunya de 1985)
Pla territorial sectorial d’equipaments comercials 2006-2009.
Tot i no estar aprovat, cal esmentar que l’any 2005 diversos ajuntaments (Collbató, Esparraguera, EL
Bruc i Olesa de Montserrat) van iniciar, l’any 2005, els estudis per a la creació d’un Parc rural (entorn
agroambiental) del Montserrat amb la idea de frenar la pèrdua de gestió sòl agrícola existent a
Catalunya.
Les característiques comunes entre els municipis - l’oliverar i la vinya com a cultius tradicionals de secà
i la ubicació a les faldes de la muntanya de Montserrat- permeten la gestió global de l’activitat agrícola
de la zona.
El potencial del futur parc és d’unes 1.700 ha agrícoles i unes 3.000 ha forestals i seria la matriu que
connectaria els diferents espais naturals de la zona (Espai Natural de Roques Blanques, Parc Natural de
Montserrat i Espai Natural de Sant Salvador de les Espases - Puigventós).
Es preveu la creació d’un Consorci que s’encarregui de plantejar i gestionar globalment la zona,
fomentar i millorar el sòl agrícola local i integrar tots els sectors primaris (agrícola, forestal i ramader).
Havent analitzat les característiques històriques i actuals dels quatre municipis, es veu factible
aconseguir una utilització del sòl agrícola distribuït de la següent manera:
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Oliveres Herbacis Fruiters Vinya Pastures

Total

El Bruc

310

71

30

30

0

441

Collbató

280

3

19

10

0

312

Esparraguera

340

142

58

91

0

631

Olesa

310

26

40

10

0

386

Total

1240

242

147

141

0

1.770

%

69,32

14,04

8,49

8,15

0,00 100,00

Taula 13: Utilització del sòl agrícola previstos. Font: Memòria del projecte del Parc Rural del Montserrat.

A banda de potenciar la recuperació de l’activitat agrícola, la creació del Parc Rural ajudarà a millorar la
gestió de prevenció d’incendis en aconseguir un mosaic paisatgístic amb alternança de zones agrícoles,
forestals i de pastura que trenqui la continuïtat forestal i que determini les superfícies màximes a
cremar, en cas d’incendi.
Implícitament, per un correcte funcionament del Parc Rural, es durien a terme les següents accions,
que ajudarien a millorar l’estat natural dels municipis:
Realització d’un inventari complet de camins rurals
Gestió millorada dels sòls forestals
Gestió, millora i recuperació de l’espai fluvial del riu Llobregat

2.3.2 BIODIVERSITAT TERRITORIAL, PERMEABILITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL
Diverses estratègies recullen els objectius per lluitar contra la pèrdua de biodiversitat a diferents
escales, des de l’Estratègia global per a la conservació de la biodiversitat (1992), el Conveni de Rio
sobre la diversitat biològica (1992), l’Estratègia Paneuropea per a la Diversitat Ecològica i
Paisatgística (1995), l’Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat (1998). Aquesta última
adaptada a nivell de l’Estat en la Estrategia Española para la conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica.
A escala europea, el principal instrument normatiu de conservació de la biodiversitat és la Xarxa
Natura 2000, un sistema d’àrees protegides que deriva de la Directiva hàbitats (92/43/CEE) i la
Directiva d’ocells (79/409/CEE). Es compon de dos tipus d’espais: les zones especials de conservació
(ZEC) i les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA). Les ZEC són designades pels estats
membres d’acord amb la Directiva hàbitats. Prèviament, però, cal que la Comissió Europea, de
conformitat amb els estats membres, classifiqui com a llocs d’importància comunitària (LIC) els
espais proposats.
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El 5 de setembre de 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar la proposta definitiva de LIC i ZEPA,
que caldrà tenir present en els POUM (Acord GOV/112/2006). Aquest acord també va servir per
aprovar el document de directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000, el qual seria
convenient que tinguessin present en el planejament urbanístic municipal.
L’espai ES5110012 Montserrat-Roques blanques-Riu Llobregat engloba l’EIN de Montserrat, l’EIN del
riu Llobregat i l’EIN de Roques Blanques. Aquest espai està també qualificat com a ZEPA i Lloc
d’importància comunitària (LIC).
Existeix també la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, de conservació dels hàbitats naturals i de la flora
i fauna silvestres (coneguda com a Directiva d’hàbitats), modificada posteriorment per la Directiva
97/62/CEE. Traspassada a l’Estat Espanyol pel Real Decret 1997/1995 de 7 de desembre, pel qual
s’estableixen les mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels
hàbitats naturals i de fauna i flora silvestres; modificat pel Reial decret 1193/1998, de 12 de juny.
A Catalunya existeix un esborrany d’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la
diversitat biològica elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge amb la col·laboració de
la Institució Catalana d’Història Natural.
Entre els objectius més rellevants d’aquesta estratègia a tenir en compte en el planejament
urbanístic és prioritari:
Conservar els tipus d’hàbitats presents a Catalunya.
Invertir la tendència de pèrdua de les connexions biològiques i de fragmentació dels
hàbitats en el conjunt del territori català.
Invertir la tendència de pèrdua de paisatges naturals, seminaturals i tradicionals.
Frenar la pèrdua de sòls i invertir la tendència a la seva degradació.
Incorporar en el planejament i la gestió urbanística els objectius, normativa i instruments que
garanteixin l’ús sostenible dels recursos naturals i la conservació de la diversitat biològica.
Els POUM han d’incorporar i respectar la normativa dels espais naturals de protecció especial, els
espais del PEIN i les zones humides catalogades.
A escala catalana, la principal norma de conservació de la biodiversitat és la Llei 12/1985, de 13 de
juny, d’espais naturals, (modificada per la Llei 12/2006, del 27 de juliol) la qual crea les figures dels
espais naturals de protecció especial (parc nacional, paratge natural d’interès nacional, parc
natural, reserva natural parcial i reserva natural integral).
Amb l’aprovació del Decret 59/1987, de 29 de gener, es declara Parc Natural la muntanya de
Montserrat, i a partir d’aquest moment tot el territori del parc es classifica com a SNU sotmès a
especial protecció.
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 Hi són permeses les activitats tradicionals i l’aprofitament ordenat de les seves produccions
agrícoles, forestals i ramaderes. També els usos culturals, pedagògics i científics congruents amb
les finalitats i naturalesa del Parc Natural.
 Es prohibeix especialment (dins el PN):
La instal·lació d’elements artificials que limitin el camp visual, trenquin l’harmonia del paisatge
o desfigurin les seves perspectives. Es considera un espai de paisatge obert.
Els usos miners i d’extracció en pedreres, grederes i graveres.
La introducció d’espècies silvestres vegetals i animals no autòctones.
Encendre foc fora dels indrets assenyalats.
L’abocament o abandó de residus
L’obertura de vies d’accés
La penetració de línies aèries de transport d’energia elèctrica.
L’acampada individual o col·lectiva fora dels llocs indicats.
Es delimiten tres categories d’espais naturals de protecció especial:
Parc natural de la Muntanya de Montserrat per tal de protegir la singularitat del relleu i de preservarne els valors naturals, de vegetació, fauna i paisatge, així com per mantenir l’estructura funcional dels
ecosistemes de l’àrea i restaurar-los quan hagin sofert degradacions.
 Reserva natural parcial: amb la finalitat de protegir d’una manera absoluta les formacions
geològiques i geomorfològiques i de preservar estrictament la riquesa de flora i fauna.
 Zona de protecció de l’entorn del Parc Natural regulada pel Pla especial de protecció.
L’any 1998 es va aprovar El Pla Especial de Protecció de la Muntanya de Montserrat i l’any 1989 es
va aprovar la llei 10/1989, de 10 de juliol, que revisava el Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Colbató es troba també afectat pel Pla d’espais d’interès natural (PEIN, Decret 328/1992, de 14 de
desembre, modificat pel Decret 278/2007, de 18 de desembre). El PEIN és un instrument amb
categoria de pla territorial sectorial, amb l’objectiu de delimitar i establir les determinacions
necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals la conservació dels quals cal assegurar,
d’acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que
posseeixen.
En el moment que entra en vigor el Pla d’Espais d’Interès Natural (1992) s’aprova L’EIN de Montserrat,
que engloba la muntanya de Montserrat i el nucli orogràfic de Sant Salvador de les Espases.
Posteriorment (any 2007) aquest EIN ha estat ampliat estenent-se cap a l’est per la serra de Rubió i la
serra de Cairat fins al nucli orogràfic de San Salvador de les Espases de manera que s’han unit els dos
sectors inicials.
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Muntanya de Montserrat
Roques
Blanques

Riu Llobregat

Figura 31: PEIN i Xarxa Natura 2000.

El Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, estableix les pautes de caràcter tècnic d’aplicació a les línies
elèctriques aèries d’alta tensió amb conductors nus situades en les zones de protecció definides en el
seu article 4, amb la finalitat de reduir els riscos d’electrocució i col·lisió per a l’avifauna, la qual cosa
redundarà, a la vegada, en una major qualitat del servei de subministrament. La Resolució
MAH/3627/2010 (publicada en el DOGC del 16 de novembre) delimita aquestes zones de protecció
d’aus, que s’ajusten als àmbits següents:
1. Les zones d’especial protecció per les aus (ZEPA).
2. L’àmbit dels plans de recuperació d’aus vigents a Catalunya (Decret 282/1994, de 29 de setembre,
pel qual s’aprova el Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya, i Decret 259/2004, de 13 d’abril, pel
qual es declara espècie en perill d’extinció la gavina corsa i s’aproven els plans de recuperació de
diverses espècies).
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3. Les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’aus
amenaçades existents a Catalunya.
Collbató presenta les zones del punt 1, corresponents a la Xarxa Natura 2000, i zones del punt 3, la
resta del terme municipal. Per tant, tot el municipi es troba en una zona de protecció de l'avifauna
amb la finalitat de reduir els riscos d'electrocució i de col·lisió amb les línies elèctriques d'alta tensió i
caldrà tenir en compte les pautes tècniques del Decret 1432/2008.
Des del punt de vista forestal, cal tenir en compte la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de
Catalunya, modificada per la Llei 7/1999, de 30 de juliol, la qual defineix un concepte ampli de
terreny forestal (que no es restringeix estrictament als boscos i que inclou, entre altres, els
matollars, els erms situats als límits dels boscos o els prats de regeneració natural) i incorpora
diverses disposicions per a la seva protecció. Entre aquestes, destaca la consideració de sòls no
urbanitzables per a tots els terrenys forestals no afectats pels processos de consolidació i
d’expansió d’estructures urbanes preexistents i que no formen part d’una explotació agrària.
També cal tenir present el Pla General de Política Forestal 2007-2016, el qual està pendent
d’aprovació, si bé va sortir a informació pública el juny de 2006. L’article 26 (i en general tot el
capítol 4) de la normativa d’aquest Pla, estableix un conjunt de disposicions de caràcter urbanístic
sobre la conservació i millora dels terrenys forestals, entre les quals destaquen:
Els usos del sòl han de ser congruents amb la naturalesa forestal dels terrenys. En particular, els
terrenys forestals declarats d’utilitat pública o protectors i, en general aquells d’interès especial,
no poden ésser dedicats a usos que en transformin la destinació o la naturalesa.
Els nous plans parcials que desenvolupin sòls urbanitzables en contacte amb terrenys forestals
han de preveure mesures adequades per a la prevenció i extinció dels incendis forestals i dels
seus efectes sobre la futura àrea urbanitzada.
Pràcticament tot l’espai declarat Parc Natural està diferenciat en dues forests gestionades pel DMAH:
- Forest Muntanya de Montserrat
- Forest Can Estruc
La part nord del municipi, corresponent a l’espai de Parc Natural, està inclòs dins la Zona de caça
controlada ZCC0003 Montserrat.
Es tracta d’una de les figures territorials que es deriven de la Llei 1/1970 de caça i que és gestionada
pel DMAH.
Pel que fa a la connectivitat ecològica, la normativa urbanística integra algunes previsions. Així,
estableix que el reconeixement per part de la legislació sectorial i el planejament territorial de
l’interès connector d’un determinat espai comporta que aquest s’hagi de classificar com a sòl no
urbanitzable (art. 32.a del Text refós de la Llei d’urbanisme) o que, per a l’autorització d’actuacions
en sòl no urbanitzable, caldrà que es garanteixi que no s’afecta de manera negativa la connectivitat
ecològica (art. 46.3.b del Reglament d’urbanisme).
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2.3.3 MARC NORMATIU EN L’ÀMBIT DEL CICLE DE L’AIGUA
En matèria d’aigua, la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre,
per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, marca els
objectius ambientals on el planejament urbanístic té incidència i que són, especialment:
Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i dels
ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics.
Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics
disponibles.
Garantir una protecció i millora del medi aquàtic.
Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar noves
contaminacions.
Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres.
El Reial decret 606/2003, de 23 de maig, transposa la Directiva 2000/60/CE, de 23 d’octubre, que
estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.
A l’Estat espanyol, la principal norma és el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que
aprova el text refós de la Llei d’aigües, i el Reial Decret – Llei 4/2007, de 13 d’abril, que modifica el
text refós. Aquesta norma estableix que tots els cursos d’aigua pertanyen al domini públic hidràulic,
el qual està constituït per la llera del corrent fluvial, entesa aquesta com el terreny cobert per les
aigües en les màximes crescudes ordinàries (mitjana de cabals màxims anuals dins un període de 10
anys). Des del límit d’aquest domini s’estableixen dues zones sotmeses a regulacions: la zona de
servitud (de 5 m d’amplada a ambdós costats de la llera) i la zona de policia (de 100 m d’amplada).
El Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) (2004), s’encarrega de
resoldre les carències en la gestió, disponibilitats i qualitat de l’aigua amb solucions perdurables i
responsables; i generalitzar les tecnologies de l’aigua més eficients i més respectuoses amb el medi
ambient.
A Catalunya s’estarà al que estableix el Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial
Decret 849/1986, d'11 d'abril, i modificat pel Reial Decret 9/2008, d’11 de gener. I el Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües
de Catalunya.
El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC), aprovat el 15 de desembre de
2009, és l’ instrument de planificació de l'aigua pel període 2010-2015, articulat sota els principis de la
Directiva 2000/60/CE i del text refós de legislació en matèria de l’aigua de Catalunya. El Pla estableix
els objectius ambientals generals establerts per al conjunt de les masses d’aigua superficial i
subterrània. Aquests objectius es tindran en compte en l'autorització de noves activitats que puguin
malmetre el bon estat de les aigües, i la concessió de nous usos sobre el domini públic hidràulic.
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Els objectius ambientals generals de les masses d’aigua superficial són:
Prevenir el seu deteriorament.
Protegir, millorar i regenerar totes les masses d’aigua superficial amb l’objectiu d’assolir el seu bon
estat ecològic i químic.
Reduir progressivament la contaminació i eliminar o suprimir gradualment els abocaments, les
emissions i les pèrdues de substàncies perilloses i prioritàries.
Per a les masses d’aigua subterrània els objectius ambientals són:
Evitar i limitar l’entrada de contaminants i evitar el deteriorament del seu estat.
Protegir, millorar i regenerar totes les masses d’aigua subterrània i garantir l’equilibri entre les
extraccions i l’alimentació d’aquestes masses.
Invertir tota tendència a l’augment de la concentració de qualsevol contaminant com a
conseqüència de la repercussió de l’activitat humana.
Els objectius generals del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya també inclouen els
objectius específics definits en aquelles zones protegides que, per les seves característiques o per les
dels usos que s’hi duen a terme, així ho requereixen.
En matèria de Sanejament es tindrà en compte el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, i el PSARU 2005 – Programa de
sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (aprovat el 3 de juliol de 2006, i que desenvolupa el Pla
de sanejament de 1996).
D’altra banda, el Reglament d’urbanisme (art. 65.1.c) determina que els POUM han d’establir la
programació temporal i els indicadors de disponibilitat de recursos hídrics, als quals s’ha d’ajustar
l’execució de les actuacions previstes i, en especial, el desenvolupament del sòl urbanitzable.
Des del punt de vista del foment de l’estalvi i la reutilització de l’aigua, la principal norma a
Catalunya és el Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis. Aquesta norma estableix els paràmetres d’ecoeficiència que han de
complir els edificis (art. 3).
La normativa en l’àmbit del risc d’inundació està inclosa en l’apartat de riscos ambientals.
El POUM de Collbató també haurà de tenir en compte la següent normativa:
Pla director del clavegueram del municipi
Decret 329/1988, d'11 d’octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats sectors dels
aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques.
Pel Decret 328/1988,s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en
relació amb diversos aqüífers de Catalunya.
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La part sud est del municipi forma part de l’aqüífer protegit d’Abrera, coincidint amb el curs del riu
Llobregat. L’objectiu de la seva delimitació és garantir-ne la protecció dels recursos, les extraccions
d’àrids i les operacions de restitució dels espais afectats per aquestes, així com qualsevol altra activitat
que pugui ser causa de degradació o deteriorament del domini públic hidràulic.

2.3.4 MARC NORMATIU EN L’ÀMBIT DEL PAISATGE
La principal normativa a escala europea és el Conveni europeu del paisatge, adoptat a Florència
l’octubre de 2000 i al qual s’hi va adherir el Parlament de Catalunya a través de la Resolució 364/VI,
de 14 de desembre de 2000. Aquest conveni té per objectiu promoure la protecció, la gestió i
l’ordenament dels paisatges, tant aquells que poden ser considerats remarcables com els paisatges
quotidians i els paisatges degradats.
En l’àmbit de Catalunya, la norma més important és la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió
i ordenació del paisatge i el Decret 343/2006 que la desenvolupa. Segons aquestes dues normes, en
el planejament s’haurà de tenir en compte les unitats de paisatge, els objectius de qualitat
paisatgística i les directrius de paisatge establertes pels anomenats catàlegs de paisatge, documents
tècnics elaborats per als set àmbits d’ordenació territorial de Catalunya.
L’art. 2 de la Llei 8/2005 estableix els principis que han d’inspirar l’actuació dels poders públics en
matèria de paisatge. D’aquests, els més directament aplicables al planejament urbanístic són:
Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’utilització racional del
territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat dels ecosistemes.
Preservar, amb l’adopció de mesures protectores del paisatge, el dret dels ciutadans a viure en
un entorn culturalment significatiu.
Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació i gestió del
territori i valorar els efectes de l’edificació sobre el paisatge.
Altres principis de la Llei 8/2005 aplicables en matèria de paisatge:
Reconèixer que el paisatge és un element de benestar individual i col·lectiu que, a més de valors
estètics i ambientals, té una dimensió econòmica, cultural, social, patrimonial i identitaria.
Preservar els paisatges que, per llur caràcter natural o cultural, requereixen intervencions
específiques i integrades.
Millorar paisatgísticament les perifèries i les vies d’accés a les ciutats i les viles, i també eliminar,
reduir i traslladar els elements, els usos i les activitats que les degraden.
Mantenir, millorar i la restaurar els paisatges agrícoles i rurals.
Articular de forma harmònica els paisatges, amb una atenció particular vers els espais de contacte
entre els àmbits urbà i rural i entre els àmbits terrestre i marí.
Elaborar projectes d’integració paisatgística d’àrees d’activitats industrials i comercials i de les
infraestructures.
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Fomentar les actuacions de les administracions locals i de les entitats privades en la promoció i la
protecció del paisatge.
Adquirir sòl per a incrementar el patrimoni públic de sòl en les àrees que es considerin d’interès
per a la gestió paisatgística.
Atribuir valor al paisatge com a recurs turístic.
D’altra banda, el Decret 343/2006, de 19 de setembre, regula, d’acord amb el Text refós de la Llei
d’urbanisme i el Reglament d’urbanisme, els continguts dels estudis d’impacte i integració
paisatgística, documents tècnics destinats a considerar les conseqüències que té sobre el paisatge
l’execució d’actuacions, projectes d’obres o activitats i a exposar els criteris adoptats per a la seva
integració. De fet, tant el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament d’urbanisme incorporen
diverses regulacions per garantir el manteniment dels valors del paisatge (per exemple, arts. 3.e i
3.f del Reglament).
Des del punt de vista de la restauració d’àrees afectades per activitats extractives, una de les
principals afectacions paisatgístiques del nostre territori, cal tenir present la Llei 12/1981, de 24 de
desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès
natural afectats per activitats extractives i el Decret 343/1983 que la desplega. Ambdues
disposicions són actualitzades pel Decret 202/1994, i pel Decret legislatiu 14/1994.
En el municipi existeixen diverses antigues zones d’extracció, amb diversos graus d’auto recuperació:
- 39-321 – La Salut. Grau d’auto recuperació molt alt.
- 391-319 – Gravera. Grau d’auto recuperació baix.
- 392-320 – Roc del Corb. Grau d’auto recuperació alt.

2.3.5 MARC NORMATIU EN L’ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ DE L’ATMOSFERA
2.3.5.1 Qualitat de l’aire
A escala europea destaca la Directiva 96/62/CE, de 27 de setembre, sobre avaluació i gestió de la
qualitat de l’aire ambient, entre d’altres3. Entre els objectius sobre els quals el planejament
urbanístic pot tenir major capacitat d’incidència destaquen:
Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi ambient de la
contaminació de l’aire.
3

Conveni sobre la Contaminació Atmosfèrica transfronterera a llarga distància (Ginebra, 1979); Directiva 96/61/CE, relativa
a la prevenció i control integrats de la contaminació; Directiva 1999/13/CE, relativa a la limitació de les emissions de
compostos orgànics volàtils causades per l’ús de dissolvents orgànics en determinades activitats i instal·lacions. Conveni
d'Estocolm (2001); Directiva 2001/80/CE, sobre limitacions d’emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants
procedents de grans instal·lacions de combustió; Estratègia temàtica sobre la contaminació atmosfèrica (2005).
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Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari.
En matèria de canvi climàtic, existeixen diversos convenis i protocols internacionals i europeus,
entre els quals figuren el Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el Protocol de
Kyoto per al citat conveni i l’Estratègia europea sobre el canvi climàtic, que marquen es objectius en
la lluita contra el canvi climàtic i en la prevenció dels seus efectes adversos.
A nivell estatal, la llei 34/2007, de 15 de novembre, de calidad del aire y portección de la atmósfera,
té per objectiu establir les bases en matèria de prevenció, viginlancia i reducció de la contaminació
atmosfèrica amb la finalitat d’evitar, i quan això no sigui possible de reduir, els danys que d’aquesta
es poden derivar per a les persones, el medi ambient i demés béns de qualsevol naturalesa.
A Catalunya la normativa bàsica és la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’Ambient
Atmosfèric, modificada per la Llei 6/1996, de 18 de juny. Des del punt de vista dels POUM, l’art. 5
d’aquesta normativa estableix que les informacions resultants dels mapes de vulnerabilitat i
capacitat del territori han de servir de referència en la formulació del planejament urbanístic. Els
mapes de vulnerabilitat indiquen el perill d’exposició a un contaminant en concret i els mapes de
capacitat del territori determinen quina és la diferència entre la contaminació existent i el nivell
màxim que pot assimilar el medi ambient sense superar el límits d’immissió legals.
Altes normatives d’aplicació a Catalunya que regulen la qualitat de l’aire:
 Reial decret 1613/1985, d’1 d’agost, que incorpora la Directiva 80/779/CEE, pel qual s’estableixen
noves normes de qualitat de l'aire en relació amb la contaminació per diòxid de sofre i partícules.
 Reial decret 717/1987, de 27 de maig, sobre contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen i
plom. Transposa les directives 85/203/CEE i 82/884/CEE.
 Reial decret 1321/1992, de 30 d’octubre, que estableix valors de qualitat per les partícules en
suspensió i el diòxid de sofre.
 Reial decret 1073/2002, de 18 d’octubre, sobre l’avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambiental
en relació amb el diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, òxids de nitrogen, partícules, plom, benzè i
monòxid de carboni.
 Reial decret 1796/2003, de 26 de desembre, relatiu a l’ozó en l’aire.

2.3.5.2 Contaminació acústica
La principal normativa a escala europea, respecte a la contaminació acústica, és la Directiva
2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny, sobre l’avaluació i gestió del soroll
ambiental. Els seus objectius principals són: evitar, prevenir o reduir els efectes nocius de l’exposició
al soroll ambiental i assentar unes bases que permetin elaborar mesures comunitàries per reduir els
sorolls emesos per les principals fonts.
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A escala estatal, destaquen la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll i els decrets que la
desenvolupen: el Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel que fa a l’avaluació i gestió del
soroll ambiental, i el Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, del soroll, en lo referent a zonificació
acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.
A Catalunya la principal norma és la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica. Segons aquesta Llei, els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat
acústica que zonifica el territori municipal en funció dels nivells d’immissió fixats com a objectius de
qualitat. Un cop aprovat el mapa de capacitat acústica d’un municipi, el POUM haurà de tenir en
compte la sensibilitat de cada àrea i les normes aplicables per a les noves construccions en les
zones de soroll. El Decret 245/2005, de 8 de novembre, fixa els criteris per a l’elaboració dels mapes
de capacitat acústica. El Departament de Medi Ambient i Habitatge té a disposició dels municipis
propostes de mapes de capacitat acústica de totes les poblacions de Catalunya.
A les edificacions s’ha de donar compliment als requeriments relatius als soroll, establerts al Codi
Tècnic de l’Edificació (aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març), i als especificats al Decret
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en
edificis.

2.3.5.3 Contaminació lluminosa
Pel que fa a la contaminació lluminosa, a Catalunya està vigent la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005,
de 3 de maig, que la desenvolupa. Aquesta normativa estableix que els ajuntaments han d’haver
formulat un pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior existent del municipi, d’acord amb
el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa i que ha servir de base a l’adequació de
les instal·lacions. El planejament urbanístic municipal haurà de recollir les quatre zones de
protecció (E1, E2, E3 i E4) que preveu aquest mapa i, si és el cas, les normes de caràcter general que
se’n derivin.

2.3.5.4 Canvi climàtic
En matèria de canvi climàtic, existeixen diversos convenis i protocols internacionals i europeus,
entre els quals figuren el Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el Protocol de
Kyoto per al citat conveni i l’Estratègia europea sobre el canvi climàtic, que marquen es objectius en
la lluita contra el canvi climàtic i en la prevenció dels seus efectes adversos.
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A Catalunya, davant les incertes dels potencials efectes d’aquest fenomen, el Govern de la Generalitat
ha promogut una Estratègia catalana sobre el Canvi climàtic (Pla Marc de mitigació del canvi climàtic a
Catalunya 2008-2012, aprovat el 7 octubre de 2008) i que es basa en:
- Un inventari permanent d’emissions de diòxid de carboni.
- Una xarxa temàtica contra el canvi climàtic.
- Una estratègia per a la implantació de l’energia eòlica a Catalunya.
- Uns programes d’eficiència energètica al sector industrial i domèstic.
- Un programa de recuperació i tractament dels gasos d’abocador.
- El foment dels biocombustibles.
- El posicionament de Catalunya davant els sistemes de compravenda d’emissions.
- Un programa d’impuls i foment de la mobilitat sostenible.
- Un programa d’educació ambiental i informació.
- Un programa de foment dels vehicles lliures de benzina.
- La incorporació de l’estratègia com un dels eixos principals de l’Agenda 21 de Catalunya.
- La creació d’una comissió catalana del canvi climàtic.
Les línies d’actuació en les quals el planejament urbanístic municipal pot tenir major capacitat
d’incidència són les següents:
- Increment de l’ús d’energies netes i renovables, especialment l’eòlica, com a mesura essencial en la
lluita contra el canvi climàtic.
- Millora de l’eficiència energètica, especialment en el sector del transport.
- Foment de la mobilitat sostenible: un planejament territorial que incorpori els criteris de mobilitat
sostenible i que penalitzi els escenaris que augmentin la mobilitat obligada.
- Promoció del transport públic i d’altres sistemes de transport que permetin reduir les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle.
- Mesures de precaució per preveure, prevenir o reduir al mínim les causes del canvi climàtic i mitigarne els efectes negatius.
- Protecció i millora dels embornals i els dipòsits dels gasos amb efecte hivernacle.
- Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

2.3.6 ALTRES VECTORS AMBIENTALS
2.3.6.1 Residus
En l’àmbit dels residus destaquen, a nivell europeu, la Directiva 2000/76/CE del Parlament Europeu i
del Consell de 4 de desembre, relativa a la incineració de residus, reflectida a Catalunya per la Llei
11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus. A nivell estatal, el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrer de 2008, pel que es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició.
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A nivell autonòmic, la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels Residus, modificada per la Llei
15/2003, afecta a tots els residus originats a Catalunya i els que es gestionen dins de l’àmbit
territorial (exclosos els radioactius, recursos minerals i de cantera, explotacions agrícoles i
ramaderes no perilloses, explosius, i desclassificats les aigües residuals i efluents gasosos).
Hi ha diversos Plans i programes aplicables en matèria de residus:
Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2001-2006 – PROGREMIC – (Aprovat el 13 de
novembre de 2001 pel Consell de direcció de la Junta de Residus – actualment Agència de Residus de
Catalunya)
Pla d’acció per a la gestió de residus municipals a Catalunya 2005-2012
Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya 2001-2006 -PROGROC- Aprovat pel
Consell de Direcció de la Junta de residus (actualment Agència de Residus de Catalunya) el 28 de juny
de 2001
Programa de gestió de residus industrials a Catalunya 2001-2006 -PROGRIC- Aprovat pel Consell de
Direcció de la Junta de Residus l'11 de maig de 2001
Programa de gestió de dejeccions ramaderes (Aprovat el 23 de desembre de 1996 pel Consell de
Direcció de la Junta de Residus
Pla de suport a la gestió de les dejeccions porcines (Aprovat en la sessió parlamentària del 8 de gener
de 2003)

2.3.6.2 Energia
Pel que fa a qüestions d’energia, el Reglament d’urbanisme (art. 65.1.c) determina que els POUM
han d’establir la programació temporal i els indicadors de disponibilitat de recursos energètics, als
quals s’ha d’ajustar l’execució de les actuacions previstes i, en especial, el desenvolupament del sòl
urbanitzable.
El mateix Reglament estableix en l’art.3.e, que els models d’ocupació del sòl han de fomentar
l’eficiència energètica mitjançant l’elecció d’emplaçaments i l’ordenació de manera que tinguin en
consideració les condicions geogràfiques i climàtiques que poden influir en l’estalvi energètic i el
millor manteniment de les edificacions.
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Amb la finalitat d’estalvi energètic, les instal·lacions i els aparells d’enllumenat exterior han de
complir els requeriments que estableix el Decret 82/2005, de 3 de maig pel qual s’aprova el
Reglament per al desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, i les
seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.
D’altra banda, el Codi Tècnic de l’Edificació (aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març) i el
Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
estableixen paràmetres d’ecoeficiència que han de complir els edificis en relació a l’energia (art. 4).
Destaquen els següents:
Disposar d’un sistema de producció d’aigua calenta sanitària que utilitzi per al seu
funcionament energia solar tèrmica, d’acord amb diversos criteris.
Aplicar solucions constructives i d’aïllament tèrmic a les parts massisses dels diferents
tancaments verticals exteriors dels edificis.

2.4 OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS EN LA REDACCIÓ DEL PLA
S’ha definit els objectius i criteris ambientals a adoptar en el POUM de Collbató d’acord amb els
objectius determinats pels plans, programes, directives i directrius a àmbit internacional, nacional i
local, que s’han exposat al capítol anterior.
El principal objectiu ambiental es pot resumir a reduir la petjada ecològica per tal de configurar un
model sostenible, perdurable en el temps i solidari amb la resta del planeta. Aquest gran objectiu es
concreta en un grapat d’objectius que s’han jerarquitzat atenent a la seva importància en el context
territorial de Collbató.

Sostenibilitat global del model d’ordenació
Objectiu: Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model urbanístic
globalment eficient i atent als condicionants ambientals existents.
Evitar l’augment de la dispersió de la urbanització i les edificacions en el terme municipal de
Collbató mitjançant la previsió dels creixements preferentment en espais buits de teixit urbà
existent o almenys en continuïtat amb aquest, fomentant les estructures urbanes compactes i
plurifuncionals.
Aturar la creació d’oferta de segona residència extensiva i de models turístics basats en el
consum de sòl.
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Fomentar l’optimització funcional i el reciclatge dels teixits existents, mitjançant la seva
rehabilitació, reestructuració i/o renovació, i la recuperació d’espais intersticials o marginal.
Definir en el sòl urbanitzable els usos principals i compatibles
Fomentar el caràcter policèntric dels sistemes i dels teixits urbans
Adaptar l’ordenació a les formes del relleu i a les característiques geomorfològiques del terreny
evitant créixer en zones de fort pendent
Distribuir en el territori els àmbits destinats a espais lliures i a equipaments de manera que es
garanteixi la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat.
Garantir la preservació i millora d’un sistema d’espais oberts robust i funcional, que asseguri la
conservació dels principals elements i processos del patrimoni natural i cultural, així com el
manteniment dels béns i serveis ambientals.
Dotar de sentit morfològic i territorial les delimitacions dels espais integrants del sistema
d’espais oberts, afavorint la màxima continuïtat i dimensió territorial de les peces no urbanitzades.
Objectiu: Ordenar detalladament els espais amb presència d’ecosistemes fràgils i/o escassos (atenent
al mapa de vulnerabilitat).
Objectiu: Concentrar les noves transformacions urbanístiques i els sistemes urbanístics en aquells
sectors que es demostri que tenen un menor valor ecològic.
Caldrà vigilar en especial que el creixement no afecti els hàbitats d’interès comunitari ni els espais
protegits pel PTP metropolità de Barcelona, molt propers a l’actual nucli urbà. En especial caldrà vigilar
les zones urbanes que se solapen amb els espais protegits pel PTP Metropolità de Barcelona (espais de
protecció de la vinya i els espais d’especial interès natural i agrari)
Objectiu: Deixar lliures les zones sotmeses a major risc ambiental, especialment pel que fa a riscs
d’inundabilitat i d’incendi.
Preveure els riscos hidrològics al facilitar la infiltració i la retenció de l’aigua de pluja, o al
compensar la creació de superfícies impermeables.
Evitar els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes orogràficament o
subjectes a riscos, d’acord amb allò que estableix la normativa urbanística.
Objectiu: Protegir els sòls d’interès paisatgístic i els més fèrtils , de major valor agrícola i aquells
destinats al conreu de varietats locals.
En la zonificació del sòl no urbanitzable s’ha de qualificar com a sòls de protecció especial els que
es troben inclosos dins les proteccions del PTP metropolità de Barcelona on es constati
efectivament l'existència de vinya o espais d'interès natural i agrari.
Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i la gestió dels espais oberts.
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Evitar la urbanització i la degradació d’aquells terrenys no urbanitzats que reuneixen especials
qualitats com a espais d’interès natural, paisatgístic, social, econòmic i /o cultural, entre els quals els
sòls més fèrtils i de major productivitat agrícola. . (ex. permetent noves activitats que permetin
garantir-ne la viabilitat econòmica sempre que siguin compatibles amb la preservació dels
ecosistemes)
Objectiu: Protegir amb la zonificació del sòl no urbanitzable els sòls forestals tant en la zona del Parc
Natural altament afectada pels incendis forestals recurrents, com en els boscos de Can Dolcet, can
Guineu i Can Dalmases.
Objectiu: Adequar els usos admesos en els sectors de SNU amb més valor connectiu per tal que no
comprometin el manteniment de la seva funció connectiva.
Objectiu: Planificar de forma integrada els usos del sòl i el transport a fi de promoure un model de
mobilitat sostenible.
Planificar de forma integrada els usos del sòl i el transport amb l’objecte d’afavorir l’accessibilitat
i reduir la mobilitat obligada i, en general, la demanda de transport.
Jerarquitzar el sistema viari, establint diferents funcionalitats i seccions en funció de l’ús que es
doni als carrers.
Ordenar l’aparcament amb criteris que no prioritzin l’ús del vehicle privat i procurin la mínima
agressió en l’espai públic:


En els sectors de nou creixement o transformació, donar preferència a l’aparcament de
gestió col·lectiva front a l’aparcament privat.



En els sectors de nou creixement o transformació les places d’aparcament en la via
pública no excediran del nombre que en resulti del 50% dels habitatges potencials en el
sector delimitat.

Objectiu: Protegir el patrimoni històric i cultural i el seu entorn.
Protegir, millorar i recuperar el patrimoni històric d’interès arquitectònic present en el nucli antic
de Collbató.
Establir mesures de protecció dels murs de pedra seca existents arreu del terme municipal i
especialment a la serra dels Gatells i a la part baixa de la muntanya de Montserrat.
Protegir els elements naturals singulars del territori com l’Alzina gran, la bassa de Can Dalmases,
el relleu originals del massís de Montserrat i les coves d’origen càrstic, especialment les del Salnitre.
Protegir els paisatges de valor cultural i històric i de les formes tradicionals d’ocupació humana
del sòl, especialment les planes agrícoles del terme, que es troben incloses dins el PTP metropolità
de Barcelona.
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Objectiu: Fomentar l’eficiència energètica
Adoptar i facilitar l’ús prudent i eficient dels recursos i fomentar el consum i la producció
sostenibles.
Reduir el consum d’energia primària i incrementant el percentatge d’energies renovables.
Escollir els emplaçaments i l’orientació de manera que tinguin en consideració les condicions
geogràfiques i climàtiques que poden influir en l’estalvi energètic i el millor manteniment de les
edificacions (màxima eficiència en la captació solar i en l’aprofitament de la llum natural).
Utilitzar enllumenat públic de baix consum en espais públics.
Tenir en compte les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies i els conceptes innovadors
per als serveis perquè els municipis siguin ecològicament més eficients.
Regular els usos del sòl de manera mixta, flexible i plurifuncional en la zonificació del
planejament.
Objectiu: Afavorir la cohesió social.
Regular l’ús del sòl de forma que es fomenti la mescla equilibrada de grups socials, usos i
activitats.
Garantir el dret dels ciutadans i ciutadanes a gaudir d’un habitatge digne i adequat.
Atendre les necessitats socials d’accés a l’habitatge.
Crear i garantir una economia local pròspera que doni accés al treball sense perjudicar el medi
ambient.
Cicle de l’aigua
Objectiu: Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest
recurs en el marc d’un model territorial globalment eficient.
Adequar els creixements i les activitats consumidores d’aigua a la disponibilitat actual i futura
d’aquest recurs.
Protegir la cobertura vegetal de l’entorn immediat de la riera de Can Damases i del riu Llobregat
al seu pas pel terme municipal de Collbató i garantir la funció de protecció hidrològica dels terrenys
forestals, amb una regulació d’usos que declari incompatibles aquells que puguin eliminar de
manera significativa la coberta vegetal i generar processos erosius.
Establir les infraestructures de sanejament, abastament, estacions de bombament d’aigües o de
matèries primeres i similars fora de l’espai fluvial més dinàmic, respectant les zones inundables per
a cabals associats a períodes de retorn mitjans-alts.
Objectiu: Protegir l’aigua com a recurs natural.
Prioritzar aquelles tipologies urbanístiques i edificatòries que comporten un menor consum
d’aigua.
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Facilitar la infiltració i la retenció de l’aigua de pluja.
Compensar la creació de superfícies impermeables.
Implantar en àrees de nova urbanització i en espais verds públics una xarxa separativa d’aigües
de pluja
Utilitzar en la jardineria d’espais públics i privats espècies vegetals adaptades a les condicions
bioclimàtiques de la zona.
Adoptar en els projectes de noves edificacions, transformacions integrals i canvis d’ús de
sistemes estalviadors d’aigua (control de la pressió de l’aigua d’entrada, mecanismes de reducció de
cabal o de descàrrega en aixetes i aparells sanitaris i de reg; captació, emmagatzematge i
reutilització d’aigua de pluja i d’aigües de piscines, etc.).
Incentivar en els projectes la reutilització d’aigües grises i prioritzar l’ús de productes amb
distintius o certificacions ambientals com a estalviadors d’aigua.

Ambient atmosfèric
Objectiu: Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants (contaminació atmosfèrica,
acústica, lumínica i electromagnètica).
Mantenir i protegir les zones forestals existents a la muntanya de Montserrat i a Can Dalmases,
Can Dolcet i Can Guineu pel seu paper com a embornals de gasos d’efecte hivernacle.
Regular els usos industrials: adequar a la zonificació els límits màxims d’emissions admissibles,
de manera que la normativa que reguli els usos de les zones delimitades pel POUM consideri en
cada zona els diversos tipus d’instal·lacions industrials admissibles i la seva situació relativa en una
edificació o conjunt d’edificacions.
Reduir la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació adoptant solucions de
disseny que en minimitzin les zones de soroll, utilitzant paviments de materials absorbents,
establint mesures més estrictes d’aïllament de l’edificació en relació amb les fixades per la
normativa d’aplicació general, per a àmbits especialment exposats a zones de soroll com és el cas
de les zones d’habitatges limítrofes a l’autovia A-2 i properes al polígon industrial Les Ginesteres.
Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar-ne els fluxos a
l’hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els organismes vius.
Preveure mesures per reduir l’impacte acústic generat per l’execució del planejament general i
derivat del municipi, i considerar l’impacte acústic en les llicències urbanístiques.
Disposar, en la normativa urbanística del POUM, que en el planejament derivat i en les llicències
urbanístiques es consideri l’impacte lumínic, acústic i atmosfèric i, si és el cas, les corresponents
mesures correctores.
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Gestió de residus
Objectiu: Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans.
Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la recollida
selectiva dels residus.
Garantir que els residus es gestionen i tracten els residus d’acord amb els principis de bones
pràctiques.
Establir, en el POUM, les reserves de sòl necessàries i fixar les condicions urbanístiques per a
l’emplaçament d’instal·lacions per a la recollida selectiva, el tractament i el dipòsit de residus.
Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
Objectiu: Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar els
impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
Reutilitzar els horitzons superiors de sòl per a les actuacions que comportin revegetació.
Prioritzar en les actuacions urbanitzadores la utilització de materials i productes de llarga durada,
reutilitzables o reciclables i, en general, materials i productes que disposin de distintius de garantia
de qualitat ambiental.
Reduir al màxim els moviments de terres i, sempre que sigui possible, preveure’n la reutilització
en la mateixa obra o en altres obres autoritzades.
Objectiu: Complir els requisits de disseny i construcció sostenibles i promoure l’arquitectura i les
tècniques de construcció d’alta qualitat.

Biodiversitat urbana, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en general
Objectiu: Protegir els espais d’interès natural i garantir la seva connexió territorial i ecològica
mitjançant una xarxa d’espais oberts de protecció especial.
Invertir la tendència de pèrdua de les connexions biològiques i de fragmentació dels hàbitats
potenciant el manteniment de les zones de mosaic agroforestal presents a la falda de la muntanya
de Montserrat i a les planes del sud del terme municipal.
Establir, com a element bàsic i vertebrador del model territorial, una xarxa d’espais d’interès
natural, físicament contínua i connectada amb les xarxes exteriors i amb les d’espais lliures urbans.
Qualificar com a zones verdes o espais lliures els indrets situats a l’entorn immediat del Parc
Natural de la muntanya de Montserrat.
Conservar els peus arboris i conjunts arbrats amb especial valor, com és l’alzina gran i els boscos
de Can Dalmases, Can Guineu i Can Dolcet, així com les masses de vegetació natural d’interès
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comunitari com són els llistonars presents a la part est del terme municipal i la vegetació de ribera
de la bassa de Can Dalmases i el riu Llobregat.
Objectiu: Potenciar la funció de corredor biològic de la franja contínua al domini públic hidràulic de la
llera del riu Llobregat, al nord-est del terme.
Objectiu: Potenciar la recuperació de la vegetació de ribera associada a la riera de can Dalmases,
altament afectat per la pressió antròpica en el seu pas per les zones urbanitzades de can Dalmases i Les
Illes.
Objectiu: Introduir criteris de biodiversitat i una concepció reticular en el disseny dels espais lliures
urbans i, en general, en el tractament de la vegetació urbana.
Objectiu: Fomentar la naturalització de l’espai urbà.
Utilitzar en la jardineria d’espais públics i privats espècies vegetals adaptades a les condicions
bioclimàtiques de la zona.
Dotar d’arbrat el conjunt de la xarxa viària

Qualitat del paisatge
Objectiu: Protegir, millorar i recuperar els espais urbans rellevants, els elements i tipologies
arquitectònics singulars, els elements i ambients paisatgístics d’interès, els paisatges de valor cultural i
històric i les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl.
Protegir el mosaic agroforestal existent a les faldes de la muntanya de Montserrat i la serra dels
Gatells com a element de la unitat paisatgística de l’actual Parc Natural de la muntanya de
Montserrat.
Mantenir l’espai arquitectònic tradicional del nucli antic de Collbató com a part integrant del
paisatge montserratí.
Mantenir, millorar i restaurar els paisatges agrícoles i rurals abandonats recentment per la
pressió urbanística del municipi.
Objectiu: Mantenir els elements d’estructuració i de connectivitat dels paisatges i controlar la seva
fragmentació.
Objectiu: Tenir cura de la qualitat paisatgística dels espais urbans, tant pel que fa a aspectes com la
continuïtat, els espais per a vianants i bicicletes, el tractament de la vegetació,... com per la regulació
acurada dels elements d’urbanització, de les façanes, mitgeres, etc .
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Objectiu: Incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions s’adaptin a
l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o
les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn.
Ordenar els volums de les edificacions en relació amb les característiques del terreny i del
paisatge tenint en compte la visió que ofereix actualment la muntanya de Montserrat des de
l’autovia A-2 que transcorre pel sud del terme municipal.
Exigir la integració visual en el paisatge urbà de les instal·lacions de serveis tècnics en superfície,
amb el seu soterrament sempre que resulti possible.
Proporcionar pautes espacials i regulacions per a la implantació d’aquelles edificacions que es
poden admetre en sòl no urbanitzable.
Objectiu: Establir entorns de protecció als espais agraris limítrofes amb Collbató, així com en el tram
fluvial de la riera de Can Dalmases en el seu pas pel terme.
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JERARQUITZACIÓ DELS OBJECTIUS
Considerant els aspectes rellevants identificats del terme municipal de Collbató, s’han ordenat
jeràrquicament els objectius ambientals segons el seu grau d’importància relativa.
Objectius ambientals prioritaris
1. Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, concentrant les noves
transformacions urbanístiques i els sistemes urbanístics en aquells sectors
amb menor valor ecològic, i compactant i rehabilitant les zones urbanes
existents.
2. Protegir el patrimoni històric i cultural i el seu entorn.
3. Establir entorns de protecció en el tram fluvial de la riera de Can
Dalmases en el seu pas pel terme i potenciar la funció de corredor biològic
de la franja contínua al domini públic hidràulic de la llera del riu Llobregat,
al nord-est del terme.
4. Afavorir la cohesió social.
5. Protegir els sòls forestals, els sòls d’interès paisatgístic i els més fèrtils , de
major valor agrícola i aquells destinats al conreu de varietats locals.
6. Deixar lliures les zones sotmeses a major risc ambiental, especialment pel
que fa a riscs d’inundabilitat i d’incendi.
7. Limitar els usos admesos i garantir la connexió territorial i ecològica dels
espais d’interès natural mitjançant una xarxa d’espais oberts de protecció
especial.
8. Mantenir els elements d’estructuració i de connectivitat dels paisatges i
controlar la seva fragmentació.
9. Tenir cura de la qualitat paisatgística dels espais urbans.
10. Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i
racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial
globalment eficient.

Altres objectius ambientals
11. Introduir criteris de biodiversitat i una concepció reticular en el disseny
dels espais lliures urbans.
12. Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu
de minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la
durabilitat, la reutilització i el reciclatge.
13. Complir els requisits de disseny i construcció sostenibles i promoure
l’arquitectura i les tècniques de construcció d’alta qualitat.
14. Fomentar la naturalització de l’espai urbà.
15. Planificar de forma integrada els usos del sòl i el transport a fi de
promoure un model de mobilitat sostenible.
16. Fomentar l’eficiència energètica.
17. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans.
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3 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES
En línies generals, el nou POUM aposta per
transformar l'actual isotropia del teixit urbà
(parcel·lacions molt similars, domini d'una
mateixa tipologia edificatòria, xarxa viària
molt homogènia) per un model més
estructurat, on es potenciïn determinats eixos
viaris vertebradors, determinats àmbits de
centralitat més compactes que concentrin
més activitat, etc. Aquest objectiu general es
concreta en:
- Des del punt de vista de la mobilitat, es proposa
estructurar la xarxa viària bàsica de manera que es creïn uns
anells de circulació que connectin els diferents àmbits del
municipi, organitzin el trànsit, i connectin amb els principals
enllaços amb la xarxa supramunicipal.
En superposició amb aquesta xarxa estructurant, es proposa
definir una sèrie d'eixos de funcionalitat diversa (eixos cívics,
de passeig, de caràcter més urbà, etc.) que enllacin els
principals àmbits de transformació, i que reforcin aquesta estructura però a nivell de vianants.
- Es planteja reforçar la centralitat del nucli antic de Collbató i del
nucli de la Font del Còdol i el seu entorn, per potenciar-ne l'activitat
i posar en relleu els seus valors. Alhora es plantegen altres àmbits
de transformació, ja sigui en un àmbit puntual o bé al llarg d'un eix,
per procurar noves tipologies d'habitatge més compactes, que
afavoreixin la cohesió social i esdevinguin zones amb un major grau
de relació i d'activitat.

- Des d'un punt de vista ambiental i paisatgístic, es planteja reforçar l'estructura d'espais lliures,
sistema hidrogràfic i xarxa de camins potenciant la seva connectivitat, de manera que, per exemple, la
xarxa de camins entronqui amb el sistema d'espais lliures urbans i/o amb els eixos cívics o de passeig
del nucli.
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3.1 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES CONTEMPLADES
Durant l’ordenació s’han contemplat diferents alternatives pel que fa als aspectes següents:
- L’estructura territorial i ordenació del sòl no urbanitzable
- L’estructura de comunicacions
- Els nous sectors de creixement:

A. Respecte l’estructura territorial i ordenació del sòl no urbanitzable
S’ha analitzat dues propostes generals:
A.1 Mantenir l’ordenació del PGO vigent (que no entra en contradicció amb el planejament territorial),
afegint estrictament els sistemes que es deriven de la legislació actualment vigent (sistema hidrogràfic,
etc). S’ha descartat.
A.2 Regular de manera més detallada els diferents sistemes i tipus de sòl no urbanitzable, unificant-los
amb els criteris generals de la Generalitat de Catalunya.
- Es defineix:
- El sistema hidrogràfic format per rieres i torrents
- El sistema de camins en sòl no urbanitzable
- La xarxa bàsica de comunicació
- Es reconeix el valor i característiques específiques de cada tipus de sòl (agrícola, forestal, espais
naturals protegits, etc) en la zonificació del sòl no urbanitzable.
- S’amplia la clau urbanística NU11c de protecció del sistema general d’infraestructures (torrents i
rieres), afegint els terrenys inundables determinats en els estudis d’inundabilitat existents.
S’ha optat per l’alternativa A.2.

B Respecte l’estructura de comunicacions
S’ha valorat diferents alternatives:
B.1 Mantenir l’actual estructura de vials
B.2 Crear una nova xarxa viària que trenqui l’actual isotropia, diferenciant uns carrers principals que
actuïn com a rondes de circulació i reforcin les connexions entre els nuclis a banda i banda de l’autovia.
B.3 S’ha optat per la Solució intermitja, consistent en:
- Incorporar al POUM el nou traçat de l’autovia (imposat des del Ministerio de Fomento).
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- Mantenir a la resta de carrers el traçat actual, però atorgant-los en cada cas un caràcter diferent.
Així, alguns carrers actuaran com a xarxa viària principal- potenciant la seva continuïtat-, d’altres
com a eixos cívics –amb carril bici i àmplia zona de vianants- i d’altres es mantindran com a carrers
secundaris, en alguns casos fins i tot restringint el seu pas per a ús exclusivament veïnal.
- Completar la xarxa viària amb la creació de trams puntuals de vial, com en el cas de la Massana,
per donar continuïtat al Passeig de Ronda; en el nou sector de Cal Por, per tal de donar continuïtat
al carrer de la Font del Còdol, o en l’entrada del poble, donant continuïtat al Passeig de les
Llonganies.
Per cada sector s’han analitzat alternatives de traçat:
B.3.1 - En el cas de La Massana, les alternatives de traçat contemplades han estat:
B.3.1.1 Situar la continuació del Passeig de Ronda per l’extrem oest del sector, com a límit
del sòl no urbanitzable, de manera que pogués actuar com una via ràpida. S’ha descartat perquè això
obligaria a crear un altre vial per donar accés als habitatges per l’interior, augmentant
considerablement la superfície destinada a xarxa viària.
B.3.1.2 Aprofitar els carrers existents (C/ d’Olot, Av. del Torrent, etc) per tancar l’anell
circulatori provinent del Passeig de Ronda. S’ha descartat perquè el seu traçat sembla massa tortuós
per funcionar com a xarxa viària principal i en alguns punts la seva secció és insuficient.
B.3.1.3 S’opta per tancar l'anell viari bàsic que rodeja el nucli amb el Passeig de la Ronda i
l'Avinguda de la Vinya Nova i connectar-lo amb el lateral de l’autovia (Avinguda de Montserrat) i
l’Avinguda del Torrent cap a l’altra banda de l’autovia.
B.3 2 - En el cas de Cal Por s’ha considerat les següents alternatives de traçat viari:
B.3.2.1 Connectar el carrer Torrefarrera directament amb el nou carrer sense nom que
estructura l’antiga UA-14. S’ha descartat perquè la diferència topogràfica dels dos punts era massa
gran, de manera que es dificultava la construcció d’un pont per sobre de la riera de Can Dalmases.
B.3.2.2 Prolongar el carrer de Postes enlloc del carrer Font del Còdol, per anar a connectar
amb el nou sector de l’EADA- Cal Por, a l’altra banda de la riera. Sembla que així es donaria continuïtat
a un vial que resseguiria el sòl urbà en el seu límit sud – enllaçant Les Illes amb la Font del Còdol i Can
Migrat. S’ha descartat perquè en realitat la seva execució seria molt més complexa, ja que pel sud del
nucli de la Font del Còdol caldria guanyar terreny per sobre de la riera, ocupant zona inundable.
B.3.2.3 Finalment s’opta per crear una connexió viària bàsica que comuniqui Can Dalmases
amb el nucli de la Font del Còdol de manera que actuï com a traçat alternatiu d’accés a Can Dalmases i
també doni continuïtat al carrer de la Font del Còdol més enllà del seu nucli històric, evitant el
recorregut sense sortida del carrer Torrefarrera.
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B.3.3 - A l’entrada del poble s’han analitzat les següents alternatives:
B.3.3.1 Prolongar el traçat recte del carrer de les Llonganies
fins anar a connectar amb el Passeig de la Generalitat i el Passeig de les
Escoles en una gran rotonda.
Aquest traçat es va descartar perquè trepitjava el pas de dos torrents i
caldria salvar el corresponent salt topogràfic, a part que es malmetia el
seu pas natural i franja de protecció, i es tallava pel mig l’actual zona
verda i equipament.
B.3.3.2 Mantenir el traçat recte del carrer de les Llonganies
fins a la prolongació del carrer d’Occitània i després continuar amb un
traçat paral.lel a l’Avinguda d’Amadeu Vives fins a connectar amb el
carrer d’Àngel Guimerà. Així s’obtindria un vial de vora que resseguiria el
límit del sòl no urbanitzable que tancaria l’anell circulatori. S’ha descartat
per la dificultat topogràfica d’enllaçar el Passeig de les Llonganies i el
carrer d’Occitània en aquest punt per la presència d’un torrent i un salt
topogràfic important.
B.3.3.1 Finalment, s’ha valorat més la connexió amb el Passeig de la Generalitat que la seva
connexió amb el carrer d’Àngel Guimerà, que s’ha considerat prescindible. s’ha optat per connectar el
Passeig de les Llonganies, que esdevé l’eix principal d’entrada al nucli, fins el Passeig de la Fumada i
prolongar-lo fins al Passeig de la Generalitat, on també connectarà amb l’altra banda de l’autovia.

C. Respecte els nous sectors de creixement:
S’han analitzat diferents opcions de creixement, que podríem englobar en quatre estratègies:
1 Mantenir el mateix model de creixement previst en el planejament vigent (baixa densitat), i
mantenir els sectors de sòl urbanitzable que no s’hagin desenvolupat.
2 Crear nous sectors de creixement on es puguin ubicar tipologies d’habitatge més compactes i
assequibles, en àmbits que no malmetin valors naturals del paisatge per tal de millorar la transició
del sòl no urbanitzable cap al sòl urbà i completar la xarxa viària.
3 Transformar les característiques dels sectors cap a un nou model més compacte, amb noves
tipologies d’habitatge, més varietat de dimensions i preus, aproximant l’edificació a la part més
propera al nucli i alliberant el màxim de sòl.
4 Reduir la superfície dels sectors, deixant com a sòl no urbanitzable la part que es desclassifica.
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C.1 Entrada del poble (PPU 1) s’ha considerat les adient aplicar la estratègia 2, per tal de
completar la xarxa viària i millorar l’accés al municipi, a la vegada que es resol la transició des del sòl no
urbanitzable i s’hi ubiquen noves tipologies compactes i assequibles. També en el polígon d’actuació
contigu (PAU 1) s’ha modificat els paràmetres per admetre aquestes tipologies i obtenir un front
similar.
S’ha considerat les següents alternatives:
C.1.1 Crear un sector molt més gran a l’entrada del poble,
ocupant pràcticament tot l’espai actualment no urbanitzable entre el passeig
de les Llonganies i l’autovia, situant les zones verdes en contacte amb
l’autovia per mantenir una franja verda que n’esmorteeixi l’impacte.

C.1.2 Situar aquest nou sector en el triangle de sòl no
urbanitzable que formen els carrers d’Àngel Guimerà, la prolongació del
Passeig de la Generalitat fins a la zona industrial de les Ginesteres i la mateixa
autovia.

C.1.3 Cenyir el PPU 1 a una petita franja longitudinal al llarg del Passeig de les
Llonganies, situant gran part de les zones verdes a Can Dalmases mitjançant un sector discontinu.
S’opta per aquesta alternativa, ja que les altres dues comporten la ocupació d’espais d’interès natural i
valor agrícola

Figura 32: Alternativa 3 pel que fa a la nova zona de creixement a l’entrada del poble.
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C.2 Entre la zona del Pujolet i el Passeig de Ronda també es considera adient aplicar la estratègia 2. Es
crea un petit sector (PPU 2) amb l’objectiu de completar la xarxa viària, construir noves tipologies
compactes i assequibles en zones properes al nucli antic i resoldre la transició des del sòl no
urbanitzable –actualment ocupat per patis i edificacions en precari-, i a la vegada crear una nova
façana al Parc natural, amb equipaments, serveis i aparcament i un carril bici al llarg del Passeig de
Ronda. S’ha considerat les següents alternatives:
C.2.1 Transformar el camí de l’Alzina en el vial rodat de connexió
alternativa amb el Pujolet i crear un sector més gran, ocupant tot
l’espai situat entre aquest vial i el Passeig de Ronda fins al Passeig de
la Generalitat. En aquest cas es va descartar per l’impacte en el sòl no
urbanitzable de la nova actuació.

C.2.2 Resoldre el desnivell topogràfic des del carrer Pau Bertran
fins el Passeig de Ronda en un traçat rodat en zig-zag. Aquesta solució
es va descartar per la complexitat topogràfica i els problemes
d’accessibilitat.

C.2.3 S’opta per transformar l'àmbit a l'entorn del Passeig de la Ronda des del carrer Mossèn
Jacint Verdaguer fins al nucli antic, de manera que esdevingui el punt d'arribada dels visitants que
accedeixen al Parc natural i/o al nucli antic. Es crea un vial alternatiu d’accés al Pujolet des del carrer
Sajart, per evitar que la seva circulació depengui exclusivament del pas pel carrer de la Muntanya i
poder restringir la circulació rodada per la plaça de l'Església i el primer tram del carrer Pau Bertran.

figura 33 Alternativa 3 pel que fa a la nova zona de creixement a la zona entre el Pujolet i el Passeig de Ronda
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C.3 En el sector EADA- Cal Por (PPU 4) també es considera adient aplicar la estratègia 2. Es crea un
nou àmbit de sòl urbanitzable amb les següents finalitats:
- Crear un vial alternatiu a l’Avinguda Pierola per accedir a
Can Dalmases.
- Donar continuïtat al carrer de la Font del Còdol.
- Eliminar el recorregut sense sortida del carrer Torrefarrera
- Incorporar en sòl urbà un equipament ja existent (l’EADA).
- Construir tipologies compactes i assequibles en una zona propera al nucli de la Font del Còdol,
sense valors mediambientals remarcables i amb una topografia suau.
S’ha considerat les següents alternatives:
C.3 1 Crear la connexió viària amb la Font del Còdol continuant
el carrer Torrefarrera fins al carrer central de l’antiga UA-14:. Es descarta
perquè tot i que el traçat sembla més simple, el salt topogràfic és més gran
i es dificulta el pas per sobre la riera de Can Dalmases.
C.3.2 Crear un sector discontinu amb part dels terrenys edificables de Can Dalmases situats
a les cotes més altes, per tal de transformar-los en zones verdes i traslladar la seva edificabilitat al nou
sector de Cal Por. A la vegada s’inclouen els terrenys de l’EADA en
contacte amb el sòl urbà de Can Dalmases per regularitzar-los com a
equipament en sòl urbà.
Es descarta perquè per tal que el sector sigui viable caldria augmentar
considerablement l’edificabilitat del sector i augmentar les zones
d’aprofitament privat, i en conseqüència caldria ampliar-lo per la banda
de la masia de Cal Por: així caldria ocupar terrenys molt propers a la zona inundable de la riera de Can
Dalmases i del torrent de Cal Por, i sota l’àrea de protecció de les línies elèctriques de mitja tensió.
C.3.3 Finalment s’opta per crear una connexió
viària bàsica que comuniqui Can Dalmases amb el nucli de
la Font del Còdol de manera que actuï com a traçat
alternatiu d’accés a Can Dalmases i també doni continuïtat
al carrer de la Font del Còdol més enllà del seu nucli
històric, evitant el recorregut sense sortida del carrer
Torrefarrera.
Figura 34: Alternativa 3 pel que fa a la nova zona de creixement
al sector Eada-CalPor
.

C.4 El sector de Can Dalmases que preveia l’antic PGOU ja es va desenvolupar a través d’un Pla parcial
i el corresponent Projecte de reparcel·lació. També es van completar les obres d’urbanització excepte
al carrer Tortosa, que encara està pendent d’executar. Per tant, en el moment en que es finalitzi
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aquest carrer els sòls inclosos en l’antic sector tindrien consideració de sòl urbà consolidat. El nou
POUM no es planteja més creixement en aquest àmbit, sinó al contrari.
Es van analitzar les següents alternatives:
C.4.1 Mantenir les qualificacions vigents segons el PGOU. Això
implicaria transformar l’antic sector del Pla parcial de sòl urbanitzable
en un polígon d’actuació de sòl urbà no consolidat amb l’objectiu de
garantir l’execució i urbanització del carrer Tortosa, on tindrien accés
dos fronts de parcel·les unifamiliars. Aquesta alternativa s’ha descartat
perquè suposa urbanitzar en la part més alta de la Serra de Can Dolcet,
afectant boscos amb alt valor paisatgístics i ambiental per transformar-los en més parcel·les per
edificar més habitatges unifamiliars, una tipologia en clara sobreoferta, sobretot en l’entorn més
immediat, on es poden observar illes senceres urbanitzades i parcel·lades pendents de vendre
C.4.2 Reduir l’àmbit edificable i tornar part del sòl encara no
urbanitzat al seu estat natural, qualificant-lo de zones verdes.
Aquesta alternativa se sumaria a la modificació que actualment està
en curs, que ja pretén modificar aquest àmbit en aquesta línia, i que
proposa baixar algunes zones edificables cap a cotes més baixes.
Aquesta solució es va descartar per la seva inviabilitat econòmica, ja
que implicaria haver de compensar econòmicament nombrosos
propietaris o bé permutar el seu aprofitament en altres terrenys més propers al sòl urbà consolidat. Es
van plantejar diferents sistemes jurídics per resoldre-ho i també incloure les parts a requalificar en
sectors de sòl urbanitzable discontinus, traslladant el seu aprofitament al nou sector PPU1-Entrada del
Poble o PPU4- EADA- Cal Por.
C.4.3 Finalment es va optar per reduir l’àmbit d’actuació, qualificant com a zones verdes només
una de les peces, i traslladant la seva edificabilitat al nou sector PPU1- Entrada del poble.

C5.La Massana (PPU 3). S’ha considerat 3 estratègies diferents, que es corresponen a les següents
alternatives:
C.5 1 Mantenir el sector original del PGO, ocupant tot el sòl lliure fins el
límit del terme municipal: en aquest cas es situaven les zones verdes en la zona
en contacte amb el sòl no urbanitzable d’El Bruc i es mantenia la tipologia
d’edificació aïllada en grans parcel·les unifamiliars. Es va descartar per tractar-se
d’una solució molt extensiva, que ocupava terrenys d’interès agrícola i
paisatgístic en contacte amb la zona de Preparc, i amb una tipologia d’habitatge
molt abundant en el municipi.
C.5.2 Eliminar el sector de La Massana per tractar-se de sòl urbanitzable no
programat que no s’havia desenvolupat. En aquest cas es desclassificarien
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totalment els terrenys, retornant a sòl rústic. Es va descartar perquè podria comportar problemes
d’inundabilitat als habitatges existents en sòl urbà i per no poder completar l’anell viari des del Passeig
de Ronda fins l’altra banda de l’autovia.
C.5.3 Reduir el sector original, deixant com a sòl no urbanitzable la part que es desclassifica, i a la
vegada transformar els paràmetres del sector per donar cabuda a dues tipologies d’habitatge més
compactes. També es completa l’anell viari que suposa la continuació del Passeig de Ronda, passant
per l’Avinguda de la Vinya Nova, fins l’altra banda de l’autovia, i es soluciona els problemes
d’inundabilitat que generen els torrents de la Maçana i del Migdia mitjançant la seva canalització o
cobriment.

Figura 35: Alternativa 3 pel que fa a la nova zona de creixement a la Massana ()en vermell)

C.6 Al sector de Can Feliu s’ha analitzat tres alternatives, que es corresponen a estratègies diferents:
C.6 1 Mantenir els paràmetres del PGO -15 habitatges unifamiliars en edificacions aïllades. Es
descarta perquè implicaria no poder construir en el sector la reserva d’habitatges de protecció oficial
obligatòria, i la seva viabilitat podria ser massa ajustada com per que el sector es desenvolupés.
C.6 2 Eliminar el sector i desqualificar els terrenys, tornant-los al seu estat rústic original. Es
descarta perquè implicaria deixar un buit enmig d’un front urbà ja consolidat entre el sector de Les
Illes i el de La Fumada, en un entorn molt antropitzat i sense massa interès ambiental, en contacte
amb l’autovia.
C.6.3 S’opta per mantenir tal i com es preveia en el PGO. Únicament s’ha ajustat el seu àmbit per
mantenir l’alineació amb les zones veïnes i s’han modificat els paràmetres per admetre tipologies
plurifamiliars que permetin situar les reserves d’habitatge protegit
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C.7 En les parcel·les amb front a l’Avinguda del Centenari d’Amadeu Vives i al Passeig de Ronda des
del carrer de Josep Pla fins al Passeig de la Generalitat s’ha considerat les següents alternatives:
C.7 1 Mantenir els paràmetres del PGO, que ja admeten els usos terciaris i comercials com a
complementaris, esperant que els canvis en la urbanització i la consolidació d’aquests carrers com a
eixos cívics convidin a activitats terciàries a instal·lar-s’hi. Es descarta perquè sembla que podria
tractar-se d’un procés molt lent i amb resultats poc contundents.
C.7 2 Cenyir la nova qualificació a les parcel·les no edificades. En aquest cas també es va
considerar que l’actuació no tindria prou força i podrien resultar fronts comercials discontinus, per la
qual cosa es va decidir fer-la extensiva a la totalitat de parcel·les que hi donen front però acceptant la
convivència de la qualificació anterior i admetent les volumetries disconformes dins la nova clau.
C.7.3 Finalment, s’opta per modificar la qualificació urbanística, passant a zona 5 (cases
agrupades), i amb condicions particulars que admeten la seva alineació a vial en el cas que es destini la
planta baixa a ús comercial o terciari.

El PPU 6. Les Ginesteres II es manté amb els paràmetres i delimitació del sector definits en la
Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a l’ampliació de la zona industrial de les Ginesteres
II, aprovada definitivament el 7 de juny de 2006, i amb els següents objectius:
- Ampliar el polígon industrial de Les Ginesteres, omplint el buit existent entre aquest polígon i la
riera de Can Dalmases.
- Ampliar el sòl industrial del municipi per generar riquesa i llocs de treball en el municipi, a la
vegada que promou la creació de sectors industrials especialitzats i parcs tecnològics que permetin
disminuir les deslocalitzacions de la regió metropolitana.
- Obtenir els sòls de cessió obligatòria destinats a espais lliures, equipaments i sistema hidrològic.
En sòl urbà es preveu els següents canvis:
- Ajust i actualització dels límits, passant el sòl urbà no consolidat a consolidat
- Es mantenen els tres polígons d’actuació encara no executats del planejament anterior: el PAU 1Eixample de Collbató, el PAU 2- Pou del Cisne i el PAU 3- Bosc d’en Missé, modificant en algun cas
els paràmetres d’ordenació per tal de fer viables les imposicions de la legislació vigent.
- S’ha delimitat un nou polígon d’actuació (PAU 4- Connexió Font del Còdol- Can Dalmases),
ampliant l’antiga UA 13 (Connexió Font del Còdol- Can Migrat) per incloure una petita part de sòl
no urbanitzable que permetrà connectar el nucli de la Font del Còdol amb Can Dalmases i crear
una nova activitat en aquest punt que pot ser focus d’atracció per a visitants del municipi.
- S’ha delimitat un nou Pla de millora urbana en l’àmbit de l’antic Montserrat Exprés per tal de
reordenar un àmbit que ha quedat obsolet, redefinint l’antic nus viari amb el nou traçat de
l’autovia i permetent una nova ordenació de l’activitat terciària.
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Es redefineixen els paràmetres es creen subzones i 6 sistemes dels corresponents planejaments
derivats d’acord amb els criteris de la Generalitat de Catalunya.
- Es reforça l’eix existent entre el nucli antic de Collbató i el nucli de la Font del Còdol, representat
per l'avinguda del Centenari d'Amadeu Vives, reforçant l'activitat als seus extrems, i redefinint els
seus fronts.
- Es proposa tractar el nucli antic i el nucli de la Font del Còdol com una unitat ambiental que reforci
els seus valors patrimonials i paisatgístics, establint criteris de mobilitat, d'urbanització i
accessibilitat, proposant la protecció d'edificis o conjunts d'interès històric, artístic o ambiental, o
regulant normativament les edificacions per preservar les condicions del conjunt, donar-li unitat i
reforçar-ne la centralitat.
- Es delimiten 3 Polígons d’actuació i un Pla de millora urbana, en sòl urbà no consolidat, i un Polígon
d’actuació en sòl urbà consolidat.
A la següent figura es representen les zones de creixement del POUM.
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Figura 36: Planejament proposat en l’avanç de POUM de Collbató.
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3.2 JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA
3.2.1 CONSIDERACIONS GLOBALS
En resum, en el sòl no urbanitzable es canvia la zonificació per adaptar-la al planejament territorial i
preservar els valors naturals.
En sòl urbanitzable es consolida gran part dels sectors i polígons definits pel planejament anterior que
ja s’han executat i es redueix notablement el sòl urbanitzable, mantenint únicament tres sectors que
no s’havien desenvolupat –tot i que en dos casos es modifiquen els paràmetres d’ordenació i la seva
delimitació- i afegint tres nous sectors en sòl urbanitzable delimitat:
-

-

-

Es modifiquen els paràmetres i delimitació dels sectors de sòl urbanitzable que no s’havien
desenvolupat (PPU 5- Can Feliu i PPU 3- La Massana) pels motius que es detallen en les fitxes
detallades de cada actuació.
Es desclassifica el sector de sòl urbanitzable no programat de La Font del Còdol/ NII (antic SUNP
E.2) per estar situat en una franja molt propera a l’autovia actual i que el nou traçat deixaria dins
de la línia de servitud en la seva major part.
S’incorpora el sector PPU6 com a sòl urbanitzable, d’acord amb la Modificació puntual de PGO
que així ho determinava, i es manté la seva delimitació, objectius i paràmetres.
Es classifiquen com a sòl urbanitzable delimitat determinats àmbits de sòl no urbanitzable per
tal de resoldre en intervencions concretes les grans línies d'actuació plantejades, intentant que
un mateix àmbit doni resposta a objectius de diferent nivell (ambientals, de mobilitat, de
demanda d'habitatge, etc.).

La nova proposta també encaixa amb les indicacions del PTMB, que li assignen un creixement moderat
sense cap estratègia específica de desenvolupament ni tampoc pel que fa a infraestructures de
comunicació a nivell supramunicipal, més enllà de l’actual autovia.
Pel que fa a les afectacions ambientals, s’ha sobreposat la proposta amb els vectors ambientals per
analitzar l’afectació de cada àmbit, de manera que es pugui fer compatible l’ordenació proposada amb
els valors i els riscos del territori.
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Figura 37: Protecció lumínica.

Com es pot veure en aquesta figura, Les zones de creixement tenen protecció moderada contra la
contaminació lluminosa a excepció del PPU4, (Eada-Can Por), que se situa en sòl amb protecció alta. En
aquest sector caldrà extremar les mesures pel que fa a la minimització de la emissió lumínica en
l’enllumenat dels carrers
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Figura 38: Hàbitats d’interès comunitari.

Com es pot veure en aquesta figura, algunes zones de creixement contenen hàbitats d’interès
comunitari (boscos de coníferes), tot i que d’interès no prioritari.
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Figura 39: Perill d’incendi forestal.

Segons la cartografia de perill d’incendi forestal del Departament de Medi Ambient i Habitatge la
major part dels sectors de creixement tenen un risc entre baix i alt. Destaca el sector de Can Dalmases,
que en estar rodejat de massa forestal te una afectació total, i el de les Ginesteres, per tenir la meitat
de l’àmbit afectat, fins i tot amb risc molt alt. El PPU1 (entrada del poble) i el PPU també tenen risc alt
d’incendi en pràcticament tot l’àmbit.
Segons la cartografia
de
pendents
del
Departament de Medi
Ambient i Habitatge,
només estan afectats
per
pendents
superiors al 20% els
sectors
de
can
Dalmases i el de EadaCan Por, aquest darrer
de
forma
molt
puntual.
Figura 40: Mapa de
pendents. En color groc,
pendents superiors al
20%.
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Figura 41: Sectors i polígons previstos (trama negra) sobreposats al mapa de vulnerabilitat. Font: pròpia.
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Com es pot observar al mapa de vulnerabilitat, gairebé tot el nucli urbà es troba afectat pel risc
morfològic d’inundabilitat, per la qual cosa els sectors de creixement que es troben a continuació
d’aquest també tenen la mateixa afectació. Queden afectats l’entrada del poble, PP5 Can Feliu, PPU6
Les Ginesteres, PPU3 la Massana, PPU2 el Pujolet i el PMU Montserrat expres.
Els sectors i polígons que es troben pròxims o be limiten amb la A-2 es troben exposats al risc associat
al transport de mercaderies perilloses, que en aquesta autovia és força alt. Aquest perill afecta el PPU6
Les Ginesteres, el PP5 Can Feliu, el PMU Montserrat expres i el PAU 3.
Hi ha sectors que es troben afectats per la protecció del PTP metropolità de Barcelona:
· El PPU2-el Pujolet, es troba inclòs en un espai de protecció especial d’interès natural i agrari
· El sectorPPU4-Eada-can Por i el sector PPU-6, que es troben en un espai de protecció de la vinya.
Tanmateix sobre això s’ha de puntualitzar que en aquest espai de protecció actualment hi predomina
els boscos de pi blanc alternant amb matollars i cultius herbacis i oliveres, restant una sola vinya (veure
següent imatge). Pel que fa als dos sectors afectats:
- El sector PPU-6 ja era urbanitzable quan es va incloure en aquest sòl de protecció, i per tant no
queda afectat per aquesta.
- En el sectorPPU4 no hi ha conreus sinó matollar i pineda

figura 42 Extrem sud del terme municipal de Collbató. La línia vermella gruixuda correspon al límit del terme
municipal, la línia vermella prima delimita la zona de protecció de la vinya, i en vermell s’ha pintat la única
vinya existent en l’àmbit.

El següent capítol analitza el compliment dels objectius ambientals proposats per cada alternativa,
tenint en compte tot el que s’ha exposat fins aquí
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3.2.2 ANÀLISI AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA
A continuació es valora el grau d’adequació d’aquesta proposta amb els objectius de sostenibilitat
adoptats pel planejament (capítol anterior) aplicables en aquesta fase del planejament.

A. Respecte l’estructura territorial i ordenació del sòl no urbanitzable
L’alternativa escollida preveu modificar l’actual PGO, ampliant l’àrea de protecció a l’entorn del parc
natural, reconeixent el sistema hidrogràfic i de camins, identificant masies i altres béns de valor.
La nova zonificació del sòl urbanitzable, a diferència del vigent, defineix el sistema hidrogràfic format
per rieres i torrents, el sistema de camins en sòl no urbanitzable, la xarxa bàsica de comunicació, i es
reconeix el valor i característiques específiques de cada tipus de sòl (agrícola, forestal, espais naturals
protegits, etc) en la zonificació del sòl no urbanitzable.
S’amplia la clau urbanística NU11c de protecció del sistema general d’infraestructures (torrents i
rieres), afegint els terrenys inundables determinats en els estudis d’inundabilitat existents.
La nova zonificació encaixa amb el PTMB, que qualifica espais de protecció especial de la vinya tot el
sòl no urbanitzable des de la riera de Can Dalmases fins al límit del terme municipal, i reserva com a
espais de protecció preventiva l’àmbit de sòl no urbanitzable situat entre l’àrea urbana del nucli de
Collbató i l’autovia, com a reserva de sòl per a possibles desenvolupaments urbans futurs.
Des del punt de vista ambiental i paisatgístic es dota de major protecció el sòl no urbanitzable,
establint la franja de preparc, de valor ecològic i paisatgístic, i es protegeixen els àmbits de valor
agrícola i forestal, en concordança amb el Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
A més es cataloguen els béns naturals, arquitectònics i camins rurals, per estructurar el territori i
preservar els elements d’interès. Aquesta alternativa permet un major ajustament als objectius de
sostenibilitat pel que fa a l’estructura territorial i ordenació del sòl no urbanitzable.
GRAU COMPLIMENT
OBJECTIUS APLICABLES l’estructura territorial i ordenació del sòl no
urbanitzable
Alt A1
Alt A2
3.Establir entorns de protecció en el tram fluvial de la riera de Can Dalmases en el
seu pas pel terme i potenciar la funció de corredor biològic de la franja contínua al
domini públic hidràulic de la llera del riu Llobregat, al nord-est del terme.
5.Protegir els sòls forestals, els sòls d’interès paisatgístic i els de major valor
agrícola.
7. Limitar els usos admesos i garantir la connexió territorial i ecològica dels espais
d’interès natural mitjançant una xarxa d’espais oberts de protecció especial.
8.Mantenir els elements d’estructuració i de connectivitat dels paisatges i
controlar la seva fragmentació.
TOTAL GRAU COMPLIMENT
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B Respecte l’estructura de comunicacions
L’Alternativa escollida (B3) preveu modificar l’actual estructura de vials, però sense crear rondes de
circulació, sinó jerarquitzant els carrers existents i completant anells de circulació rodejant l’àmbit nord
del municipi i també en l’àmbit per sota de l’autovia.
Des del punt de vista de mobilitat, la xarxa actual és suficient per a assumir els nous creixements ja que
els nous sectors porten associades millores en la xarxa viària que complementen i milloren l’estructura
actual i resolen alguns problemes històrics: l’entrada del poble, l’anell circulatori perimetral del Passeig
de Ronda, i els accessos alternatius al Pujolet o Can Dalmases.
En el cas de La Massana, entre les 3 alternatives de traçat contemplades s’ha optat per tancar l'anell
viari bàsic que rodeja el nucli amb el Passeig de la Ronda i l'Avinguda de la Vinya Nova i connectar-lo
amb el lateral de l’autovia, descartant altres opcions que comportaven un traçat massa tortuós o be
una major ocupació de superfície destinada a xarxa viària. Aquesta alternativa permet un major
ajustament als objectius de sostenibilitat pel que fa a l’estructura de comunicacions:
OBJECTIUS APLICABLES
Estructura comunicacions La Massana

GRAU COMPLIMENT
Alt 1
Alt2
Alt3

1.Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, concentrant les
noves transformacions en aquells sectors amb menor valor ecològic, i
compactant i rehabilitant les zones urbanes existents.
6.Deixar lliures les zones sotmeses a major risc ambiental, especialment
pel que fa a riscs d’inundabilitat, pendents i d’incendi.
9.Tenir cura de la qualitat paisatgística dels espais urbans.
TOTAL GRAU COMPLIMENT

--

+-

+

+-

--

+

-

+-

+-

-3

-2

+2

En el cas de Cal Por entre les 3 alternatives de traçat contemplades s’ha descartat una proposta que
envaïa zona inundable i una altra que comportava unir dos vials amb una gran diferència topogràfica.
La solució final és més respectuosa amb el torrent de Can Dalmases i amb el paisatge. Aquesta
alternativa permet un major ajustament als objectius de sostenibilitat pel que fa a l’estructura de
comunicacions:

OBJECTIUS APLICABLES Estructura comunicacions cal Por
1.Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, concentrant les noves transformacions
urbanístiques en aquells sectors amb menor valor ecològic, i compactant i rehabilitant les
zones urbanes existents.
6.Deixar lliures les zones sotmeses a major risc ambiental, especialment pel que fa a riscs
d’inundabilitat, pendents i d’incendi.
9.Tenir cura de la qualitat paisatgística dels espais urbans.
TOTAL GRAU COMPLIMENT
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A l’entrada del poble s’han descartat 2 alternatives que comportaven l’afectació de dos torrents i salts
topogràfics importants, així com la fragmentació d’una zona verda. L’alternativa escollida és força més
respectuosa amb el paisatge urbà i evita les zones de risc, permetent un major ajustament als
objectius de sostenibilitat pel que fa a l’estructura de comunicacions:
GRAU COMPLIMENT
Alt 1
Alt2
Alt3

OBJECTIUS APLICABLES
Estructura comunicacions a l’entrada del poble
1.Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, concentrant les noves
transformacions urbanístiques en aquells sectors amb menor valor ecològic, i
compactant i rehabilitant les zones urbanes existents.
6.Deixar lliures les zones sotmeses a major risc ambiental, especialment pel que fa a riscs
d’inundabilitat, pendents i d’incendi.
9.Tenir cura de la qualitat paisatgística dels espais urbans.
TOTAL GRAU COMPLIMENT

--

--

+

--

--

++

--

-

++

-6

-5

+5

C. Respecte els nous sectors de creixement:
S’han analitzat per cada zona diferents opcions de creixement:
A l’entrada del poble (PPU 1) s’ha considerat les adient crear un nou sector de creixement per tal de
completar la xarxa viària i millorar l’accés al municipi, a la vegada que es resol la transició des del sòl no
urbanitzable i s’hi ubiquen noves tipologies compactes i assequibles. S’ha descartat altres dos
alternatives per ocupar espais d’interès natural i valor agrícola.
El sector és discontinu, i compren l’entrada del poble i una illa pendent d’edificar del sector de can
Dalmases.

Figura 43: Proposta PPU1a-PPUb
entrada del poble- Can Dalmases.
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L’alternativa escollida és la creació d’un sector discontinu amb els següents objectius:
-

-

-

-

Definir l’accés principal al nucli de Collbató, resoldre la circulació viària en aquest punt i el seu
enllaç amb la xarxa bàsica del nucli (Av. del Centenari d’Amadeu Vives, Passeig de Ronda),
millorant també la seva imatge com a punt d'entrada: el Passeig de les Llonganies esdevé l’eix
principal d’entrada al nucli, connectant amb el Passeig de la Fumada i prolongant-lo fins al Passeig
de la Generalitat, on també connectarà amb l’altra banda de l’autovia.
Resoldre la transició del sòl no urbanitzable cap al nucli edificat i crear una nova façana a l'entrada
del poble.
Edificació més compacta a l’entrada del poble per poder alliberar una major proporció d'espai
lliure (el sòl de cessió mínim és del 70%, del qual el 63% com a mínim seria espai lliure públic).
Disminuir les zones edificables en la Urbanització de Can Dalmases II per recuperar els espais lliures
originals en aquelles zones que encara no s'han urbanitzat, per tal de reduir l'impacte paisatgístic i
visual de les zones més altes.
Proposar una nova qualificació residencial que admeti habitatges agrupats amb volumetries
diverses, que permeti construir tant edificis plurifamiliars en petites agrupacions compactes com
habitatges unifamiliars en filera, i que admeti usos comercials i terciaris.
Incorporar tipologies d'habitatge més compactes i de preus assequibles. Introduir una reserva del
30% d’habitatge protegit de règim general i del 15% d’habitatge de preu concertat.
Afavorir l'aparició d'alguns locals per activitats diferents, aprofitant la major densitat d'aquest
àmbit i la singularitat de l'emplaçament (principal entrada i sortida del nucli).
Concentrar la reserva obligatòria per a equipaments en la zona més propera als equipaments
existents de la zona esportiva i les escoles.
Preservar els valors ambientals del sector d’entrada al poble (pineda, torrent) i des d'aquests
definir una franja d'espai lliure públic que esdevindrà la façana del nucli des de les vies d'accés.

El sector de Can Dalmases és força crític, si
tenim en compte els aspectes ambientals,
que a priori ja s’intueixen (pendent, conca
visual...): En aquest figura, corresponent a
les NNSS vigents, s’observa el sector,
delimitat en vermell. En color groc es
representa la zona edificable, i en verd la
zona verda pública. Es comprova que
aproximadament la meitat de l’àmbit
edificable ja està construït.

A la següent imatge s’ha delimitat la part de l’àmbit que encara no s’ha construït, i que per tant és
objecte de discussió.
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Figura 44: En blau, s’ha delimitat la zona no construïda del sector de Can Dalmases.

Aquest mapa mostra en
color gris els pendents
superiors al 20%. S’observa
que bona part de la zona
que segons les NNSS és
edificable té pendents
superiors al 20%
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La següent figura mostra la conca visual d’aquest mateix àmbit en un quadrant de 3,5 x 3,5km.
S’observa que en una escala que va del 0 al 100 l’àmbit és visible en una gran extensió en direcció al
nord. El color blau indica que és visible un 40-55% des de cada punt. Les zones vermelles són els punts
des d’on es pot observar el 100% de l’àmbit, i corresponen per tant a les zones on es produirà més
impacte.

Figura 45: Conca visual de l’espai no edificat de can Dalmases.

Segons el PTPMB, a més, can Dalmases afecta una zona d’importància faunística.
Així doncs, tot i constituir un espai urbanitzable segons les NNSS vigents, hi ha una zona a can
Dalmases que encara no s’ha edificat, que conserva hàbitats d’interès comunitari, te importància per a
la fauna, alhora que presenta uns pendents i una conca visual molt important, és a dir que la seva
construcció comportaria un impacte ecològic i paisatgístic important.
L’alternativa escollida, en crear un sector discontinu permet reduir les zones edificables de can
Dalmases, destinant a zona verda els terrenys que encara no estan edificats de can Dalmases, molt
crítics pel que fa al pendent, la vegetació, la fauna i l’impacte paisatgístic.
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Pel que fa al PPU1, L’alternativa és força més racional respecte les altres dues en el consum de sòl i
respectuosa amb els espais de protecció agrícola i crea una nova façana d’entrada al poble, en una
zona que el PTP qualifica de protecció preventiva, és a dir, on es pot plantejar el creixement urbà.
L’ordenació del PPU1 haurà de tenir en compte el risc d’incendi i el risc d’inundabilitat. Tot i així, de les
tres alternatives és la que s’ajusta en major mesura als objectius de sostenibilitat:

BJECTIUS APLICABLES
Nous sectors de creixement entrada poble
1.Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, concentrant les noves
transformacions en aquells sectors amb menor valor ecològic, i compactant i
rehabilitant les zones urbanes existents.
4. Afavorir la cohesió social.
6.Deixar lliures les zones sotmeses a major risc ambiental, especialment pel que fa a
riscs d’inundabilitat i d’incendi.
8.Mantenir els elements d’estructuració i de connectivitat dels paisatges i controlar la
seva fragmentació.
9.Tenir cura de la qualitat paisatgística dels espais urbans.
TOTAL GRAU COMPLIMENT
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C.2 Entre la zona del Pujolet i el Passeig de Ronda també es considera adient crear un nou sector de
creixement, en aquest cas amb l’objectiu de completar la xarxa viària, construir noves tipologies
compactes i assequibles en zones properes al nucli antic i resoldre la transició des del sòl no
urbanitzable –actualment ocupat per patis i edificacions en precari-, i a la vegada crear una nova
façana al Parc natural, amb equipaments, serveis i aparcament i un carril bici al llarg del Passeig de
Ronda. S’ha descartat dues alternatives per l’impacte en el sòl no urbanitzable i per la complexitat
topogràfica i problemes d’accessibilitat respectivament.

Figura 46: Proposta PPU2- el Pujolet.
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Per aquest nou sector de sòl urbanitzable es defineixen els següents objectius:
-

-

-

-

-

Transformar l'àmbit a l'entorn del Passeig de la Ronda des del carrer Mossèn Jacint Verdaguer fins
al nucli antic, de manera que esdevingui el punt d'arribada dels visitants que accedeixen al Parc
natural i/o al nucli antic.
Aconseguir una connexió alternativa del Pujolet, per evitar que la seva circulació depengui
exclusivament del pas pel carrer de la Muntanya i poder restringir la circulació rodada per la plaça
de l'Església i el primer tram del carrer Pau Bertran.
Millorar la transició del sòl no urbanitzable al nucli edificat, completant el buit urbà entre el Pujolet
i el Passeig de Ronda i resolent la façana del poble des del Parc natural.
Proposar una nova qualificació residencial que admeti habitatges agrupats amb volumetries
diverses, que permeti construir tant edificis plurifamiliars en petites agrupacions compactes com
habitatges unifamiliars en filera, i que admeti usos comercials i terciaris, per complementar l’oferta
actual del nucli antic.
Incorporar tipologies d'habitatge més compactes i de preus assequibles. Introduir una reserva del
20% d’habitatge protegit de règim general i del 10% d’habitatge de preu concertat.
Situar la reserva obligatòria per a equipaments en el front del Passeig de Ronda, per poder oferir
serveis complementaris als visitants del Parc Natural i que suposi un focus d’atracció en el seu inici
o final de recorregut.
Completar el carril bici del Passeig de Ronda i crear una àmplia zona d’aparcament al costat del
nou equipament.
Situar les reserves obligatòries de zones verdes en plataformes aterrassades que permetin salvar el
desnivell existent en l’àmbit en un recorregut accessible i agradable pels vianants, i que a la vegada
actuïn com a transició cap al sòl no urbanitzable.

Aquest sector de creixement afecta una zona de protecció d’interès natural del PTP metropolità de
Barcelona. També s’hauran de prendre mesures correctores per evitar el risc d’incendi i el risc
d’inundabilitat. Tot i així, de les tres alternatives és la que s’ajusta en major mesura als objectius de
sostenibilitat, per comportar un ús més racional en el consum de sòl i evitar construir en zones amb
pendent.

OBJECTIUS APLICABLES
Nous sectors de creixement Entre la zona del Pujolet i el Passeig de Ronda
1.Minimitzar el consum del sòl concentrant les noves transformacions urbanístiques i els
sistemes urbanístics en aquells sectors amb menor valor ecològic, i compactant i rehabilitant
les zones urbanes existents.
2.Protegir el patrimoni històric i cultural i el seu entorn.
4. Afavorir la cohesió social.
5.Protegir els sòls forestals, els sòls d’interès paisatgístic i els de major valor agrícola.
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6.Deixar lliures les zones sotmeses a major risc ambiental, especialment pel que fa a riscs
d’inundabilitat i d’incendi.
9.Tenir cura de la qualitat paisatgística dels espais urbans.
TOTAL GRAU COMPLIMENT
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En el sector EADA- Cal Por (PPU 4) també es considera adient crear un nou àmbit de sòl urbanitzable.
Es descarten dues alternatives que comporten un salt topogràfic més gran i ocupació de terrenys molt
propers a la zona inundable de la riera de Can Dalmases i del torrent de Cal Por, i zona de protecció de
les línies elèctriques de mitja tensió respectivament.

Figura 47: Proposta per al PPU4. Sector Eada-can Por.

Per aquest nou sector de sòl urbanitzable es defineixen els següents objectius:
- Resoldre la transició cap al sòl no urbanitzable i redefinir la seva delimitació, reconeixent
l’equipament ja existent de l’EADA dins del sòl urbanitzable.
- Crear una connexió viària bàsica que comuniqui Can Dalmases amb el nucli de la Font del Còdol, de
manera que actuï com a traçat alternatiu d’accés a Can Dalmases i també doni continuïtat al carrer
de la Font del Còdol més enllà del seu nucli històric.
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Evitar el recorregut sense sortida del carrer Torrefarrera, millorant la seva seguretat i la seva
accessibilitat.
Proposar una nova qualificació residencial que admeti habitatges agrupats amb volumetries
diverses, que permeti construir tant edificis plurifamiliars en petites agrupacions compactes com
habitatges unifamiliars en filera.
Incorporar tipologies d'habitatge més compactes i de preus assequibles. Introduir una reserva del
25% d’habitatge protegit de règim general i del 12,5% d’habitatge de preu concertat en una zona
molt propera al nucli històric de la Font del Còdol.
Situar la reserva d’equipament públic en contacte amb l’actual equipament de l’EADA per tal que
puguin funcionar amb activitats complementàries.
Situar els espais lliures en zones estratègiques, de manera que actuïn com a coixí amb la zona
inundable més enllà de les zones de protecció i servituds, i de la masia de Cal Por, o la resta de sòl
no urbanitzable.

L’alternativa escollida per aquest sector és força més racional en el consum de sòl i evita construir en
major mesura que les altres en zones amb pendent. No afecta cap zona inundable, a diferència de les
altres. Tanmateix, caldrà extremar les mesures contra la contaminació lumínica, ja que es troba
totalment immers en la matriu de protecció E2 (alta).
Pel que fa a la vegetació, aquest sector afecta (en les tres alternatives) boscos de coníferes considerats
hàbitats d’interès comunitari, tot i que no prioritari, i una zona de protecció especial de la vinya
(PTPMB). Caldrà tenir-ho en compte en el disseny de les zones verdes. També caldrà dissenyar la
corresponent franja de seguretat enfront a incendis
Aquest sector te valors i riscos que s’hauran de tenir presents al llarg del planejament, però tot i això
dona solució a la situació actual de l’equipament existent, i de les tres alteratives és la que permet un
major ajustament als objectius de sostenibilitat:

OBJECTIUS APLICABLES
Nous sectors de creixement En el sector EADA- Cal Por (PPU 4)
1.Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, concentrant les noves transformacions
urbanístiques i els sistemes urbanístics en aquells sectors amb menor valor ecològic, i
compactant i rehabilitant les zones urbanes existents.
3.Establir entorns de protecció en el tram fluvial de la riera de Can Dalmases en el seu pas pel
terme i potenciar la funció de corredor biològic de la franja contínua al domini públic hidràulic
de la llera del riu Llobregat, al nord-est del terme.
6.Deixar lliures les zones sotmeses a major risc ambiental, especialment pel que fa a riscs
d’inundabilitat i d’incendi.
8.Mantenir els elements d’estructuració i de connectivitat dels paisatges i controlar la seva
fragmentació.
TOTAL GRAU COMPLIMENT
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A La Massana (PPU 3), sector existent en el PGO actual, s’ha
considerat 3 estratègies diferents de creixement, que es
corresponen a 3 alternatives consistents en mantenir el
sector previst pel PGO, eliminar-lo, o finalment reduir-lo.
S’opta per aquesta darrera estratègia, ja que la primera
ocupava terrenys d’interès agrícola i paisatgístic en contacte
amb la zona de Preparc, i aportava una tipologia d’habitatge
molt abundant en el municipi, i la segona podria comportar
problemes d’inundabilitat als habitatges existents en sòl
urbà i no permetia completar l’anell viari des del Passeig de
Ronda fins l’altra banda de l’autovia.
L’alternativa escollida preveu la modificació dels paràmetres i delimitació del sector PPU3 La Massana
(antic SUNP I.2) de sòl urbanitzable amb els següents objectius:
-

-

-

-

-

Reduir la superfície del sector respecte el planejament anterior per preservar els elements
d’interès ambiental a l’oest de l'àmbit –el torrent i la pineda-. Redefinir el límit del sòl urbà i la seva
transició cap al sòl no urbanitzable en el límit del terme municipal.
Tancar l'anell viari bàsic que rodeja el nucli amb el Passeig de la Ronda i l'Avinguda de la Vinya
Nova i connectar-lo amb el lateral de l’autovia (Avinguda de Montserrat) i l’Avinguda del Torrent
cap a l’altra banda de l’autovia.
Resoldre la canalització dels torrents de la Maçana i del Migdia pel seu pas en sòl urbà i per sota de
l'autovia i delimitar el sistema hidrogràfic en els punts on els torrents quedin descoberts.
Situar la reserva d'espais lliures del sector en zones estratègiques, de manera que actuïn com a
coixí de transició amb l’autovia o el sòl no urbanitzable, i alhora preservin i protegeixin les lleres
dels torrents existents.
Proposar una nova qualificació residencial que admeti habitatges agrupats amb volumetries
diverses, que permeti construir tant edificis plurifamiliars en petites agrupacions compactes com
habitatges unifamiliars en filera.
Incorporar tipologies d'habitatge més compactes i de preus assequibles. Introduir una reserva del
20% d’habitatge protegit de règim general i del 10% d’habitatge de preu concertat.
Destinar la totalitat del sòl de cessió obligatòria i gratuïta a sistema de zones verdes d’acord amb
l’article 64 del DL 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. La
reserva de sòl destinat a equipament es trasllada al sector PPU1 “Entrada del poble”.

L’alternativa escollida pel que fa a aquest sector és força més racional en el consum de sòl, evita
terrenys d’interès agrícola i paisatgístic en contacte amb la zona de Preparc, permet adoptar mesures
per evitar la inundabilitat en la zona urbana contigua, alhora que suposa una millora estètica en evitar
una tipologia d’habitatge molt abundant al municipi, i presenta una tipologia més compacte. D’altra
banda, destina a zona verda l’espai on hi ha hàbitats d’interès comunitari, permetent un major
ajustament als objectius de sostenibilitat:
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OBJECTIUS APLICABLES
Nous sectors de creixement a La Massana
1.Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, concentrant les noves transformacions
urbanístiques i els sistemes urbanístics en aquells sectors amb menor valor ecològic, i
compactant i rehabilitant les zones urbanes existents.
4. Afavorir la cohesió social.
5.Protegir els sòls forestals, els sòls d’interès paisatgístic i els de major valor agrícola.
6.Deixar lliures les zones sotmeses a major risc ambiental, especialment pel que fa a riscs
d’inundabilitat i d’incendi.
9.Tenir cura de la qualitat paisatgística dels espais urbans.
TOTAL GRAU COMPLIMENT
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En el sector de Can Feliu, sector existent en el PGO actual, s’ha considerat 3 estratègies diferents de
creixement, que es corresponen a 3 alternatives consistents en mantenir el sector previst pel PGO,
eliminar-lo, o finalment transformar-lo. S’opta per aquesta darrera estratègia, ja que la primera
alternativa, al marge de la viabilitat econòmica, no permetria construir habitatges protegits, i la segona
deixaria un buit enmig d’un front urbà ja consolidat, amb escàs valor ecològic.

Figura 48: Sector PP5. Can Feliu.
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El sector PPU5 Can Feliu (antic SUP J.1) de sòl urbanitzable es modifica amb els següents objectius:
-

-

-

-

-

Redefinir els límits del sector respecte el planejament anterior per adaptar-los a la realitat
topogràfica existent, tenint en compte el nou traçat de l’autovia per una banda i els límits reals dels
sectors de Les Illes i La Fumada per l’altra.
Donar continuïtat al teixit urbà al llarg de la vessant sud de l'autovia, completant el buit urbà entre
àrees residencials consolidades que aïlla el nucli de la Fumada, en un àmbit sense valors
ambientals destacables.
Crear un nou vial interior que connecti el sector de Les Illes amb La Fumada, com a accés dels nous
habitatges i alternativa al carril lateral de l'autovia.
Proposar una nova qualificació residencial que admeti habitatges agrupats amb volumetries
diverses, que permeti construir tant edificis plurifamiliars en petites agrupacions compactes com
habitatges unifamiliars en filera.
Incorporar tipologies d'habitatge més compactes i de preus assequibles. Introduir una reserva del
20% d’habitatge protegit de règim general i del 10% d’habitatge de preu concertat.
Disminuir l’edificabilitat bruta i sostre màxim del sector però augmentant la densitat d’habitatges
per permetre la incorporació d’aquestes tipologies més compactes i assequibles.
Situar les reserves de zones verdes de manera estratègica: en les zones de més interès ambiental,
com en la franja en contacte amb la riera de Can Dalmases i com a transició des del sòl no
urbanitzable, o per separar usos i donar continuïtat als espais lliures existents. Obtenir la cessió
dels terrenys on es situen els pous municipals d'abastament d'aigua potable.
Obtenir la reserva obligatòria d’equipaments.

El sector afecta un espai contigu a la A-2, per la qual cosa caldrà prendre mesures preventives pel que
fa al perill associat al transport de mercaderies perilloses.
L’alternativa escollida per aquest sector és força més racional en el consum de sòl, alhora que suposa
una millora en la estètica en omplir un buit urbà, i presenta una tipologia més compacte, permetent un
major ajustament als objectius de sostenibilitat:
OBJECTIUS APLICABLES
Nous sectors de creixement en el sector de
can Feliu
1.Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne
l’ús, concentrant les noves transformacions
urbanístiques i els sistemes urbanístics en aquells
sectors amb menor valor ecològic, i compactant i
rehabilitant les zones urbanes existents.
4. Afavorir la cohesió social.
9.Tenir cura de la qualitat paisatgística dels espais
urbans.
TOTAL GRAU COMPLIMENT
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Mediterrània de Geoserveis, s. l., queda a la vostra disposició per a tots aquells comentaris o
aclariments que, pel que fa a aquest estudi, ens vulgueu fer.
Cambrils,maig de 2012

Fàtima Sarrà Moretó
Cap de l’Àrea de Medi Ambient
Biòloga col·legiada núm. 14755-C
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