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Marc  normatiu

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).

ambiental

urbanística
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Procediment avaluació ambiental
AJUNTAMENT GENERALITAT

Informe de sostenibilitat 
ambiental preliminar vinculat 

a l’Avanç de POUM
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Relació amb altres instruments de planejament

◘ Pla territorial metropolità de Barcelona (endavant PTMB, aprovat definitivament el 20/04/2010)

◘ Pla General d’Ordenació de Collbató, aprovat definitivament el 1 de juliol de 1984 

◘ Pla Especial de Protecció del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat

◘ Pla per Inundacions a Catalunya (INUNCAT) 

◘ Pla de Protecció Civil d’Emergència Forestals a Catalunya (INFOCAT)

◘ Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (aprovat el  2/09/2008)

◘ Pla d’Emergències per Accidents en Transport de Mercaderies Perilloses en Carretera i Ferrocarril a 
Catalunya (TRANSCAT) (aprovat el 13/12/1999)

◘ Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT) (2003)

◘ Pla de prevenció incendis en xarxa bàsica principal i secundària de camins

◘ Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) (aprovat per l’Annex del Decret 328/1992), xarxa natura, ZEPA, LIC

◘ Pla Territorial Sectorial de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya (aprovat el juny del 2002) i Mapa 
Eòlic de Catalunya (2002)
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◘ Pla territorial metropolità de Barcelona (endavant PTMB, aprovat definitivament el 20/04/2010)
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◘ Pla Especial de Protecció del Parc Natural de la 
Muntanya de Montserrat

◘ Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) (aprovat per 
l’Annex del Decret 328/1992), xarxa natura, ZEPA, LIC
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Requeriments ambientals significatius

◘ MEDI FÍSIC

• Litologia

• Hidrologia superficial

• Hidrologia subterrània 

◘ MEDI BIOLÒGIC

• Vegetació de Collbató

• Diversitat faunística 

• Connectivitat 

• Espais protegits

◘ MEDI ANTRÒPIC

• Context humà

• Patrimoni cultural i històric

• Paisatge

◘ RISCOS I AFECTACIONS

• Risc geològic

• Risc d’inundació

• Risc d’incendi

• Risc tecnològic – industrial

• Risc sísmic

• Risc de contaminació atmosfèrica
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MEDI FÍSIC

◘ 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
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MEDI FÍSIC

◘ 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
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MEDI FÍSIC

◘ Hidrologia subterrània. La part nord-est i est del terme municipal es situa sobre l’aqüífer protegit 
de la Cubeta d’Abrera
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MEDI BIOLÒGIC

◘ 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
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MEDI BIOLÒGIC
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MEDI BIOLÒGIC

◘ 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
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MEDI BIOLÒGIC

◘ Connectivitat
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MEDI BIOLÒGIC

◘ 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
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MEDI BIOLÒGIC ES2110012 Montserrat – Roques Blanques – Riu Llobre gat 
INVERTEBRATS 
Lucanus cervus Escanyapolls, cèrvol volant 

Graellsia isabelae Graelsia 

Callimorpha quadripunctaria  

Cerambyx cerdo Banyarriquer del roure 

AMBIFIS I RÈPTILS 
Mauremys leprosa Tortuga de rierol 

MAMÍFERS 
Miniopterus schreibersii Rat penat de cova 

Rhinolophus euryale Rat penat mediterrani de ferradura 

Rhinolophus ferrum-equinum Rat penat gran de ferradura 

Rhinolophu hipposideros Rat penat petit de ferradura 

 

ES2110012 Montserrat – Roques Blanques – Riu Llobre gat 
Hieratus fasciatus Àliga cuabarrada 

Falco peregrinus Falcó 

Bubo bubo Duc 

Caprimulgus europaeus Enganyapastors 

Alcedo atthis Blauet 

Anthus campestris Trobat 

Sylvia undata Tallareta cuallarga 

Emberiza hortulana Hortolà 

 

CODI NOM DE L’HÀBITAT 
3250 Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi 

3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o 
parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 

3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del 
Chenopodion rubri i del Bidention. 

3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-
Agrostidion orlades d’àlbers i salzes. 

6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachyodietalia) 

6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-
Holoschoenion. 

6430 Herbassars higròfils, tant en marges i vorades com de l’alta muntanya. 

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà 
(Quercus canariensis) 

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits 
(Nerio-Tamaricetea) 

9340 Alzinars i carrascars 

9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. Salzmannii) 

9540 Pinedes mediterrànies 

9580 Teixedes mediterrànies 
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MEDI ANTRÒPIC

◘ 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 



Juny 2012

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE COLLBATÓ – IN FORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR

MEDI ANTRÒPIC

◘ Paisatge: La complexitat biofísica de 
Collbató es pot descriure a partir de 
sis unitats de paisatge

• Agulles i espadats de Montserrat

• Peudemont de la Serra de 
Montserrat

• Complex fluvial i terrasses

• Zona agroforestal

• Serres meridionals

• Àrees urbanes o urbanitzades 
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RISCOS I AFECTACIONS

◘ 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

◘ 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
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RISCOS I AFECTACIONS

◘ 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 
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RISCOS I AFECTACIONS

◘ Risc tecnològic - industrial. La 
zona d’estudi presenta vies amb risc 
per transport de mercaderies 
perilloses 

◘ Risc sísmic. Segons la classificació
sísmica del Sismicat a Collbató li 
correspon una intensitat de VI, en 
una escala de I a XII

MMPP detectades al pas per Igualada 
Num.ONU Substància 
1972 gas natural líquid refrigerat /  metà líquid refrigerat 

1202 oli mineral per a escalfar lleuger /  combustibles per a motor 
diesel 

1789 gas natural líquid refrigerat /  metà líquid refrigerat 
1891 bromur d’etil 
1977 nitrogen líquid refrigerat 
1203 benzina 

butà / hidrocarburs gasosos en barreja liquada 1965 

n.e.p. /  propà (comercial) 
camió caixa   

1173/1915 oli d’etil /  ciclohexanona 
butà / hidrocarburs gasosos en barreja liquada 1965 

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 
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RISCOS I AFECTACIONS

◘ Risc de contaminació atmosfèrica. 
La situació atmosfèrica favorable no 
configura riscos importants dins el 
terme municipal de Collbató

Qualitat de l’aire

Contaminació acústica
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OBJECTIUS, DIRECTRIUS I OBLIGACIONS

◘ A escala internacional       
(Conferència de la Terra celebrada a 
Rio de Janeiro el 1992 a favor d’un 
desenvolupament sostenible...)

◘ A escala europea                 
Estratègia Territorial Europea (1999), 
VI Programa de Medi Ambient (2001), 
Estratègia Europea de 
Desenvolupament Sostenible (2001) 

◘ A escala estatal, autonòmica i local
Legislació ambiental, territorial, 
urbanística i sectorial (mobilitat, 
patrimoni, riscos...)

• 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.
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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. 
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Marc normatiu...◘ Llei 9/2003 de la mobilitat 

◘ Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres

◘ Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural català

◘ Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic ) 

◘ Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya 

◘ Llei 5/2003 de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 
amb la trama urbana

◘ Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, (modificada per la Llei 12/2006, del 27 de juliol) 

◘ 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 )

◘ Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge

◘ Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric, modificada per la Llei 6/1996, de 18 
de juny 

◘ Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica

◘ Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per la protecció del medi nocturn 

◘ ...............
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OBJECTIUS DEL POUM
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.

Objectius ambientals prioritaris

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. 

Altres objectius ambientals
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PROPOSTA DE L’AVANÇ DE POUM



Juny 2012

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE COLLBATÓ – IN FORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR

Estructura territorial –
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 -2 +8 
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propostes d’actuació nucli urbà

La Massana

L’entrada al poble

Can Dalmases

Nucli antic 
Font del Còdol

Nucli històric 

Façana al Parc natural

Avinguda Centenari

Àmbits de creixement
Àmbits de regulació d’usos i paràmetres
Àmbits de compactació de l’edificació

Can Feliu
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L’entrada al poble

nova entrada 
al municipi

avin
gud

a de
l Ce

nten
ari

GRAU COMPLIMENT OBJECTIUS APLICABLES  
Estructura comunicacions a l’entrada del 

poble 
Alt 1 Alt2 Alt3 

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 
 

• Tancar l’anella viaria perimetral

• Noves tipologies d’habitatge

• Misticitat d’usos i generació d’activitat

• Alliberar superfície d’espai lliure 

• Disposar de camins perimetrals
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Pujolet – Camí de Ronda

accés nucli 
antic

accés 
parc

Aparcament... entrad
a al 

parc i al n
ucli antic

• Vial de vora que enllaça amb els camins del 
parc i amb el nucli antic

• Zona verda equipada de final de recorregut

• Nou tractament de la façana que dóna al Parc

• Possibilitar tipologies més compactes

GRAU COMPLIMENT OBJECTIUS APLICABLES  
Estructura comunicacions La Massana  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 
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Can Dalmases

Connexió
amb el nucli

• Millorar connexions xarxa viària

• Tipologies d’edificació més 
compactes en zones baixes

• Alliberar d’edificació part dels 
terrenys situats a cotes més altes

EADA – Cal Por
GRAU COMPLIMENT OBJECTIUS APLICABLES  

Estructura comunicacions cal Por  Alt 1 Alt2 Alt3 
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 -4 -3 +3 
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La Massana

• Obtenció d’espail lliure

• Tancar el vial de ronda

• Noves tipologies d’habitatge

• Millorar les connexions de la xarxa viaria

GRAU COMPLIMENT OBJECTIUS APLICABLES 
Nous sectors de creixement a La Massana Alt 1 Alt2 Alt3 

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 -2 +1 +7 
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• Potenciar valors del nucli històric i 
dels elements patrimonials

• Regular els paràmetres edificatoris

• Establir criteris d’urbanització que 
donin unitat al conjunt

accessos principals 
al nucli històric

Nucli històric de Collbató
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Nucli antic Font del Còdol • Potenciar valors del nucli antic i els 
elements patrimonials

• Regular els paràmetres edificatoris

• Criteris d’urbanització que donin unitat 
al nucli antic i l’identifiquin

accés principal a la 
Font del Còdol

completar les 
connexions
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Avinguda del Centenari

Nucli històric

Nucli antic 

Font del Còdol

• Renovar l’eix connector dels dos nuclis

• Reforçar l’activitat comercial i equipaments

• Possibilitar noves tipologies d’habitatge
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àmbits d’actuació
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Ajuntament de Collbató

Gràcies per la seva atenció


