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1. ANTECEDENTS i LEGISLACIÓ 
 
En data 8 de maig de 2.009 va tenir entrada en el Departament de Medi Ambient i Habitatge la 
sol·licitud, per part de l’ajuntament de Palafolls, d’informe corresponen a la Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació de Palafolls. Entre la documentació entrada hi havia l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental Preliminar. 
 
En data de 25 de Setembre de 2.009 el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya i més concretament els Serveis Territorials de Barcelona va redactar el Document de 
Referència de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació a l’àmbit discontinu del sector SUD 
33 “Activitats econòmiques Nord” al terme municipal de Palafolls amb número d’expedient URB 
151/2009 elaborat d’acord amb l’article 5 de la llei 6/2009 del 28 d’abril d’avaluació ambiental de 
Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental i d’acord amb el que determina l’article 115, 
apartat a) del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
conforme correspon a l’òrgan ambiental l’emissió del document de referència que determini l’abast de 
l’informe de Sostenibilitat Ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui 
les administracions publiques afectades i el públic interessat.  
 
En data Octubre 2.014 es va entrar a l’oficina Territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat la 
documentació urbanística de la ´MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL Àmbit discontinu del 
sector 33 “Activitats econòmiques nord”. 
 
En data 13 de gener de 2.015 l’Oficina Territorial de Barcelona del Departament de Territori i 
Sostenibilitat va requerir a l’ajuntament de Palafolls que faltava presentar altres documents per a 
poder tirar endavant l’expedient esmentat. 
 
En data 22 de Gener de 2.016 es va entrar a l’Oficina Territorial de Barcelona del Departament de 
Territori i Sostenibilitat la documentació que s’havia requerit anteriorment 
 
En data 26 de Gener de 2.016 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona del 
Departament de Territori i Sostenibilitat comunica a l’ajuntament de Palafolls que: 
 
“Un cop revisada la documentació aportada, cal que completeu l’informe de sostenibilitat ambiental 
amb el contingut que determina l’article 70 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 
305/2006, de 18 de juliol, tant en format paer com en format digital, per tal de poder prosseguir amb el 
procediment d’avaluació ambiental de plans urbanístics previst en l’article 115 del Reglament 
esmentat.” 
 
Com que la tramitació ambiental es va inicial abans del 12/12/2013 seguirà únicament amb els tràmits 
que determina la Llei 6/2009 i per tant, cal redactar un informe de sostenibilitat ambiental, no un 
estudi ambiental estratègic, ja que no és d’aplicació la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental. 
 
L’article 70 del Reglament de la llei d’urbanisme, regula el contingut mínim que ha de contenir 
l’informe de sostenibilitat ambiental. Concretament diu que: 
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“En el cas de formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal, i en els casos de 
modificacions sotmeses a avaluació ambiental, l’informe ambiental que preveu la Llei d’Urbanisme ha 
de tenir la naturalesa i contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental, que regula la normativa sobre 
avaluació ambiental de plans i programes, amb el grau d’especificació que estableixi l’òrgan ambiental 
en el document de referència, i, en tot cas, amb el contingut mínim següent:” 
 

 a) Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla, el què inclou: 
 

o 1r. La descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l’àmbit objecte 
de planejament i del seu entorn. 

o 2n. La determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, 
aplicables en l’àmbit del pla, establerts en la normativa internacional, comunitària, 
estatal, autonòmica o local, o en els instruments de planejament territorial, els plans 
directors urbanístics o altres plans i programes aplicables. 

o 3r. La definició d’objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla, d’acord 
amb els requeriments ambientals assenyalats en els apartats anteriors i amb els 
principis i directrius establerts als articles 3 i 9 de la Llei d’Urbanisme, els quals han 
de referir-se entre d’altres aspectes a la sostenibilitat global del model d’ordenació; al 
cicle de l’aigua; a la biodiversitat territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni 
natural; a la qualitat del paisatge; a la qualitat de l’ambient atmosfèric; i a la 
contaminació acústica i lluminosa. 

 

 b) Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada, el què inclou: 
 

o 1r. La descripció de les característiques de les alternatives considerades. 
o 2n. L’anàlisi, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i dels de les 

seves determinacions estructurals, d’acord amb els objectius i criteris als què es 
refereix el punt 3r de l’apartat A. 

o 3r. La justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa considerada. 
 

 c) Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació adoptada, incloent: 
 

o 1r. Una síntesi descriptiva del contingut del pla amb expressió de les seves 
determinacions amb possibles repercussions significatives sobre el medi ambient. 

o 2n. La identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les 
demandes addicionals de recursos naturals i d’infraestructures de sanejament, de 
gestió de residus i similars derivades de l’ordenació proposada. 

o 3r. La descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i la millora 
del medi ambient. 

 

 d) Identificació i avaluació dels probables efectes significatius (secundaris, acumulatius, 
sinèrgics, a curt o llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius, i d’altres) de 
l’ordenació proposada sobre el medi ambient, incloent: 

 
o 1r. Els efectes sobre els recursos naturals 
o 2n. Els efectes sobre els espais i aspectes identificats d’acord amb l’apartat 1 
o 3r. Els efectes ambientals derivats de la mobilitat generada per l’ordenació prevista 

pel pla 
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 e) Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals establerts, el 
què comprèn: 

 
o 1r. La verificació i justificació detallades de la congruència del pla amb els 

requeriments ambientals assenyalats a l’apartat 1. 
o 2n. L’avaluació global del pla, tenint en compte l’anàlisi comparativa dels perfils 

ambientals inicials i resultant de l’àmbit del pla, d’acord amb l’apartat anterior i les 
jerarquies entre objectius ambientals establertes en l’apartat 1.c. 

o 3r. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes. 
 

 f) Síntesi de l’estudi, consistent en un resum del seu contingut que ha de contenir una 
ressenya dels objectius i criteris ambientals fixats, i l’explicació justificada de l’avaluació global 
del pla. 

 
D’acord amb tot l’anterior es redacta el present Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) de la 
´MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL Àmbit discontinu del sector 33 “Activitats 
econòmiques nord” de Palafolls a la comarca del Maresme. 
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2. DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS A L’ÀMBIT DEL 
SECTOR 

 

2.1. Descripció dels aspectes ambientals rellevants 
 

2.1.1 Situació 
 
Palafolls és un municipi situat a l’extrem nord de la comarca del Maresme, als vessants orientals de la 
serra del Montnegre, amb una població de 9.133 habitants el 2016, repartida entre el nucli de 
Palafolls, Sant Genís de Palafolls, i diverses urbanitzacions com són el Mas Carbó o el Mas Reixach 
El seu terme municipal té una extensió de 18,47 km2.  
 
El municipi comprèn el poble de les Palafolls (o de les Ferreries), centre administratiu, amb els barris 
de Santa Maria i Sant Lluís, el poble de Sant Genís de Palafolls (que donà origen al municipi), 
nombroses urbanitzacions residencials i les restes de l’antic castell de Palafolls, que havia estat 
centre d’una important baronia. Les principals vies de comunicació són la carretera N-II de Barcelona 
a la Jonquera, de la qual surt la carretera d’accés a la Costa Brava i una altra cap a Sant Genís; la 
carretera vella de Malgrat a Palafolls, que uneix els dos termes i passa per Sant Lluís, i l’autopista C-
32, que comunica Montgat i Palafolls. 
 
La seva ubicació s’emmarca en la franja estreta dels vessants de la serra del Montnegre a l’oest, el riu 
Tordera al nord i la mar Mediterrània a l’est. El municipi es divideix en dues parts força diferenciades: 
la muntanya, amb boscos de pins i alzines, i la plana, amb camps de conreus. El terme és drenat pel 
riu Tordera, i diversos afluents, com poden ser la riera de Vallmanya i la riera de Reixach. Limita amb 
els municipis de Tordera (al nord), Santa Susanna (a l’oest) i Malgrat de Mar (al sud). 
 
El poble de Palafolls es troba a la plana de la dreta del riu Tordera, al sud del castell, en un terreny 
una mica ondulat. Dins el municipi hi ha un seguit d’urbanitzacions (Mas Carbó, Mas Reixach, etc.) 
que cada vegada concentren més població permanent i un esplet de masies, repartides pel terme. 
 

Les principals vies de comunicació són la carretera N-II de Barcelona a la Jonquera, de la qual 
surt la carretera d’accés a la Costa Brava i una altra cap a Sant Genís; la carretera vella de 
Malgrat a Palafolls, que uneix els dos termes i passa per Sant Lluís, i l’autopista C-32, que 
comunica Montgat i Palafolls. 

Zona projecte 
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La zona del projecte, amb una extensió d’unes 18 ha se situa al pla de Mas Ruquet, entre la riera de 
Reixach al sud i la riera de Vallmanya al nord, al voltant del camí vell de Tordera a Palafolls. Aquesta 
àrea es troba al nord-oest del poble de Palafolls (a una distància de 2.500 metres del nucli urbà), molt 
a prop del terme municipal de Tordera, i de la N-II (a uns 100 metres a l’oest). El riu Tordera es troba 
a uns 200 metres a l’est. Aquesta zona té un fort caràcter industrial, ja que hi ha present el polígon 
industrial Mas Puigverd (a l’est del sector) i les pròpies naus de l’empresa INDITEX al nord. 
 
La zona objecte d’estudi es troba limitada pels següents elements: 
 

 Al nord, pel camí vell de Tordera a Palafolls i el vial que porta al polígon Mas Puigverd 

 Al sud i est per la riera de Reixach 

 A l’oest per les Costes del Ruquet (espai muntanyós paral·lel a la N-II)  
 
Dins del sector hi ha dues masies, el Mas Ruquet que dona nom a tot el sector a dia d’avui habitada i 
la masia, can Trasserra, a l’oest de l’àmbit afectat per aquesta Modificació que no està habitada.  
 
El sector es pot dividir en tres zones aïllades entre elles i per tant discontinues, situades totes elles a 
l’entorn de l’activitat o centre logístic de Bershka. Concretament tenim 
 

- Un subsector nord o de Can Ruquet: situat al nord del centre logístic entre aquest i el camí 
de Tordera a Palafolls o vial d’accés al Polígon Riera de Ruquet, amb una superfície 
aproximada de 77.685 m2. El sector presenta un relleu lleugerament accidentat i es troba 
entre les cotes 23 i 45. Dins el sector hi ha la masia de Mas Ruquet i algunes parcel·les 
forestals (bosc mixt de pins i suros) així com alguns terrenys erms i camps de conreu. 

- Un subsector est de forma triangular, situat a l’extrem est delimitat per la riera de Valmanya i 
la riera de Reixac i el vial d’accés al polígon Riera de Ruquet, amb una superfície 
aproximada de 38.360 m2 i dominat totalment per camps de conreu de secà, amb un relleu 
totalment planer i que es troba a l’entorn de la cota 19. 

- Un subsector oest o de Can Trasserra situat a l’oest del centre logístic, delimitat per la riera 
de Reixac al sud, el centre logístic a l’est, la masia de can Trasserra al nord i els vials de 
l’antiga urbanització a ponent, i que en tota la seva superfície aproximada de 64.264 m2 
correspon a terrenys erms sense conrear, amb un relleu lleugerament accidentat pujant de 
sud a nord, des de la cota 26 (sud) fins a la cota 51 (Can Trasserra). 

 
Les coordenades UTM (ETR 989) dels diferents subsector són: 
 

 Nord-est Nord-oest Sud-est Sud-oest 

Sector nord X=    477.540 
Y= 4.615.504 
Z=           24 

X=    477.050 
Y= 4.615.570 
Z=           35 

X=    477.420 
Y= 4.615.345 
Z=           40 

X=    477.015 
Y= 4.615.360 
Z=           47 

Sector est X=    477.880 
Y= 4.615.435 
Z=           18 

X=    477.635 
Y= 4.615.550 
Z=           21 

X=    477.710 
Y= 4.615.290 
Z=           21 

X=    477.600 
Y= 4.615.540 
Z=           25 

Sector oest X=    477.015 
Y= 4.615.140 
Z=           52 

X=    477.030 
Y= 4.615.060 
Z=           50 

X=    477.300 
Y= 4.614.930 
Z=           25 

X=    477.080 
Y= 4.614.790 
Z=           28 
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Però el fet més destacable és que tot aquest entorn es troba encerclant les naus actuals, vials i se 
situa envoltant el centre logístic de Bershka i no hi ha terrenys d’alt valor ambiental fora d’algunes 
taques de bosc mixt de pins, suros i alzines localitzades a l’entorn del subsector nord. 
 
L’accés a l’àmbit d’estudi es fa a partir del camí vell de Tordera a Palafolls, que s’agafa a la rotonda 
de la N-II a l’alçada del p.k. 680,7 i que dona accés al sector industrial riera de Ruquet i que porta fins 
a la rotonda d’accés al Polígon Industrial Mas Puigverd i des d’aquí es pot accedir tant al subsector 
nord com a l’est, mentre que al subsector oest cal fer-ho des de la rotonda de la N-II en el p.k. 679,7 i 
que a la dreta dona accés a un polígon industrial (Indesmalla). Des d’aquesta rotonda i cap a 
l’esquerra hi surt un camí de terra que baixa fins a una antiga àrea mig urbanitzada i que dona accés 
al sub-sector i que arriba fins al límit de la parcel·la de Bershka. 
 

 
b/ Relleu i Geomorfologia 

 
L’element més característic del municipi de Palafolls és la serra del Montnegre, ubicat a l’oest del 
terme municipal, amb les màximes alçades, amb la serra de Miralles (335 metres). D’aquí, aquest 
massís muntanyós va davallant suaument cap a l’est, fins arribar a la plana agrícola de la Tordera. La 
part muntanyosa està recoberta per alzinars, suredes i pinedes de pi blanc i pinyoner, mentre que la 
part planera, a on correspon l’àrea del projecte, hi domina l’espai agrícola, encara que cada vegada 
els usos residencials i industrials van en detriment del mateix. La transició entre l’espai muntanyós i 
l’agrícola es fa a través de diversos turons suaus, degut a l’erosió del relleu 
 
Pel que fa a la geomorfologia, hi ha una dualitat entre els materials durs del Montnegre i els materials 
tous de la plana agrícola o molt meteoritzats pels cursos fluvials, que provoquen que les elevacions 
siguin importants al Montnegre, però formes suaus del relleu a la plana. 
 
La zona d’estudi queda situada a la transició entre la zona muntanyosa i la plana agrícola, amb la 
presència d’alguns turons a l’oest i nord anomenats Costes del Ruquet, i més planer a l’est (vall de la 
riera de Reixach).  
 
Cal destacar a l’oest del sector diversos espais excavats, espais forestals eliminats i diverses 
actuacions prou contundents amb modificació del relleu que s’han fet en actuacions anteriors. També 
en tot el límit oest del sector, hi ha diverses aportacions de terra (reblerts) en una àmplia superfície i 
que han fet pujar la cota del terreny entre 50 i 100 cm. 
 
Concretament les cotes del sector on s’ubica el projecte són les següents: 
 

- Punt més alt:   cota + 50 metres, a l’entorn de can Trasserra  
- Punt més baix:  cota + 19 metres, a l’extrem nord-est, a la riera de Reixach 

 
Dins el sector hi ha, tot i tenir un relleu força planer hi ha alguns punts concrets amb pendents 
superiors al 20% i que concretament es localitzen exclusivament en el subsector nord o de Can 
Ruquet i amb més detall en la part central del mateix a on hi ha la zona de bosc situada pel darrera de 
les naus industrials del camí vell de Palafolls a Tordera. 
 
En els altres subsectors : no hi ha pendents superiors al 20%  
 
A l’annex de plànols hi ha un plànol de pendents superiors al 20% 
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Perfil del sector des de la riera de Valmanya a extrem nord-est fins a la riera de Reixach extrem sud. 
El punt més alt correspon a l’entorn de Mas Ruquet. 
 
 
 c/ Geologia 
 
La zona de l’estudi es troba, en termes geològics, a la Serralada Costero-catalana. La població de 
Palafolls, geogràficament, es troba situada als peus de Serralada Litoral a l’alçada de la comarca del 
Maresme. 
 
En aquest entorn els materials dominants són les roques i materials relacionats amb sistemes intrusius 
com son els granitoids d’intrusió plutònica característics de la Serralada Litoral Catalana que s’estenen 
per tota la costa a la zona del Maresme. Aquests materials varen irrompre a la superfície un cop 
acabats els moviments de plegament de l’Orogènia Herciniana. Amb la intrusió de les granodiorites, 
dona lloc a la formació d’una l’aureola de metamorfisme de contacte i una diaclasació de les roques 
sedimentàries. Per aquestes diaclases s’injecten els pòrfids i les aplites. 
 
Concretament la zona del projecte es caracteritza per la dualitat entre materials del Paleozoic dels 
últims reductes de la serra del Montnegre, i materials més nous del Quaternari provinent de les 
aportacions de les rieres properes, com són la de Reixach i la de Vallmanya. Així, en l’àmbit d’estudi 
trobem bàsicament dos tipus de materials: 
 

 Granitoides, a la part sud del sector (a l’entorn de can Trasserra), i a la parcel·la ubicada al 
nord, que són espais més enlairats. El substrat està format per granodiorita biotítica, un 
material dur, poc meteoritzat, i de color més fosc. Són del període Carbonífer-Permià. 

 Sorres, amb presència també de graves, llims i argiles, ubicades a l’entorn de les rieres de 
Vallmanya i de Reixach, i en general a les zones més planeres. Són materials moderns, del 
quaternari d’una terrassa fluvial 

 
Pel que fa a espais i elements d’interès geològic (geòtops o geozones) o paleontològic segons 
consulta realitzada a l'Institut Geològic de Catalunya no n’hi ha cap dins la zona del projecte. La zona 
protegida més propera correspon a les Mines d’Hortsavinyà els trobem a uns 10 Km a l’oest del 
sector, element destacable pels processos mineralògics presents. 
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Granodiorites del terciari de l’extrem nord del sector  Material del quaternari a l’entorn de la riera de Reixach 

 
 d/ Edafologia i sòls  
 
Els sòls predominants en la zona d’estudi corresponen a l’ordre dels Entisòls, més concretament al 
subordre dels Fluvents o Fluvisols i grup dels Xerofluvent. Són sòls molt poc evolucionats que 
únicament presenten horitzons òcrics sobre un horitzó C o sobre el material de base. Aquests tipus de 
sòls són sols al·luvials recents, distribuïts generalment en planes d’inundació o planes al·luvials 
indiferenciades com seria en el nostre cas que són aportacions de la Tordera.  
 
  

Zona projecte 
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Les característiques Fluvents l’hi dóna el fet que són sòls que s’han format per dipòsits d’aportació per 
l’aigua. Els processos erosius són molt baixos en aquests tipus de sòls per la manca de pendent, 
malgrat que es tracta de sòls fèrtils però de poc contingut de matèria orgànica per la gran capacitat de 
drenatge i arrossegament que presenten. Són sòls molt bons per l’agricultura ja que tenen una 
capacitat de retenció d’aigua mitjana, i pel fet d’ocupar zones pròximes als corrents superficials 
d’aigua amb recursos hídrics subterranis de cert cabal. Presenten un gruix variable de l’horitzó A en 
funció de si es troba dins o proper a les masses forestals (gruix baix) o en les zones baixes properes 
a les rieres (més gruix). 
 
Si ens centrem a l’entorn de la zona del projecte, correspon a Sòls de les àrees al·luvials quaternàries 
de la Tordera que es localitzen sobre els sediments al·luvials relativament ben desenvolupats de les 
rieres i torrents que solquen el territori. Es tracta de sòls poc profunds, amb un drenatge mitjà donada 
la seva constitució llimosa, de textura fina amb elements grollers no salins i amb una capacitat de 
retenció d’aigua mitjana-baixa. 
 
Cal destacar que com a conseqüència de les obres d’urbanització i execució del sector SUD 36 
(adjacent a l’àmbit d’estudi) i de les obres per a l’ampliació de l’autopista C-32, s’han alterat les 
cobertes i l’orografia natural del sòl tant de l’àmbit d’estudi com del seu entorn adjacent. Aquest fet és 
especialment rellevant en els terrenys ubicats al nord de la masia Can Trasserra on s’ha realitzat un 
acopi de terres que han fet pujar la cota de terreny entre 50 i 100 m segons la documentació 
ambiental aportada. Aquesta zona a on el sòl es troba fortament alterat queda fora de la zona del 
projecte 
 
En general els sòls de la zona del projecte presenten unes característiques agronòmiques en les 
àrees que no s’ha vist alterada per actuacions recents, malgrat que la seva activitat agrícola ha anat 
decaient amb el pas del temps per la implantació d’activitats industrials. Aquesta bona qualitat del sòl 
es dona sobre tot en el subsector de llevant 
 
 

e/ Aigües subterrànies (hidrogeologia). 
 

Tot el terme municipal de Palafolls se situa sobre l’aqüífer superficial protegit del Baix Tordera (codi 
4031A13). És un tipus d’aqüífer en el que la geologia principal la formen graves i sorres. Té una 
extensió total d’uns 21 km2, i una potència d’entre 10 i 30 metres. La recarrega es dóna de forma 
directa quan plou sobre l’àrea aflorant de l’aqüífer i per les aportacions del riu Tordera. Els usos 
principals de l’aigua subterrània són abastament de les poblacions i industrial.   
 
Aquest aqüífer es troba afectat pel Decret 328/1988 d’11 d’octubre pel qual s’estableixen normes de 
protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, i 
també es troba inclòs dins del Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen zones 
vulnerables declarades i proposades vulnerables de risc en relació amb la contaminació de les aigües 
subterrànies per nitrats procedents de fonts agràries. 
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f/ Hidrologia terrestre (rius i torrents) 
 
Tot el terme municipal de Palafolls, i per tant també la zona del projecte, es troba dins de la Conca del 
riu Tordera, que discorre, en el punt més proper uns 400 metres al nord de la zona del projecte, però 
són concretament dos afluents seus com és el cas de la riera Vallmanya i la riera de Reixach, afluent 
de l’anterior, que fan de límit nord i est del sector. Aquestes dues rieres conflueixen a l’extrem est del 
sector, desguassant pocs metres després al riu Tordera. 
 
La riera de Vallmanya és el curs fluvial principal (la riera de Reixach és un afluent seu), que passa per 
la zona del projecte i en part actual com a separació entre la zona residencial i industrial del sector 
nord d’aquest entorn. Neix a la Serra e Miralles a l’entorn conegut com la Carbonera. El seu llit és 
molt estret, i envoltat per un canyissar molt espès que va resseguint el seu curs juntament amb 
presència d'una estreta línia de vegetació arbòria. És de caràcter temporal i només porta aigua en 
dies de pluges  

 
Riera de Vallmanya com a límit del subsector est 

 
La riera de Reixach la trobem al sud del sector, fent de límit sud del subsector sud o de Can Trasserra 
i també del subsector -est. Aquesta riera neix a la Serra d’en Tort a l’entorn de la urbanització Ciutat 
Jardí i també és de caràcter temporal, amb una llera molt estreta i poc profunda en determinats trams, 
la seva llera encara conserva una part de vegetació de ribera associada als seus marges.  
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Riera Reixach quan fa de límit del subsector oest (extrem sud-est) 

 
Totes dues rieres són pròpies d’aquestes zones mediterrànies, de poc recorregut, que salven un fort 
pendent i de caràcter torrencial, de manera que és fàcil i habitua que en dies de fortes pluges arribin a 
desbordar-se i poden donar lloc a inundacions. 
 
 
 g/ Climatologia 
 
El clima del municipi de Palafolls en general, i de la zona d’estudi en particular, s’inscriu en el clima 
mediterrani més típics, amb uns estius secs i càlids, uns hiverns força moderats. Pel que fa la 
pluviometria, es concentren a la primavera i tardor.  
 
Palafolls no disposa d’una estació meteorològica per a mesurar els paràmetres climàtics. La més 
propera se situa a Malgrat de Mar, a una distància aproximada de 4, 5 km al sud. Segons les dades 
d’aquesta estació, la temperatura mitjana anual és d’uns 15,5 ºC, amb una temperatura màxima 
mitjana de 19,9ºC, i una temperatura mitjana mínima de 10,9ºC. Pel que fa a les precipitacions, la 
mitjana anual és de 722 mm. El vent predominant és el nord, amb una mitjana de velocitat d’1,7 m/s. 
 
Té una mitjana anual de 6 dies de glaçada, molt variable però en funció de la situació. 
 
Pel que fa a les precipitacions, la mitjana anual es troba al voltant dels 650 mm, concentrant-se les 
pluges a la tardor i a la primavera. La humitat relativa mitjana és del 71% i disminueix clarament a 
mesura que ens allunyem del litoral. 
 
Finalment, pel que fa als vents, les direccions dominants són les del nord-oest i del sud-oest, amb 
unes velocitats mitjanes al voltat de 2 m/s., tot i que, sobretot a l’estiu, és habitual la marinada (vent 
de mar a terra, en aquest cas procedent del sud i sud-oest) que apareix sovint a mitja tarda 
 
Per tant, podem determinar a nivell climatològic, que Palafolls i la zona de projecte es troben dins d’un 
clima mediterrani típic, amb unes oscil·lacions tèrmiques baixes per l’efecte regulador del mar i unes 
precipitacions no molt elevades. 
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h/ Relació amb espais especials de protecció 
 
La zona afectada per la Modificació Puntual no gaudeix de cap figura de protecció específica com 
poden ser Espais d’Interès Natural (EIN), zona d’especial protecció de les aus (ZEPA), zones 
humides, LIC (Lloc d’Interès Comunitari) o ara anomenades ZEC (Zones d’especial Conservació) i 
tampoc s’hi troba cap zona que, per les seves característiques, gaudeixi d’algun tipus de protecció pel 
seu interès geològic o paleontològic (Geòtop o geozona). 
 
Els espais protegits més propers són: 
 
 - Xarxa Natura 2000 “Riu i Estanys de Tordera”,  a 250 metres a l’est del sector. 
 - Espai d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000 “Massís del Montnegre-Corredor”, a 
1.600 metres a l’oest de l’àmbit d’estudi 
 -  Zona humida “Riu i Estanys de Tordera”,   a 250 metres a l’est del sector. 
 - Geòtops o geozones: Mines d’Hortsavinyà,   a 10 km a l’oest del sector. 
 - Forest d’utilitat publica     no n'hi ha cap dins el sector 
 

i/ Vegetació 
 
El terme municipal de Palafolls està dominat per paisatges mediterranis, caracteritzats per una 
climatologia d’estius secs i d’hiverns no gaire freds, amb una vegetació perennifòlia i escleròfil·la. 
Aquests ambients són els propis de la zona anomenada terra baixa mediterrània, on la comunitat 
vegetal que hi predomina és l’alzinar, en qualsevol de les seves variants.  
 
La vegetació que trobem actualment a la zona del projecte difereix notablement de la vegetació 
potencial, ja que es tracta d’un entorn sotmès a una elevada pressió antròpica i altament transformat 
per les diverses activitats i modificacions del relleu que s’hi ha portat a terme. 
 
Actualment la vegetació present i en funció del nivell de transformació que presenta, té poc a veure 
amb la vegetació original primer per la seva transformació com entorn agrícola i des de ja fa unes 
quantes dècades, per situar-se a la perifèria d’un important sector industrial. Tot i així hi ha una certa 
diversitat en la vegetació que trobem a la zona a on hi ha tant àmplies zones de conreu, terrenys erms 
i alterats i petits retalls forestals i una certa vegetació associada als cursos fluvials. 
 
Com element més destacable hi ha la presència dins del sector nord de dues petites masses forestals 
fragmentades i alterades una primera situada a l’entorn del Mas Ruquet fins a l’extrem de ponent i 
fragmentada pel pas d’un camí i una segona a l’extrem est a tocar de la rotonda d’accés a la planta 
d’INDITEX. Correspon a l’hàbitat CORINE 45.3123 o alzinars amb pins (Pinus spp.) de terra baixa 
amb suros (Quercus suber). L’estat d’aquest bosc mixt és més aviat deficient per la forta 
transformació que ha patit. Les espècies arbòries identificades a l’àmbit són l’alzina (Quercus ilex), el 
suro (Quercus suber), el pi pinyoner (Pinus pinea), el pi blanc (Pinus halepensis) i algun roure 
(Quercus pubescens), pel que fa a l’estrat arbustiu i herbaci s’hi troben l’esbarzer (Rubus ulmifolius), 
l’arítjol (Smilax aspera), l’heura (Hedera helix), l’esparreguera (Asparagus acutifolius), el galzeran 
(Ruscus aculeatus), l’arç blanc (Crataegus monogyna), l’aladern de fulla estreta (Phillyrea 
angustifolia), el marfull (VIburnum tinus)... per tant espècies pròpies de l’alzinar, que com s’ha dit 
correspondria a la vegetació potencial de la zona del projecte. 
 
Aquests retalls forestals els trobem en el punts més enlairats i de relleu més accidentat, en general de  
solell i que ja ha estat fragmentada i eliminada a trossos en diverses ocasions per passar-hi camins. 
Correspon a sòls sorrencs, oligotròfics i fàcilment erosionables. 
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Bosc mixt de suros, alzines i pins 

 
En les altres parcel·les d’aquest sector nord, aquesta clapa de bosc es troba envoltada per alguns 
camps de conreu tant, cultivats de regadiu (blat de moro) i fins i tot algun hort, conreus de secà 
(cereals d’hivern) com zones ermes ocupades per vegetació oportunista i molt canviant en les 
primeres fases d’abandonament dels conreus, dominada  principalment per herbes oportunistes, 
invasores; també sol haver-hi una incipient penetració d’espècies dels hàbitats naturals circumdants. 
Entre les plantes dominants pròpies de la vegetació ruderal hi trobem l’olivarda (Inula viscosa), el 
fonoll (Foeniculum vulgare), el cap roig (Crepis vesicaria), blets (Chenopodium sp.) i altres espècies 
herbàcies de poc interès. Correspondria a l’hàbitat Corine 32.4.A3 de Matollars d’olivarda (Inula 
viscosa), dels camps abandonats, llits de rambles, rieres, terres remogudes... de terra baixa  

 
Terreny erm del sector nord 

 
2/ Sector est: aquest sub-sector queda emmarcada pel pas de dues petites rieres on hi 

trobem restes de vegetació de ribera resseguint els marges amb un estat de conservació deficient, 
amb alguns peus arboris com, algun freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), pollancre (Populus 
nigra), i alguna robínia (Robinia pseudoacacia), com estrat arbustiu destacar algun peu de saüc 
(Sambucus nigra) però domina l’estrat herbaci amb esbarzer (Rubus ulmifolius), i sobre tot un clar 
domini de canyes (Arundo donax). Correspon a una franja estreta i que s’ajusta només als marges de 
la riera de Vallmanya i de Reixach, però que queden forta dels límits de l’àrea del projecte 
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Vegetació a l’entorn de la riera de Valmanya 

 

La resta del sector, la part interior, correspon a l’hàbitat Corine 82.32 o Conreus herbacis extensius de 
secà, de terra baixa que com a males herbes o la vegetació que trobem en els marges dels mateixos 
destacaríem el margall (Lolium rigidum), la rosella (Papaver rhoeas), el Bromus sp... 
 
 3/ Subsector ponent o subsector de Can Trasserra: malgrat que la riera de Reixach fa de límit 
sud del sector, en tot aquest tram només hi trobem algun peu arbori de pollancres (Populus sp) i un 
domini molt clar del canyars de vores d’aigua, hàbitats Corine 53.62 a on les canyes (Arundo donax) 
es troba acompanyada de les corretjoles gran (Calystegia sepium) i borda (Cynanchum acutum). 
Aquesta comunitat la trobem dominant tot l’extrem sud del subsector a on acompanyant a la canya hi 
trobem algunes espècies invasores com el plomall de la pampa (Cortaderia selloana) el que certifica 
l’alt nivell de transformació i alteració que presenta a quest entorn. 
 
A la resta del subsector hi trobem un camp de conreu de secà i a sota can Trasserra diverses 
terrasses de terrenys erms que van pujant des de la part baixa (camp de conreu) fins a la masia i que 
correspon a terrenys erms i que la presència d’algun pi pinyoner prou gran i suro al mig de les zones 
de prat certifica que abans eren la continuació de la massa forestals que hi ha lleugerament a l’oest. 
També en les zones més properes a la masia hi trobem peus arboris dispersos com algun lledoner 
(Celtis australis), així com alguns fruiters situats al costat de la masia de Can Trasserra com alguna 
figuera (Ficus carica) i alguns nesprers. 
 

 
Terrenys erms a sota de Can Trasserra 
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Consultant la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat disponible s’identifica dos 
hàbitats d’interès comunitari dins el sector; concretament tenim: 
 

- Sub-sector Nord: la zona forestal del centre del sector per sobre Mas Ruquet es correspondria 
a l’hàbitat d’Interès Comunitari de Suredes (codi 9330); l’estat de conservació d’aquesta massa 
forestal com s’ha comentat és mitjanament correcte i la sureda va acompanyada de nombrosos peus 
de pi pinyer i d’alzina. 

- Subsector oest o de Can Trasserra: es dibuixa una taca de l’hàbitat de Vernedes i altres 
boscos de ribera (codi 91E) de caràcter prioritari a l’extrem sud-oest del subsector a l’entorn de la 
riera de Reixach. Tot i així durant el treball de camp s’ha pogut veure que correspon a un entorn 
absolutament alterat dominat per les canyes i alguns peus de plantes al·lòctones (plomall de la 
pampa) i una mínima presència de peus de pollancres (Populus sp) i freixes de fulla petita (Fraxinus 
angustifolia), amb un estat de conservació molt deficient. 
  
En global podem dir que l’interès de la vegetació present en la zona és baix, tot i que seria interessant 
per una part respectar la superfície de bosc presents (se’n va eliminar molta amb la construcció de les 
naus d’INDITEX), ja que són dels pocs retalls forestals que queden en aquesta zona tan alterada, així 
com l’interès de la línia de vegetació que trobem a l’entorn de la riera de Vallmanya, per tant, el valor 
botànic de la vegetació present a la zona objecte d’estudi es pot considerar MITJANA-BAIXA. 
 

 
Hàbitats d’interès comunitari dins el sector, segons la cartografia del Departament de Territori i 

Sostenibilitat 
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Àrea catalogada com Hàbitat d’Interès Comunitari segons la cartografia del departament de Territori i 

Sostenibilitat 
j/ Fauna: 

 
La diversitat faunística que trobem a la zona d’estudi és més aviat poc significativa, tant pel que fa 
referència a nombre com a varietat d’espècies, així com a interès de les mateixes, motivat per la forta 
pressió antròpica que suporta i l’elevat nivell d’alteració de l’entorn amb molt poques zones arbrades 
que encara es conserven i influenciat per la proximitat de la Tordera i els seus afluents (riera de 
Vallmanya i de Reixac).  
 
En el cas de vertebrats, pel fet de ser un entorn molt encerclat per elements antròpics i influenciat per 
la seva proximitat a les zones habitades, les naus industrials, les carreteres i més encara pel fet  que 
es troba algun sector amb una tanca en tot el seu perímetre de manera que dificulta la mobilitat, la 
diversitat de les espècies presents es limita a animals molt urbans i acostumats a suportar una forta 
pressió antròpica com alguns rosegadors com la rata comuna (Rattus noregicus), el ratolí domèstic 
(Mus musculus)... i sobretot ocells acostumats a viure prop de l’home com pardals, coloms, estornells, 
garses..., així com alguns rèptils urbans com els dragons o les sargantanes. El grup més nombrós 
poden molt ben ser els amfibis per la proximitat als diversos cursos fluvials. En general correspon a 
una tipologia de fauna totalment generalista, amb poca varietat d’espècies i totes elles sense cap 
interès destacable. No hi ha constància d’espècies que gaudeixen d’un nivell de protecció específic, ni 
tampoc d’hàbitats especialment remarcables per la fauna. 
 
En global la qualitat de la fauna present és baixa i en una clara tendència regressiva que a poc a poc 
encara es va agreujant i que ja va patir un impacte molt important amb la construcció de les naus 
d’INDITEX on van desaparèixer masses forestals i zones agrícoles i sobretot es va eliminar la 
continuïtat que hi havia fragmentat notablement el territori, de manera que l’actuació que ara es vol 
portar a terme és molt poc significativa davant la que va patir temps enrere. 

 

 k/ Connectivitat ecològica: 
 
El fet que l’àmbit d’estudi quedi encaixat en una zona al voltant de la qual es combinen les activitats 
industrials amb els usos residencials, limita les relacions de connectivitat biològica que es poden 
donar al llarg de la mateixa, malgrat la proximitat a una zona connectora interessant com és la 
Tordera. Destacar l’interès que poden tenir com a corredors ecològics les rieres Reixac i Vallmanya, 
que comuniquen amb el riu Tordera però que la seva continuïtat com a corredors queda tancada per 
la presència de diverses vies de comunicació no gens allunyades de la zona del projecte i per l’alt 
nivell de transformació de tot el seu entorn.  
 



Informe Sostenibilitat Ambiental 
. Modificació puntual del Pla General a l’Àmbit Discontinu del Sector S.U.D. 33. “Activitats Econòmiques Nord” 

PALAFOLLS (Maresme) 

 
18 

Destacaríem l’interès connector com a connector ecològic que podria tenir la riera de Valmanya ja que 
podria ser un corredor de fauna interessant ja que neix a la part baixa de la Serra del Corredor, 
concretament a l’entorn de la Mare de Deu de l’Erola, i connecta fins el riu Tordera que forma part de 
la Xarxa Natura 2.000 (Rius i estanys Tordera), però que tot l’entorn tant transformat que hi ha sobre 
tot en la part final del seu recorregut fa que aquesta funcionalitat quedi reduïda o fins i tot 
minimitzada. 
 

l/ Paisatge 
 
La zona del projecte es caracteritza per discórrer per la vall del riu Tordera en el seu curs final poc 
abans de la seva desembocadura, i que discorre per la plana al·luvial del mateix, per tant en un 
entorn planer situat a peu de la Serra de Marina. Aquest paisatge ha estat fortament explotat i 
transformat des de fa molt temps tant pel pas de grans infraestructures (carretera N-II com també 
autopista C-32) com per grans instal·lacions industrials com va ser fa unes dècades el Fibracolor i a 
dia d’avui tot el complex d’INDITEX.  
 
Segons el catàleg de paisatge de l’àrea metropolitana de Barcelona, tot aquest entorn correspon a la 
unitat de la Baixa Tordera i que com a trets fonamentals destacaríem: 
 

- Territori caracteritzat per ocupar les terres baixes i planeres d’origen al·luvial als dos 
marges de la Tordera, inclòs el petit delta que forma a la desembocadura. 

- La plana al·luvial i deltaica articulada pel curs baix de la Tordera, 
- Rica agricultura de regadiu i plantacions de pollancres, que ocupen la major part del 

terreny que aprofita la fertilitat dels sòls al·luvials.  
- Testimonis de bosc de ribera i dels antics aiguamolls que ocupaven aquest territori, que 

actualment als marges del riu i a la desembocadura estan protegits.  
- Nuclis urbans amb valors d’interès històric i cultural (Tordera, Palafolls). 
- Càmpings i infraestructures sense atractiu que ocupen part de la Baixa Tordera. 

 
La zona del projecte correspon a un mosaic agroforestal a les planes i fondalades i els conreus aïllats 
en matriu forestal, tot i que en aquest sector les zones de bosc són més reduïdes i hi ha un domini 
més clar de l’entorn agrícola tot i que clarament transformat per l’acció de l’home i s’ha transformat tot 
aquest entorn en una àrea urbanitzada sobre tot de tipus industrial tot i que secundàriament també 
residencial. Destacar com a fons escènic el Castell de Palafolls com element singular. 
 
Les grans infraestructures de caràcter territorial construïdes en els darrers 20 anys han tingut una 
incidència elevada en un paisatge prèviament poc accessible, o que ho era d’una forma més capil·lar i 
no «de pas». Les actuacions recents han modificat el paisatge del territori i ha afavorit la implantació 
de polígons d’activitat econòmica i creixements urbanístics en les zones més planeres. La 
conseqüència més evident per al paisatge ha estat l’acceleració de l’abandonament de les tasques 
rurals, la banalització de la vegetació de ribera i una pèrdua evident de la qualitat del paisatge entorn.  
 
Correspondria a un paisatge agroforestal discontinuo i altament fragmentat, però dominat per un 
entorn urbà, sobretot de tipus industrial, amb un gran element discordant com són les naus 
d’INDITEX, tant per les seves dimensions com per l’alteració de l’entorn i del paisatge que va 
comportar la seva construcció. Aquestes grans naus industrials aconsegueixen trencar i obstaculitzar 
les visuals de manera que redueixen clarament el camp visual 
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En general és una zona prou exposada a les visuals, ja que es troba en una àrea força planera, tot i 
que el relleu és més accidentat en la zona nord de manera que aquesta no esdevé tant visible. No hi 
ha massa observatoris propers, queda fora de tota visual dels pobles de Tordera i Palafolls, però no 
així del Polígon Industrial Mas Puigverd, des d’on la visual és prou clara i directa cap a l’àmbit d’estudi 
i també hi ha una certa exposició des de la carretera N-II. Els espectadors es limiten als treballadors 
de les naus industrials del Polígon Mas Puig verd, als vehicles que circulen pels vials que envolten el 
projecte, però no hi ha zones habitades properes que es puguin considerar com a observatoris i per 
tant no hi trobem espectadors permanents. Tot i així l’exposició visual dels diferents subsectors és 
diferent ja que tant pel relleu com per la seva situació de manera que el subsector est és el més 
exposat i el subsector oest el menys exposat. 
 
Si entrem al detall, ja que la falta de continuïtat condiciona tota valoració global del paisatge, però en 
global podem considerar que correspon a un entorn agrícola periurbà per la seva proximitat a la zona 
industrial del centre logístic de Bershka que correspon al punt central i que els 3 subsectors l’envolten. 
Aquesta plana agrícola correspon al mosaic d’espais estructurats a l’entorn de diferents vials que han 
fragmentat tot el sector i sense massa continuïtat i on cal destacar la presència d’una petita massa 
forestal, l’únic senyal que ens permet intuir que abans de la seva transformació era un interessant 
mosaic on petites masses forestals s’intercalaven entre els espais agrícoles de les zones més 
planeres i baixes, que en part quedaven encerclades per les rieres que anaven en direcció nord-est 
cap a la Tordera. 
 
Per tant ens trobem en un paisatge molt transformat i sobre fragmentat i per tant sense continuïtat, de 
mínim valor pel fet que va patir un fort canvi que va comportar la construcció de les grans naus 
industrials que generen un impacte molt notable sobre el paisatge tant per les seves dimensions com 
per la seva alçada i per la forta transformació de l’entorn que va comportar la seva construcció. 
 
Els valors del paisatge es consideren com a baixos tant per l’alt nivell de transformació que presenta, 
el baix valor de la vegetació i de la fauna, per un relleu transformat i alterat, la poca diversitat, el baix 
cromatisme i sobre tot el baix nivell de naturalitat de l’entorn per la presència dels elements antròpics. 
 
Amb l’actuació que es vol portar a terme aquest paisatge degradat i transformat passaria a integrar-se 
dins un entorn urbà industrial que trobem a tot el seu entorn. 
 

 
Paisatge des de l’extrem sud-est cap a l’interior del sector 
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Unitats paisatge de l’àrea Metropolitana de Barcelona 

 
l/ Usos del sòl 
 

En el terme municipal de Palafolls hi ha una dualitat gairebé exacta entre la superfície destinada a 
conreus i a la de bosc. Tot l’oest del municipi està format per masses forestals que cobreixen la serra 
del Montnegre, mentre que la part sud i est, a on es troba la zona del projecte, està dominada pel 
conreu agrícola. L’agricultura és un element a destacar, ja que es tracta d’un conreu intensiu, de 
regadiu (sobretot horta). També és destacable al nord del terme municipal, la presència de diversos 
polígons industrials, ubicats a tocar de la N-II i del riu Tordera. 
 
La distribució dels usos del sòl de Palafolls, en relació a la comarca del Maresme, segons dades del 
CREAF (s’expressa en %) és: 
 

 Superfície Conreus Bosc 
dens 

Bosc 
clar 

Matollar Prats Improductiu 
natural 

Improductiu 
artificial 

Palafolls 1.630 ha 43,32 42,49 0,04 1,38 0,15 2,24 10,37 
Maresme 39.690 ha 23,49 53,41 0,62 4,60 0,98 1,59 15,31 

 
En el cas de l’entorn de la  zona del projecte ens trobem en un entorn clarament industrial, al voltant 
del camí vell de Tordera a Palafolls, on es localitzen diversos polígons industrials ja existents, i altres 
en construcció. Al sud del sector, l’entorn es transforma en un mosaic agrícola-forestal, però fortament 
antropitzat i que progressivament va perdent superfície a base de noves transformacions.  
 
Si ens centrem en l’àmbit d’estudi, l’espai resulta molt alterat i sense poder determinar o destacar un 
ús concret, tot i així voldríem diferenciar: 
 
  

Zona del projecte 
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a/ subsector nord: mosaic agroforestal on encara es conserven resten alguns trams de bosc 
sobre tot a l’entorn de la masia de Mas Ruquet i a l’extrem nord-oest del mateix, però també hi ha una 
bona part de terrenys improductius ja sigui, perquè s’ha abandonat l’anterior conreu o pel fet que 
s’han alterat ja sigui amb extractives o amb antigues activitats a dia d’avui abandonades. La superfície 
de conreu és mínima i queda reduïda a alguna parcel·la concreta. 

 
b/ subsector de llevant: correspon totalment a un ús agrícola de camps de conreu sobre tot de 

secà, i només en els dos extrems hi trobem dues petites parcel·les de terrenys que s’utilitzen per a 
diferents finalitats (abocador de terres o zona d’estacionament de vehicles). 

 
c/ subsector de ponent: la part central correspon a un ampli camp de conreu de secà i la resta 

són terrenys erms sense conrear fins i tot a l’entorn de la masia de Can Trasserra que a dia d’avui es 
troba bastant abandonat. Fins i tot les petites parcel·les de conreu, fruites i hora que hi havia fins no 
fa massa 

 
A continuació es mostra una imatge on es pot observar els usos del sòl presents al voltant de l’àrea 
de projecte.  
 

 
 
 

m/ Ordenació del territori i planejament urbanístic: 
 
1/ Planejament territorial:  

 
El municipi de Palafolls està afectat pel pla director territorial del Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona (PTMB), aprovat definitivament en data 20 d’abril de 2.010, comprèn el territori que abasten 
les comarques de l’Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès, Vallès Oriental i 
Maresme, on es troba el municipi de Palafolls i l’àmbit que ens ocupa.  
 
  

            Bosc 

            Sòl industrial 

      Camps de conreu 

            Sòl residencial

      Rieres 
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Concretament part del sector està qualificat pel PTMB com àrea d’espais oberts com a espais de 
protecció preventiva, que són aquells classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic 
que no hagin estat considerats de protecció especial, però als quals es reconeix, en conjunt, un valor 
ambiental o paisatgístic així com, sovint, la seva condició d’espai de transició entre els assentaments 
urbans i els espais oberts de protecció especial. 
 
Així doncs, a l’article 2.9.2 de les Normes del PTMB es diu: 
 

“Els plans d’ordenació urbanística municipal poden, si s’escau, classificar com a urbanitzables les 
peces d’espais de protecció preventiva que tinguin la localització i la proporció adequades en funció 
de les opcions d’extensió urbana que el Pla d’ordenació urbanística municipal adopti d’acord amb les 
estratègies de desenvolupament urbà que en cada cas estableix el Pla i tenint present els valors 
naturals, ambientals i/o agraris a conservar. En cas que calgui transformar espais de protecció 
preventiva serà necessari analitzar amb detall els valors que hi concorren i cercar la compatibilització 
màxima de les actuacions amb el manteniment dels elements i valors de major interès, de forma 
especial en els espais qualificats com d'elevat interès a l'annex 3 de l'Informe de Sostenibilitat 
Ambiental.” 
 

Per tant el Pla admet la transformació d’aquests sòls sempre que no contradigui les opcions de 
creixement urbà establertes pel mateix. 

 
 

2/ Planejament municipal vigent: 
 
El Planejament vigent a Palafolls correspon al text refós Pla General Municipal d’Ordenació Urbana i 
Territorial de Palafolls, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en 
data 27 d’abril de 2006.  

 
 - Una part del sector es troba dins de l’àmbit de la “Modificació del Pla General de Palafolls per a 
la creació d’un sector de sol urbanitzable delimitat d’activitat industrial a la serra de Vallplana” i del Pla 
Parcial Urbanístic que desenvolupa el sector 36  “Serra de Vallplana”, aprovats definitivament el 29 de 
març de 2007.  
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 - Una part molt reduïda de l’àmbit es troba dins del Pla Parcial del sector 27 “Industrial Mas 
Reixach”, aprovat definitivament el 12 de març de 2003; les obres d’urbanització del qual s’estan 
realitzant actualment  i dins del sector vigent 14 “Industrial riera Reixach”, ja consolidat  
 
El Planejament vigent classifica els sòls de l’àmbit com a: 

- Sòl No Urbanitzable (SNU) amb una superfície de 161.488,10 m² (89,56% de l’àmbit),  
- Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) amb una superfície de 17.793,53 m² (9,87% de l’àmbit) 
- Sòl Urbà (SU) una superfície de 1.024,52 (0,57%).  
 

El sòl computable resulta, per tant, de 161.488,10 m², ja que la resta de sòls provenen del sector 36 
“Serra de Vallplana” i del sector 27 “Industrial Mas Reixach”. 
 

Els sòls inclosos en l’àmbit es troben qualificats de la següent forma: 
 

Pel que fa al sòl computable: 
 

- Sòl agrícola (clau R1) correspon als sub-sectors de llevant i ponent diferenciant dues zones, 
una de forma irregular a l’extrem oest (subsector de ponent) que presenta doble qualificació, amb 
33.703,57 m² i una en forma de “T” al nord-est de l’àmbit (subsector de llevant) , amb una superfície 
total de 58.903,87 m². 

- Sòl agrícola complementari (clau R2) tot dins el subsector nord, una àrea amb forma de “L”, a 
l’extrem nord-est del sub-sector nord, amb una superfície de 11.651,79 m² i una zona de forma 
irregular de 17.409,51 m² i que també es troba qualificada de forma complementària com a Edificis, 
conjunts i elements d’interès arquitectònic i urbà (clau X-2) per la presència del Mas Ruquet. 

- Sòl forestal (clau R4), també dins del subsector nord hi tenim una zona triangular al sud, de 
superfície 6.451,36 m², una peça trapezoïdal al nord-est de l’àmbit, adjacent al Mas Ruquet, amb una 
superfície de 15.706,86 m² i una a l’est de forma irregular i superfície 17.661,14 m². 
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En resum, la qualificació del sòl, segons el planejament vigent resulta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n/ Infraestructures de transport 

 
Infraestructures de la xarxa bàsica:  

 
La xarxa bàsica és la que serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga distància i 
inclou també les vies intercomarcals i intracomarcals d'una especial importància. En forma part, 
també, la xarxa arterial integrada per les vies segregades d'accés als nuclis de població que, passant 
totalment o parcialment per zones urbanes, tenen com a funció compatibilitzar el trànsit local i el 
trànsit de pas. 
 
En el cas de Palafolls les infraestructures de la xarxa bàsica que hi trobem són les següents: 
 

- Carretera C-32: o corredor del Mediterrani, és una autopista de peatge titularitat de la 
Generalitat de Catalunya que passa per una part de la costa catalana, concretament pel  Garraf, el 
Baix Llobregat, el Barcelonès i en el nostre cas el Maresme i que acaba precisament en el terme de 
Palafolls i a hores d’ara hi  ha un projecte a punt de començar perquè tingui continuïtat cap a la 
comarca de la Selva (Blanes i Lloret de Mar). En aquest sector passa a pocs metres al sud del 
subsector oest a l’altre costat de la riera de Reixach 

 
  

Sistemes (Sòl no computable)      
S-1 (*) Viari 1.499,28 7,97% 0,83%
S-3 (*) Protecció de sistema viari 1.046,75 5,56% 0,58%
     
S-6 (*) Parc urbà 4.442,71 
S-6 (**) Parc urbà 917,79 

Total Parc urbà 5.360,50 28,49% 2,97%
S-7 (*) Equipaments socials d’activitats 6.151,35 32,69% 3,41%
S-11 (*) Equipaments tècnics 4.653,44 24,73% 2,58%
  Total equipaments 10.804,79 57,42% 5,99%
TOTAL SISTEMES NO COMPUTABLE 18.711,32 99,43% 10,38%

V‐3 (***) Creixement industrial i d’activitats  106,73  0,57%  0,06%

TOTAL  ZONES NO COMPUTABLE 106,73  0,57%  0,06%

TOTAL SÒL COMPUTABLE 

Zones (Sòl computable) 
R-1 Sòl agrícola 92.607,44 57,35% 51,36%
R-2 Sòl agrícola complementari 29.061,30 18,00% 16,12%
R-4 Sòl forestal 39.819,36 24,66% 22,08%
TOTAL 
ZONES 161.488,10 100,00% 

89,56%

TOTAL SÒL COMPUTABLE 161.488,10 100,00% 89,56%

TOTAL  ÀMBIT 180.306,15 100,00%
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- Carretera N-II: o carretera de Madrid a França passant per Barcelona (N-II). És una 
carretera radial  que uneix Madrid i la Jonquera (frontera amb França) i que ressegueix la costa del 
Maresme. En molt trams ja s’ha convertit en una autovia tot i que en bona part del Maresme no és així 
com passa a l’entorn de la zona del projecte. En el nostre cas gaire be fa de límit oest del sector i des 
de la mateixa hi  ha un accés directe a tot el sector en estudi. 
 
 Infraestructures de la xarxa comarcal: 
 
La xarxa comarcal es defineix com la que serveix de suport al trànsit generat entre les capitals 
comarcals i els principals municipis i nuclis de població i activitat de la mateixa comarca o comarques 
limítrofes, al trànsit generat entre cadascun d'aquests centres i a la connexió d'aquests nuclis amb 
itineraris de la xarxa bàsica. 
 
Les carreteres de la xarxa comarcal que trobem a Palafolls a l’entorn de la zona del projecte són: 
 

 Carretera B-682, que surt de la N-II poc després del nucli de Malgrat de Mar i comunica amb 
el nucli de Palafolls, travessa el riu Tordera i arriba a Blanes. 

 Carretera BV-6001, que transcorre pel límit sud del terme municipal, i és l’enllaç entre 
Malgrat i Blanes. D’aquesta carretera en surt una petita carretera que enllaça amb Palafolls 

 
Infraestructures de la xarxa local: 

 
La xarxa local està formada per la resta de les carreteres existents. Són les carreteres interurbanes 
que presenten una utilització discontínua o un trànsit força reduït, així com tots els camins adjacents 
que porten associats. També es consideren com a tal els camins que porten als diferents masos, 
granges i als camps de conreus, les pistes forestals. Els més importants a l’entorn de la zona del 
projecte són: 
 

 El camí que porta a Sant Genís de Palafolls, des de la N-II, d’1 km aproximadament de 
llargada 

 El camí vell de Tordera a Palafolls 
 

L’accés a la zona de projecte s’ha de fer des del camí vell de Tordera a Palafolls, que s’agafa a la N-
II, concretament a la rotonda d’entrada a Tordera. En aquesta rotonda hi ha un rètol que posa 
Palafolls, i cal segui aquest camí fins arribar al Polígon Industrial del Mas Puigverd. Un cop arribat a 
aquest polígon, el sector es troba a banda i banda. Dins del sector, hi ha un parell de camins, un que 
porta a can Trasserra i l’altre que porta a les barraques agrícoles i hivernacles de la parcel·la situada 
dalt del turó. 
 
Pel que fa als serveis, no hi ha cap servei bàsic (a excepció de l’electricitat a la masia), i destaca la 
línia 110 kW, que travessa el sector per l’est, en direcció N-S.  
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o/ Aspectes socioeconòmics 
 
Les dades demogràfiques de Palafolls són: 

 
Palafolls ha tingut un creixement urbanístic molt important en els últims anys, ja que des de 1991 s’ha 
més que duplicat la seva població. El creixement de la població havia estat fins llavors sostingut i 
regular, la qual cosa feia que conservés el caire típic de poble, peculiar. Aquest creixement 
espectacular que ha patit ha estat degut a l’arribada de població de l’àrea metropolitana, sobretot a 
les diverses zones residencials com són Mas Carbó i Mas Reixach i també per la immigració i pel fet 
de gran desenvolupament de tot el sector industrial i logístic a l’entorn de la zona del projecte després 
de la implantació de diverses empreses del grup Inditex. 
 
Pel que fa a l’economia, el municipi fins fa poc era l’agricultura que dominava les activitats de la gent 
del poble amb una gran superfície de camps agrícoles, sobretot regadiu (horticultura, patates, 
lleguminoses, arbres fruiters, etc.), però darrerament ha quedat absolutament desplaçada per 
l’activitat industrial amb diversos polígons industrials i naus industrials aïllades, situades la majoria 
d’elles al nord del terme, i a tocar del riu Tordera.  
 
Al voltant de la carretera B-682, també hi ha una zona industrial, però en aquest cas de naus petites, 
petits tallers i magatzems. I pel que fa al sector serveis, malgrat estar a primera línia de costa, no ha 
estat mai afavorida pel turisme, i només hi ha uns quants restaurants, algun hotel, i sobretot el parc 
aquàtic Marineland. 
 
És destacable la Zona Industrial de Palafolls, al costat del riu Tordera i la N-II, formada per indústries 
del sector químic i de productes farmacèutics però que darrerament ha fet una gran canvi i expansió 
per la implantació en aquest sector de diverses empreses del grup tèxtil INDITEX. Concretament la 
zona del projecte correspon a diverses parcel·les que envolten la finca a on hi ha implantat el centre 
logístic de l’empresa Berhkas. 
 
En quan a la gent que viu dins el sector només hi trobem com a zona habitada la masia de Mas 
Ruquet, ja que l’entorn de Can Trasserra es troba deshabitada. També hi havia anys enrere dins el 
sector algunes activitats industrials com ho certifiquen les runes de les antigues naus industrials. 
 
Palafolls queda fora de la zona turística del litoral, i per aquesta raó disposa de pocs establiments 
hotelers; per contra, s’ha produït un fort creixement en la construcció d’urbanitzacions de segona 
residència, com ara el Mas Reixac, la Ciutat Jardí i el Mas Carbó. Algunes antigues masies han estat 
reconvertides en restaurants (Can Gibert, a Sant Genís, el Mas Carbó i el Molí Vell). Un important 
atractiu turístic del municipi són les instal·lacions d’un extens parc aquàtic. 
 
 
  

 Població 2016 
(habitants) 

Superfície (km2) 
Densitat 2014 

(hab/km2) 

Palafolls 9.133 16,6 550,18 

Maresme 441.505 398,5 1107,8 

Catalunya 7.522.596 32.108,0 234,3 
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o/ Patrimoni cultural  
 
Degut al caràcter litoral del municipi, les primeres restes d’assentament humà són molt modernes. El 
primer document que esmenta Palafolls és del 947, fent referència a l’església de Sant Genís de 
Palafolls. El Castell de Palafolls, consagrat el 1079, però datat ja el 1035, comprenia els termes de 
Palafolls, Malgrat, Santa Susanna i part de Blanes. Situat al nord-oest del nucli de Palafolls, es troba 
dalt d’un turó, amb una visió de tot el delta de la Tordera. 

 

El planejament urbanístic ha elaborat el Catàleg d’Edificis i conjunts d’interès arquitectònic i urbà, per 
a protegir els elements més destacables del patrimoni arqueològic i arquitectònic de Palafolls. Entre 
ells, cal destacar el castell de Palafolls, l’església de Santa Maria de Ferreries, l’església mil·lenària 
de Sant Genís de Palafolls, les Torres Fortes de Vall-de-Juli, l’església de Sant Pere de Vivelles i el 
Palauet. 
 
Després de l’observació sobre el terreny en el treball de camp que s’ha portat a terme en la zona 
d’estudi, es té constància de la presència de les masies de Mas Ruquet i la masia de can Trasserra, a 
on el primer si està inclosa dins el catàleg dels “Edificis i conjunts d’interès arquitectònic i urbà”, 
mentre que Can Trasserra no hi figura. 
 
Segons consultes realitzades a l’ajuntament i al Departament de Cultura de la Generalitat no hi ha 
cap element patrimonial destacable ni tampoc se sap de la presència o proximitat de cap jaciment 
arqueològic ni cap zona d’expectatives arqueològiques.  
 

p/ Qualitat de l’aire  
 
Palafolls es troba a la Zona de Qualitat de l’Aire de Catalunya (ZQA) anomenada “Maresme” o “Zona 
7”, definida com una franja litoral separada de l’interior per muntanyes. Segons les dades de la Xarxa 
de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) Palafolls compta amb 
2 activitats del tipus B i 4 activitats industrial del tipus C, poc contaminants, per tant, en global, el nivell 
de qualitat de l’aire no sembla massa bo i menys en aquesta àrea envoltada d’activitat industrial i 
logística, per la presència de diversos polígons industrials en aquesta zona al voltant del riu Tordera, 
com pot ser el polígon del Mas Puigverd o el de la Fibracolor, així com també la mateixa Inditex o 
altres indústries farmacèutiques i químiques.  
 
A nivell de contaminació aportada pel pas de vehicles destaca a l’entorn del projecte la proximitat a la 
carretera N-II amb una IMD molt alta, mentre que la incidència de l’autopista C-32 a hores d’ara és 
mínima ja que no té continuïtat cap a la Costa Brava, cosa que sí passarà en un futur no massa 
llunyà. i el futur pas de l’autopista tampoc ajuden a tenir una bona qualitat de l’aire. A més l’habitual 
presència i moviment de camions cap els diferents centres logístics que hi ha ne aquest entorn i 
destacant sobre tot el de Berhkas que és el centre de la futura zona a urbanitzar que es vol estudiar  
 
Menys significativa és la influència de possible contaminació per les activitats domèstiques, ja que no 
hi ha grans nuclis de població propers, ni zones habitades destacables.  
 
En funció d’això es pot valorar la qualitat de l’aire de l’entorn de la zona del projecte es valora com a 
MITJANA sobre tot per la incidència del tràfic de vehicles i que correspon a un sector industrial, tot i 
que amb naus molt disperses. Tot i així la presència d’un relleu planer i que correspon a un espai molt 
obert facilita la dispersió contaminants i a la renovació de l’aire ajudat per la climatologia del sector a 
on el vent de marinada ajuda a la dispersió dels mateixos. 
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Les dades de la qualitat de l’aire de l’àrea 7 Maresme correspon a l’estació de Mataró (Passeig dels 
Molins) que és la més propera a l’àrea del projecte en els darrers 5 anys disponibles i pels valors més 
significatius són: 
 
 1/ Monòxid de Carboni (CO) 
 

Valor màxim permès 2011 2012 2013 2014 2015 

10 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 

 
 2/ Ozó troposferic (O3) 
 

Valor màxim permès 2011 2012 2013 2014 2015 

137 60 58 62 60 59 

 
 3/ Partícules en suspensió  <10 micres (PM10) 
 

Valor màxim permès 2011 2012 2013 2014 2015 

40 21 21 17 21 21 

 
  4/ Diòxid de nitrogen (NO2) 
 

Valor màxim permès 2011 2012 2013 2014 2015 

40 25 25 25 26 26 

 
5/ Plom (Pb) 

 

Valor màxim permès 2011 2012 2013 2014 2015 

500 6,9 6,8 5,6 4,7 6,8 

 
Per tant els valors dels darrers anys en quan a la qualitat de l’aire ne le punt de la Xarxa d’estacions 
més proper a l’àrea del projecte es pot valorar com a bona. 

 
 
r/ Contaminació acústica 

 
La normativa vigent en temes de soroll correspon al Decret 176/2009, de 10 de novembre pel que 
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 
i s’adapten els seus annexos. Aquesta normativa atorga tot un seguit de competències als ens locals 
en aquesta matèria. Una de les principals que preveu la Llei és l’aprovació i publicació, abans de 
l’octubre de 2005, del mapa de capacitat acústica –conegut com a "cadastre acústic"– de tots els 
municipis i nuclis urbans de Catalunya. 
 
Aquest mapa classifica el terme en tres zonificacions: 
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 Zona de sensibilitat acústica alta, que comprèn aquells sectors del territori que requereixen 
una protecció alta contra el soroll com els àmbits residencials tranquils i també com a zones 
de màxima sensibilitat correspon a totes les àrees que formen part del Parc Natural, Zones 
PEIN. 

 Zona de sensibilitat acústica moderada, que comprèn els sectors del territori que admeten 
una percepció mitjana de soroll on generalment s’hi troben serveis, petites activitats, àrees 
comercials i d’habitatge urbà travessades per les carreteres transitades. 

 Zona de sensibilitat acústica baixa que admet una percepció elevada del soroll com les zones 
industrials, zones lúdiques com àrees de discoteques i bars, les grans artèries viàries de 
l’àmbit urbà, els àmbits perifèrics urbans amb grans infraestructures, etc.  

 
Com que bona part del sector es troba dins d’un entorn industrial correspondria a un entorn de 
sensibilitat baixa concretament a la zonificació C2 o predomini de sòl industrial per tant els límits 
màxims permesos són 70 dB de dia i 60 dB de nit. Aquesta baixa sensibilitat també ve condicionada 
per l’alt volum de vehicles que circulen per l’entorn per accedir a tot el polígon industrial i les centres 
logístics que hi ha. 
 
Tot i així, sobre tot en el subsector de Can Trasserra és a on a dia d’avui hi ha una pressió acústica 
més baixa i el focus emissor més important és la carretera N-II que passa bastant propera al límit oest 
del subsector. 
 

 
 
Dins el sector només hi trobem com a receptor habitat el Mas Ruquet ja que Can Trasserra a dia 
d’avui no es troba habitat i que caldria englobar-lo en la tipologia B1 (sensibilitat mitjana) de 
Coexistència de sòl residencial amb activitats o estructures.  
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s/ Impacte lumínic 
 
El Decret 82/2005 de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, 
que determina la divisió del territori en diverses zones en funció de les característiques i especificitats 
de cada una en relació amb la claror lluminosa que hi pot ésser admissible. També regula els 
aspectes relatius a les intensitats de brillantor permeses, al disseny i la instal·lació de l’enllumenat i al 
règim estacional i horari d’usos. 
  
D’acord amb les disposicions d’aquest article es pot classificar el terme municipal de Palafolls i 
concretament aquest sector del Mas Reixac per a cada tipologia de la següent manera: 
 

- La zona E1, de màxima protecció: inclou la major part de la zona del projecte. Correspon al 
sòl no urbanitzable inclòs en els límits del Pla d’Espais d’Interès Natural, Espais Naturals de Protecció 
Especial i la Xarxa Natura 2000.  

- La zona E2 és formada pel sòl no urbanitzable que es troba fora dels límits de l’Espai 
d’Interès Natural, Espais Naturals de Protecció Especial, i Xarxa Natura 2000.  

- La zona E3 està formada pel sòl urbà i urbanitzable restant.. 
 
Així tenim que bona part del sector englobaria en la tipologia E2 ja que correspon a sòl no 
urbanitzable i per tant del nivell mitjà de sensibilitat, però que pel fet d’estar envoltat de sòl industrial 
caldria realment englobar-ho en la zonificació E3, per tant del mes baix nivell de sensibilitat.. 
 
Dins el sector els principals focus lumínics contaminats seria la carretera N-II que passa per tota l 
apart de ponent del sector, així com també els diferents vials d’accés al sector industrial i sobre tot el 
propi centre logístic de Berhkas que es troba coma punt central de la zona del projecte.  
 
A tot aquest entorn i envoltant la zona del projecte, hi ha altres focus lumínics contaminants com són 
les diferents activitats industrials que hi ha i també la il·luminació pública dels diferents vials d’accés al 
sector industrial, per tant a dia d’avui el nivell de contaminació lumínica de la zona del projecte es 
valora com a mitjana alta. 
 
 t/ Àrees de risc per a la seguretat i benestar de les persones 
 

- Zones amb risc d’inundació 
              
Un quan al risc d’inundabilitat de tot aquest entorn, tant pel que fa a la riera de Reixach com per la 
riera de Vallmanya es valora com a notable. Aquest risc és degut a que aquestes dues rieres no 
tenen actualment la capacitat hidràulica suficient per a desguassar avingudes amb períodes de retorn 
de 10, 100 i 500 anys. El fet que hi hagi una vegetació densa, que afecta fins i tot el llit del riu, no 
ajuda a fer disminuir el risc. 
 
Això comporta que bona part de la zona d’estudi és inundable, al voltant de la riera de Reixach sobre 
tot, de la riera de Vallmanya, i sobretot en la confluència d’aquestes dues rieres. En concret, en la 
parcel·la situada a l’extrem sud del sector (a peu de la masia de can Trasserra), gairebé tota la part 
baixa i planera que correspon a l’extrem sud, està dins el període de retorn de 10 anys, i alguna petita 
àrea mes àmplia dins de la de 100 i 500 anys. Això és degut a que la riera de Reixach es troba al límit 
sud del subsector de ponent en una cota lleugerament superior al llit del riu. Aquesta àrea 
potencialment inundable pot suposar a l’entorn del 15% de la superfície total del sector. 
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Pel que fa al sub-sector nord es troba tot ell Íntegrament fora de les zones potencialment inundables 
per possibles avingudes de la riera de Valmanya que passa lleugerament desplaçada cap el nord. 
 
En quan al subsector de llevant, i trobar-se en el seu extrem nord-est en el punt de confluència de les 
rieres Valmanya i Reixac i a més per tenir una cota baixa respecte als vials que l’envolten i la resta del 
sector correspon a una àrea potencialment inundable per avingudes de 10 anys (la major part), però 
en la seva totalitat per avingudes de 100 anys. 
 
Els principals problemes són que la riera de Reixac no té prou capacitat per a vingudes de 10 anys de 
període de retorn fent que part dels fluxos desbordats flueixin cap al seu marge dret. En quan a la 
riera de Vallmanya en el tram final, quan conflueix a la de Reixach té prou capacitat per a l’escenari 
de període de retorn de 10 anys. 
 
Degut a la presència de la mota actual al marge dret de la riera de Vallmanya i que el cabal provinent 
de les obres de drenatge no s’encara dins la llera si no fora d’aquesta i de les motes, els cabals 
circulants per aquesta plana no poden retornar a la riera de Vallmanya, havent de ser evacuats en 
part a través de la riera de Reixac. 
 
Així en l’estudi d’inundabilitat que s’ha portat a terme per aquest projecte es diu: 
 
El risc d’inundació actual (considerant tan els valors de calats i velocitats resultants), en la que gran 
part de l’àmbit de desenvolupament del sector 33 en l’entorn de les rieres de Vallmanya i Reixach es 
troba en zona de risc greu., així com la zona de la depuradora al marge esquerre de la riera de 
Vallmanya i zones al marge dret de la riera de Reixach 
 
A continuació es mostra una imatge on es pot observar el risc d’inundabilitat de tota aquesta zona. En 
blau fosc, el període de retorn de 10 anys, en marró el període retorn de 100 anys i en blau clar el 
període de retorn de 500 anys. 
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- Zones amb risc d’incendis forestals 
 
Segons el plànol de risc d’incendis forestals a Catalunya, el terme municipal de Palafolls presenta un 
risc d’incendis alt, a l’oest i al sud, en les àrees forestals que formen part del massís del Montnegre, i 
també en altres petites àrees de relleu accidentat a on hi trobem masses forestals. En canvi, en els 
sectors est i nord del terme a on se situa l’àrea del projecte presenta un risc d’incendis baix (a 
excepció d’alguna zona de risc mitjà), ja que domina l’espai agrícola i fluvial de la Tordera.  
 
Pel que fa a la zona de projecte, es correspon a un risc d’incendis valorat com a BAIX, això com 
també els índex de combustibilitat i inflamabilitat i només podria comportar algun risc l’entorn forestal 
a l’entorn del Mas Ruquet i la massa forestal de l’extrem nord-oest del sector. 

 
- Zones de risc de contaminació per olors 

 
La presència de diverses naus industrials a l’entorn del sector que es dediquen al sector químic, pot 
fer que depenent de les activitats que s’hi duguin a terme i pel règim dels vents, hi hagi una certa 
contaminació per olors, però serà d’una manera puntual i temporal, ja que tant pel relleu (molt planer i 
sense obstacles) com pel règim de vents, la renovació de l’aire és bona.  
 

- Zona de risc per contaminació de sòls: 
 
En la zona d’estudi, per les activitats que s’hi han portat a terme històricament i fins ara, on l’activitat 
era bàsicament agrícola o forestals no havia donat lloc a la presència de possibles sòls contaminats 
Els intents d’urbanització, sobre tot del subsector de Can Trasserra tampoc ha comportat presència 
de sòls contaminats ja que mai s’hi va arribar a implantar cap mena d’activitat potencialment 
contaminant.  
 
Durant la fase de treball de camp que s’ha portat a terme no s’ha detectat en cap punt presència de 
sòls contaminats fins i tot en la parcel·la del subsector del Mas Ruquet a on hi ha les ruïnes d’una 
antiga activitat industrial amb diversos punts d’acopi de runes i residus. 
 

Zona projecte 
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Cal destacar que en l’entorn més proper on hi ha una densa activitat industrial, no hi ha cap punt que 
presenti cap mena de contaminació dels sòls, ja que no són activitats potencialment contaminats, sinó 
més aviat de tipus logístic. 
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2.2.  PERFIL AMBIENTAL DE LA ZONA 
 
Després d’analitzar tot el medi a l’entorn de la zona del projecte, podem dir que el perfil ambiental de 
la mateixa s’hauria de valorar com a BAIX, ja que els terrenys que formen part d’aquest sector són a 
dia d’avui ambientalment poc interessants tant per la seva situació com sobre tot pel grau d’alteració 
que presenten i, sobretot, pel fet de ser una àrea discontinua i que encercla una gran parcel·la 
industrial i que al mateix temps es troba encerclada per altres àrees industrials (en el sector sud). En 
general els 3 subsectors no presenten un valor ambiental especialment destacable i es troben bastant 
castigats per tot l’entorn que els envolta, bàsicament les indústries, en una zona que ha patit una molt 
forta transformació en els darrers anys. 
 
Per altra part es pot dir que els vectors ambientals més significatius o la possible previsió d’impactes 
en la zona d’actuació seria: 
 

 Es troba fora dels límits de qualsevol figura de protecció ambiental tant zones PEIN com 
Xarxa Natura 2.000 . 

 Part del sector es troba dins els límits de les zones potencialment inundables de les rieres de 
Vallmanya i de Reixach. 

 Destaca la massa forestal del subsector nord, formada per suros, alzines i pins, única zona 
forestal del sector. 

 A la part oest del sector, hi ha diverses aportacions de terra (reblert) que ha fet pujar la cota 
aproximadament mig metre, etc. Es tracta d’un entorn molt alterat geològicament i 
ambientalment amb presència de plantes al·lòctones com el plomall de la pampa i mota 
presència de canya. 

 La qualitat tant de la vegetació com de la fauna és valora com a baixa, degut a la forta 
alteració que ha patit darrerament la zona. 

 La zona del projecte que es troba més propera al punt de confluència de les rieres Valmanya i 
Reixach es troba dins dels límits de les àrees potencialment inundables fins i tot per un 
període de retorn de 10 anys 

 No hi ha presència d’hàbitats d’interès comunitari ni tampoc hi ha dins el sector peus arboris 
remarcables ja sigui per la seva mida, valor històric, tipologia d’espècie... i per tant que 
estiguin protegits a nivell local o autonòmic. 

 L’interès paisatgístic és baix, ja que correspon a un entorn agrícola-forestal degradat i alterat, 
però amb un caràcter regressiu per l’abandonament dels treballs agrícoles i que amb la 
construcció de les naus d’INDITEX ja té un caire gairebé periurbà o industrial. 

 Les diferents parcel·les que conformen el sector, són parcel·les la majoria inconnexes amb el 
vincle que estan encerclant la gran nau d’INDITEX i que no presenten cap mena de 
coherència ambiental significativa. 

 Es troba allunyat del poble i de les zones residencials, per tant amb un impacte mínim sobre 
zones habitades. Només la masia habitada de Mas Ruquet es troba dins el sector 

 En el subsector sud hi ha la presència de la masia de can Trasserra actualment deshabitada, 
no inclosa dins del Catàleg d’Edificis i conjunts d’interès arquitectònic i urbà.  

 No hi ha presència d’elements del patrimoni arquitectònic o arqueològic. 
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3  OBJECTIUS DE PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL 
 

Després d’haver definit els principals aspectes mediambientals de la zona del projecte afectada per la 
Modificació Puntual de Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit discontinu del sector S.U.D.-33 
“Activitats Econòmiques Nord” de Palafolls, estem a disposició de definir els objectius de protecció 
mediambiental que hauria de tenir present l’òrgan responsable de la redacció d’aquesta Modificació 
Puntual: 
 

Objectiu 1. Prevenir els riscs hidrològics que poden provocar períodes importants d’avingudes i 
evitar l’afectació a béns i a persones  
 
La delimitació de les zones inundables que afecten al sector assegura el respecte a la xarxa hídrica i 
permet minimitzar els riscos enfront les avingudes. En aquestes zones caldrà analitzar quines 
actuacions de protecció cal portar a terme per poder ubicar les naus industrials.  
 
Es compensa la creació de superfícies impermeables mitjançant nombroses zones verdes en el que 
es puguin infiltrar aigües pluvials minimitzant l’escorrentia superficial i mantenint la recàrrega de 
l’aqüífer.  
 
Prioritzar la utilització d’una pavimentació tova mitjançant materials permeables, porosos i filtrants per 
tal d’afavorir la infiltració d’aigua en el subsòl. 
 

Objectiu 2. Minimitzar l’impacte sobre la diversitat territorial  
 
Caldrà protegir i conservar els hàbitats d’interès comunitari de caràcter prioritari presents en l’àmbit 
d’estudi com les seves espècies (articles 11 i 12 de la Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, 
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre, modificada per la 
97/62/CEE).  
 
Fomentar la naturalització dels espais urbans, manteniment i millora de totes les masses forestals 
presents en l’àmbit d’estudi.  
 
Es delimitaran les franges necessàries de protecció per la conservació dels espais més sensibles dels 
àmbits, com poden ser l’entorn de les dues rieres i les masses forestals presents  
 
Controlar el tipus i les dimensions de les activitats que s’hi poden implantar buscant que en cap cas 
puguin suposar un risc per la contaminació dels aqüífers com per la contaminació del sòl. 
 
Conserva i millora de la vegetació de ribera present en les dues rieres per tal d’assegurar el 
manteniment de les relacions de connectivitat ecològica.  
 
Les actuacions que es realitzin en les rieres de Valmanya i Reixach hauran de seguir els “Criteris 
d’intervenció dels espais fluvials” redactats per l’Agència Catalana de l’Aigua.  
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3. Fomentar la continuïtat dels teixits urbans ensems que s’aposta per la compactació dels 
assentaments  
 
Situar nous creixements de forma contínua als existents, evitant l’ocupació innecessària del sòl, 
fomenten les estructures compactes i plurifuncionals, evitant en qualsevol moment la dispersió de les 
activitats en el territori.  

 
4. Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua  

 
Buscar la preservació i mínima afectació de l’aqüífer superficial de la Tordera sobre la que es troba la 
zona del projecte.  
 
Creació d’unes xarxes de sanejament amb separació d’aigües residuals i pluvials. S’ha de preveure la 
reutilització de les aigües pluvials pel reg i neteja. D’aquesta manera l’aigua de pluja procedent de les 
edificacions i dels vials s’haurà de captar mitjançant una instal·lació que garanteixi el seu 
emmagatzematge i el seu posterior ús.  
 
Preveure els sistemes d’abastament d’aigua i de tractament d’aigües residuals necessaris per tal de 
no posar en perill la qualitat de l’aigua, l’aqüífer i evitar en qualsevol moment un abocament de les 
aigües residuals als dos cursos fluvials.  
 
Realitzar plantacions arbòries que compleixin amb els criteris d’afavoriments de les espècies 
autòctones, fomentant les espècies de baix requeriment hídric.  
 
El futur desenvolupament de la modificació haurà d’incorporar les determinacions establertes en el 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Serveis públics de sanejament.  
 

5. Minimitzar l’impacte derivat de la construcció  
 
Minimitzar el moviment de terres mitjançant una adaptació topogràfica de les edificacions i el vial.  
 
Sempre que sigui possible s’haurà de reaprofitar en el mateix sector les terres generades com a 
conseqüència de l’execució i urbanització del mateix. 
 
Utilitzar preferentment materials reciclats, renovables i d’origen local amb l’objectiu de minimitzar 
l’impacte derivat de la construcció.  
 

6. Minimitzar els efectes de planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, i reduir les 
immissions de substàncies contaminants  
 
S’aplicaran sistemes que fomentin l’eficiència i l’estalvi energètic. En aquest sentit caldrà que en la 
construcció de les edificacions, caldrà tenir en compte el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els criteris 
ambientals i d’ecoeficiència establerts per als edificis en el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual 
es regula la seva adopció.  
 
S’incorporaran les determinacions establertes en l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada per tal 
de millorar i fomentar la mobilitat sostenible i així reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.  
 
Es limitarà la implantació d’activitats classificades com potencialment contaminadores de l’atmosfera.  
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7. Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica  
 
Minimitzar l’impacte acústic derivat de l’explotació de les activitats establint una normativa en el tipus 
d’activitat a implantar-hi.  
 
S’integraran les consideracions recollides en la legislació sectorial per tal de limitar la contaminació 
lumínica produïda per les activitats, especialment en els sistemes d’enllumenat exterior.  
 

8. Fomentar el reciclatge dels residus sòlids urbans i facilitar la disponibilitat d’instal·lacions 
adequades per al seu tractament i/o dipòsit  
 
Per a la recollida selectiva de residus, es disposarà dels diferents tipus de contenidors i la seva 
integració en la xarxa local de recollida selectiva i de valorització de residus generats. Caldrà preveure 
la reserva d’espais suficients en la xarxa viària per a la col·locació de contenidors o altres 
equipaments necessaris per a optimitzar la recollida i transport dels residus esmentats. 
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4. DESCRIPCIÓ D’ALTERNATIVES 
 

4.1 ALTERNATIVES CONSIDERADES 
 
En aquesta Modificació Puntual, s’analitzen dues alternatives, i que corresponen a la proposta de 
planejament que es fa fer en la documentació presentada en l’avanç de planejament i analitzada en 
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar que es va redactar amb data Desembre 2008 
(Alternativa 1) i la nova proposta que s’ha redactat en data Octubre 2014 i que és una evolució de la 
proposta anterior en funció de les consultes i propostes de les diferents administracions i una evolució 
de la proposta inicial després dels 8 anys que han passat (alternativa 2). 
 
Cal puntualitzar que les dues alternatives fa referència al mateix objectiu i que correspon a bàsic és 
una reordenació de totes aquestes parcel·les aïllades que es troben al voltant de les naus d’INDITEX, 
i més concretament del centre logístic de Bershka, i que pretén complementar el polígon industrial ja 
consolidat a l’altre costat de la riera de Vallmanya. Actualment, el planejament classifica totes 
aquestes parcel·les com a sòl no urbanitzable i sistemes generals, amb la previsió de la construcció 
d’un vial que enllaci pel sud del sector tota aquesta zona amb la N-II.  
 
Tot aquest entorn es trobaria perfectament delimitat per: 
 

- Al nord vial d’accés al polígon des de la N-II aprofitant el traçat de l’antic camí de Palafolls 
a Tordera 

- Al sud la riera Reixach 
- A l’est la riera de Valmanya i el vial d’accés al polígon des de la N-II 
- A l’oest la carretera N-II 

 
A la part central de tot aquest sector a dia d’avui ja es troba ocupat pel centre logístic de Bershka 
 
 4.1.1. Alternativa 1: 
 
Aquesta alternativa estaria formada per 4 subsectors discontinus a on 3 d’ells es troben envoltant el 
centre logístic de Bershka i un quart sector que es troba a tocar el riu Tordera per tant allunyat dels 
anteriors subsectors. 
 

- Subsector nord situada al sud del camí de Tordera a Palafolls  a cada costat de la rotonda 
que dona accés a les naus d’INDITEX i que deixa fora de la mateixa les parcel·les de l’extrem 
nord-oest a l’entorn de Can Ruquet i la massa forestal del darrera de les naus industrials. 

- Subsector est: de forma triangular i que correspon a diverses parcel·les agrícoles encerclades 
al nord pel vial d’accés a INDITEX, al sud per la riera de Reixach, a l’est per la riera de 
Valmanya i a l’oest pel vial d’accés al centre logístic de Bershka. Inclou en el seu extrem sud-
est un vial de prolongació que connectaria amb l’extrem sud-oest de la planta d’INDITEX 

- Subsector oest o sector de Can Trasserra: que s’estén a sota la masia de Can Trasserra fins 
arribar a la riera de Reixach i que per l‘est arriba fins a les naus de Bershka. En la part sud es 
projecta un vial que ressegueix el límit sud del centre logístic i que connecta amb el subsector 
est. 

- Subsector Tordera: correspon a dues parcel·les agrícoles situades a tocar el riu Tordera a on 
hi ha els pous municipals de captació d’aigua. 
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L’actuació preveu crear un sector discontinu de sòl urbanitzable delimitat destinat a activitats 
industrials, per tal de poder complementar el que s’està construint o ja s’ha implantat actualment al 
seu voltant.  
 

- Superfície total del sector 164.931,69 m2. 
- Usos industrials    71.473,78 m2 (un 43,34% del sector). 
- Sistemes    93.457,91 m2 (un 56,67%). 
- Sostre màxim    64.234,43 m2 
- Edificabilitat neta  0,6 per a ús industrial i 0,3 per a usos 

complementaris. 
- Edificabilitat bruta   0,47. 
- Bona part de les cessions públiques es concentraran en les dues parcel·les situades 

a uns 1.200 metres a l’est, a peu del camí de Palafolls i molt proper al riu Tordera a 
on hi ha diversos pous municipals de captació d’aigua. 

 
4.1.2. Alternativa 2: 
 

Aquesta segona alternativa és una evolució de l’anterior i l’adaptació de la proposta de transformació 
del sòl No urbanitzable que envolta el centre logístic de Bershka en sòl urbanitzable bàsicament 
industrial segons les directrius de les diverses administracions i sobre tot els requeriments de la 
direcció General d’Urbanisme de la Generalitat i també l’evolució que han tingut altres sectors 
industrials presents a l’entorn. 
 
En aquest cas es mantenen els 3 primers sectors ja plantejats a l’alternativa anterior tot i que alguns 
d’ells amb modificacions i s’elimina el subsector 4 de la Tordera pel fet que es troba ne terrenys 
potencialment inundable per un període de retorn de 10 anys. 
 
 Subsector nord o subsector Mas Ruquet: s’amplia la superfície de l’alternativa anterior cap a 
ponent i s’inclou dins el sector tot l’entorn de la masia de Mas Ruquet i arriba fins el camí que puja 
des de les naus que es troben a peu de la N-II a l’accés al polígon industrial Mas Puigverd. Inclou 
diverses àrees forestals de la part alta del turó, un camp de fruiters i també una petita massa forestal 
que hi ha a l’altre costat del camí que puja des de la N-II. 
 
 Subsector est: pràcticament es manté igual que en l’alternativa 1 però amb l'única diferència 
que s’elimina el futur vial de l’accés sud que connectaria el subsector de ponent amb el centre 
INDITEX ja que, durant els anys que ha estat en espera el projecte, ja s’ha obert un vial d’accés 
directe des de la rotonda que s’ha construït més al nord de l’avinguda del camí vell de Palafolls a 
Tordera 
 

- Subsector oest o de Can Trasserra: l'única diferència entre les dues alternatives es dona pel 
fet que el vial de l’extrem sud que envolta el centre logístic entre aquest i la riera de Reixach que no 
acaba en una rotonda com es plantejava en l’alternativa 1 ja que aquesta ja s’ha construït.  
 
Les dades de superfícies del sector en aquesta alternativa 2 són: 
 

-  Superfície total del sector 180.306,15 m2. 
- Sistemes    89.426,28 m2  (49,60%). 
- Usos industrials    65.319,69 m2  (36,23%). 
- Zona creixement de serveis,  25.560,18 m2  (14,18%) 
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El comparatiu de superfícies de les dues alternatives és: 
 

 Superfície sector 
(m2) 

Usos industrials 
(m2) 

Sistemes 
(m2) 

Zona Creixement 
serveis (m2) 

 
Alternativa 1 

164.931,69 
71.473,78 
(43,34%) 

93.457,91 
(56,66%) 

 

 
Alternativa 2 

180.306,15 
65.319,69 
(36,23%) 

89.426,28 
(49,6%) 

25.560,18 
(14,18%) 

Diferència 
(A2-A1) 

15.374,46 -6.154,09 -4.031,63 25.560,18 

 
Comparatiu de les superfícies dels sistemes 
 

 Viari 
(m2) 

Protecció torrents 
(m2) 

Parc Urbà 
(m2) 

Equipaments (m2) 

 
Alternativa 1 

17.011.84  
(10,31%) 

17.973,17 
(10,90%) 

37.761,20 
(12,56%) 

20.711,70 
(12,56) 

 
Alternativa 2 

16.764,66 
(8,74%) 

16.533,80 
(9,18) 

38.228,62 
(10,47%) 

18.879,20 
(10,47%) 

Diferència 
(A2-A1) 

-247,18 -1.439,37 467,42 -1.832,50 

 
Comparatiu de les superfícies dels subsectors: 
 

 Subsector nord 
(m2) 

Subsector est 
(m2) 

Subsector oest 
(m2) 

Subsector Tordera 
(m2) 

 
Alternativa 1 

41.323 48.039 68.064 11.964,45 

 
Alternativa 2 

77.685 38.360 64.264 - 

Diferència 
(A2-A1) 

36.362 -9.679 -3.800 -11.964 
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Alternativa 1 

 

 
Alternativa 2 

  

Subsector Nord 

Subsector Est 

Subsector oest 

Subsector Tordera 

Subsector Est 

Subsector Nord 

Subsector oest 
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4.2. SELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA  
 
En aquest cas el comparatiu entre les dues alternatives es fa en funció del compliment dels objectius 
ambientals que s’han descrit anteriorment. 
 

Objectiu 1. Prevenir els riscs hidrològics que poden provocar períodes importants d’avingudes i 
evitar l’afectació a béns i a persones  
 
L’alternativa 2 compleix millor aquest objectiu ja que s’han eliminat diverses actuacions que es 
trobaven en zones potencialment inundables com seria: 
 

- La parcel·la de serveis a on hi ha els pous municipals, que era un subsector clarament 
discontinu situat a tocar la Tordera 

- La rotonda de l’extrem final del subsector est i que tenia la utilitat de ser el vial principal 
d’entrada a INDITEX 

 
Pel que fa a l’alternativa 2 totes les superfícies que es troben en zones potencialment inundables per 
un període de retorn de 10 anys correspon a zones verdes. 
 
També l’alternativa 2 comport a un millor respecte a la xarxa hídrica ja que no contempla la rotonda 
de l’extrem del subsector est i que comportava la construcció d’un vial que creuava la riera de 
Valmanya i que s’havia projectat en l’alternativa 1. 
 
En quan a les superfícies impermeables (sòl industrial + viari + equipaments) en l’alternativa 1és gaire 
be un 10% superior que en l’alternativa 2, per tant la recàrrega natural de l’aqüífer queda més 
assegurada en la segona proposta. 
 
En aquest cas, és l’alternativa 2 la que dona millor compliment a aquest objectiu ambiental. 
 

 2/ Objectiu 2. Minimitzar l’impacte sobre la diversitat territorial  
 
Caldrà protegir i conservar els hàbitats d’interès comunitari de caràcter prioritari presents en l’àmbit 
d’estudi com les seves espècies (articles 11 i 12 de la Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, 
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre, modificada per la 
97/62/CEE).  
 
Tant en l’alternativa 1 com en l’alternativa 2, els hàbitats d’interès comunitari prioritari correspon, 
segons cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’hàbitat Codi 91E0 de Vernedes i 
altres boscos de ribera i que es troba situat a l’extrem sud-oest del subsector de Can Trasserra. 
 
En el treball de camp portat a terme s’ha pogut constatar que la parcel·la, en teoria, ocupada per 
aquest hàbitat, es troba totalment degradada i amb un domini gaire be total de les canyes i només 
alguns peus de freixe de fulla petita de mida reduïda dispersos. 
 
Tot i així, tant en l’alternativa 1 com en la 2, la parcel·la a la que es fa referència s’ha projectat 
qualificar-la urbanísticament com de la tipologia Sistemes i més concretament S6 o Parc Urbà amb la 
finalitat de protecció de la vegetació present a la mateixa, malgrat que caldria una millora de les 
condicions ecològiques de la parcel·la eliminant la vegetació no autòctona present com les canyes i 
algunes plantes invasores com el plomall de la pampa 
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Fomentar la naturalització dels espais urbans, manteniment i millora de totes les masses forestals 
presents en l’àmbit d’estudi.  
 
Es delimitaran les franges necessàries de protecció per la conservació dels espais més sensibles dels 
àmbits, com poden ser l’entorn de les dues rieres i les masses forestals presents  
 
Les masses forestals es concentren en el sub-sector nord de Mas Ruquet i molt especialment en 
l’alternativa 2 a l’entorn de la masia. Tot i així tota la superfície que afecta les masses forestals es 
troba inclosa com a parc urbà (tipologia S6) o com a zones no edificables per pendent superior al 
20%. 
 
En quan a la protecció a l’entorn de les dues rieres (riera de Valmanya i riera de Reixach) s’han inclòs 
en la tipologia S4 de franges de protecció de torrents i fondalades en tot l’entorn de la riera de 
Valmanya en el subsector est i com a parc urbà en l’extrem sud-oest del subsector de Can Trasserra. 
 
Tot i així, en l’alternativa 2 s’ha eliminat l’actuació que s’havia previst de forma clarament discontinua 
en la primera proposta i que es trobava a tocar de la Tordera al sud de la zona del projecte per 
eliminar qualsevol risc que pugui suposar aquesta actuació en un entorn que es troba just al límit d'un 
espai inclòs dins de la Xarxa Natura 2.000 
 
Controlar el tipus i les dimensions de les activitats que s’hi poden implantar buscant que en cap cas 
puguin suposar un risc per la contaminació dels aqüífers com per la contaminació del sòl. 
 
En quan a les tipologies d’activitats que es podran implantar en el sector, en totes dues alternatives 
es limitarà la no implantació d’activitats potencialment contaminants i que puguin suposar el més 
mínim risc en quan a potencial contaminació de l’aqüífer. 
 
Conserva i millora de la vegetació de ribera present en les dues rieres per tal d’assegurar el 
manteniment de les relacions de connectivitat ecològica.  
 
Amb la tipologia de qualificació del sòl que s’ha establert a l’entorn de les dues rieres, tant en 
l’alternativa 1 com en l’alternativa 2 es preveu no afectar la vegetació de ribera present a l’entorn tant 
de la riera de Valmanya com de la riera de Reixach, sense poder establir diferències significatives 
entre les dues alternatives 
 
Per tant en aquest cas el compliment de l’objectiu ambiental seria igual en les dues alternatives o com 
a molt per l’eliminar del subsector a tocar de la Tordera es valora com a millor en l’alternativa 2. 
 

3/ Objectiu 3. Fomentar la continuïtat dels teixits urbans ensems que s’aposta per la 
compactació dels assentaments  
 
Situar nous creixements de forma contínua als existents, evitant l’ocupació innecessària del sòl, 
fomenten les estructures compactes i plurifuncionals, evitant en qualsevol moment la dispersió de les 
activitats en el territori.  
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Una de les millores que va demanar en el seu moment la Comissió d’Urbanisme una vegada es va 
analitzar i valorar la proposta inicial (Alternativa 1) va ser compactar i unificar les propostes de sòl 
industrial a l’entorn de les àrees urbanes (industrials) ja existents i per això es va ampliar el subsector 
nord (Mas Ruquet) cap a l’entorn de la masia buscant aconseguir un reequilibri en tot l’entorn 
industrial que hi trobem a dia d’avui. 
 
Els nous sectors de creixement, en les dues propostes, es projecta situar-los de manera continua a 
l’entorn de les àrees industrials ja existents procurant aconseguir estructures compactes i no deixar 
espais lliures de sòl no urbanitzable entre les mateixes, com seria el cas de l’entorn del Mas Ruquet 
en l’alternativa 1. 
 
Per tant en aquest cas es valora que l’alternativa 2 s’ajusta millor a aquest objectiu ambiental que no 
l’alternativa 1. 
 

4/ Objectiu 4. Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua  
 
Buscar la preservació i mínima afectació de l’aqüífer superficial de la Tordera sobre la que es troba la 
zona del projecte.  
 
Creació d’unes xarxes de sanejament amb separació d’aigües residuals i pluvials. S’ha de preveure la 
reutilització de les aigües pluvials pel reg i neteja. D’aquesta manera l’aigua de pluja procedent de les 
edificacions i dels vials s’haurà de captar mitjançant una instal·lació que garanteixi el seu 
emmagatzematge i el seu posterior ús.  
 
Preveure els sistemes d’abastament d’aigua i de tractament d’aigües residuals necessaris per tal de 
no posar en perill la qualitat de l’aigua, l’aqüífer i evitar en qualsevol moment un abocament de les 
aigües residuals als dos cursos fluvials.  
 
Realitzar plantacions arbòries que compleixin amb els criteris d’afavoriments de les espècies 
autòctones, fomentant les espècies de baix requeriment hídric.  
 
En les dues alternatives es preveu un sistema separatiu de les aigües pluvials de les aigües de 
sanejament que es portaran fins a la depuradora de Tordera que es troba a l’altre costat de la riera de 
Valmanya a l’extrem nord-oest del subsector est.  
 
En la segona proposta, en la normativa del sector ja es contempla la reutilització de les aigües 
pluvials pel reg i neteja, de manera que s’acumularan en dipòsits de manera es puguin captar quan 
sigui convenient. A més caldrà que abans de la seva acumulació en dipòsits per a reg o neteja 
s’incorpori un separador d’hidrocarburs per eliminar les restes de combustibles i olis que puguin 
arrossegar les aigües d’escorrentia. 
 
En les dues alternatives es planteja que la tipologia de plantacions que es porti a terme en les zones 
verdes i parcs urbans es farà exclusivament amb espècies autòctones. També caldrà portar a terme 
l’eliminació de les espècies al·lòctones que es troben sobre tot en el subsector oest de Can Trasserra.  
 
Per tant aquest objectiu ambiental es compleix de manera similar en les dues alternatives  
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5. Minimitzar l’impacte derivat de la construcció  
 
Minimitzar el moviment de terres mitjançant una adaptació topogràfica de les edificacions i el vial.  
 
Sempre que sigui possible s’haurà de reaprofitar en el mateix sector les terres generades com a 
conseqüència de l’execució i urbanització del mateix. 
 
Utilitzar preferentment materials reciclats, renovables i d’origen local amb l’objectiu de minimitzar 
l’impacte derivat de la construcció.  
 
En l’alternativa 2, les zones de relleu més accidentat amb pendent superior al 20% s’han qualificat 
com a zones no edificables i per tant es preveu mantenir, dintre del possible el seu relleu actual per 
minimitzar els moviments de terres  
 
Tot i així cal puntualitzar que en actuacions anteriors el relleu de tot aquest entorn s’ha vist modificat 
de manera molt significativa tant per la construcció del centre logístic com també per aportacions de 
terres que es van fer en la parcel·la que es troba just al nord-oest del mateix. 
 
En general, en les dues alternatives s’han designat com a “Zona de creixement industrial i vialitat 
primària (V3)” les parcel·les més planeres per tal de minimitzar els moviments de terres i la 
modificació del relleu actual. 
 
Per tant es preveu el compliment d’aquest objectiu ambiental de manera correcta i sense diferències 
significatives entre les dues alternatives. 
 

6/ Objectiu 6. Minimitzar els efectes de planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, 
i reduir les immissions de substàncies contaminants  
 
S’aplicaran sistemes que fomentin l’eficiència i l’estalvi energètic.  
 
S’incorporaran les determinacions establertes en l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada per tal 
de millorar i fomentar la mobilitat sostenible i així reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.  
 
Es limitarà la implantació d’activitats classificades com potencialment contaminadores de l’atmosfera.  
 
Les diverses activitats que s’implantin en un futur en el sector, en quan a la tipologia de construcció, 
compliran amb el codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en les dues alternatives. 
 
Si be en la proposta actual ja s’ha adaptat la proposta de mobilitat a l’Estudi de Mobilitat Generada, 
serà en el projecte executiu quan s’incorporaran de manera definitiva les mateixes, per tal de reduir 
l’emissió de l’efecte hivernacle i per això també es limitarà la tipologia de les activitats que es puguin 
implantar en un futur de manera que no puguin suposar cap risc en quan a les emissions a 
l’atmosfera i pugui afectar de manera significativa a la qualitat de l’aire tant de la zona com del seu 
entorn immediat. 
 
El compliment d’aquest objectiu ambiental es donaria de manera molt semblant i eficient en les dues 
alternatives. 
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7. Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica  
 
Minimitzar l’impacte acústic derivat de l’explotació de les activitats establint una normativa en el tipus 
d’activitat a implantar-hi.  
 
En quan a la contaminació lumínica, sobre tot en els sistemes d’enllumenat exterior, serà d’obligat 
compliment el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  
 
En quan a la contaminació acústica, ja en el mapa acústic del municipi de Palafolls tot aquest sector 
ja es troba catalogat com zona de sensibilitat baixa per trobar-se en un entorn industrial, però tot i així, 
en la normativa del sector caldrà incorporar limitacions en quan a la implantació d’activitats que 
puguin incrementar la pressió acústica actual que se suporta en aquest entorn 
 
El compliment d’aquest objectiu ambiental es donaria de manera molt semblant i eficient en les dues 
alternatives. 
 

8. Fomentar el reciclatge dels residus sòlids urbans i facilitar la disponibilitat d’instal·lacions 
adequades per al seu tractament i/o dipòsit  
 
Per a la recollida selectiva de residus, es disposarà dels diferents tipus de contenidors i la seva 
integració en la xarxa local de recollida selectiva i de valorització de residus generats. Caldrà preveure 
la reserva d’espais suficients en la xarxa viària per a la col·locació de contenidors o altres 
equipaments necessaris per a optimitzar la recollida i transport dels residus esmentats. 
 
En la distribució de tipologies en quan a tipologia i qualificació del sòl s’han previst diverses àrees 
com equipament tècnic que podrien tenir una funcionalitat com a zona de gestió de residus i a on 
implantar àrees pel seu tractament o dipòsits. 
 
Concretament en l’alternativa 2 s’han definit uns espais com equipaments tècnics i més concretament 
zona d’aparcament per a camions i que per la seva ubicació a l’entorn del vial principal podria ser un 
indret ideal per a poder ubicar-hi espais destinats a dipòsits o contenidors per al tractament de 
residus. 
 
Per tant en les dues propostes presentades es donaria compliment a aquest objectiu ambiental, però 
que es concretaria sobre tot en el projecte executiu. Tot i així, amb el plantejament fet, en l’alternativa 
2 es fan propostes per un millor compliment d’aquest objectiu ambiental. 
 
Així podem concretar que les dues alternatives analitzades donen compliment als diferents objectius 
ambientals presentats, però sobre tot en els objectius 1, 2 i 3 ja sigui de manera global o parcial és 
l’alternativa 2 qui dona millor compliment als mateixos i per aquesta raó es valora com a millor 
alternativa de les dues presentades i per això se selecciona com alternativa escollida. 
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4.3. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 
 
L’àmbit de l’alternativa 2 o escollida seleccionada, el sector presenta una superfície total de 
180.306,15 m², i es troba situat a l’est del nucli de Palafolls, just en el límit amb el terme municipal de 
Tordera, en un sector limitat pel l’activitat industrial i el veïnat de Fibracolor al nord, la carretera A-2 i 
el veïnat del Mas Reixach a l’oest i el traçat de l’autopista C-32 al sud i a l’est. 
 

L’àmbit és discontinu i es troba format per tres zones o subsectors, les dues emplaçades més al nord 
s’encaixen entre la indústria Fibracolor (al nord), la carretera A-2 (a l’oest) i la riera de Reixach (al sud 
i a l’est). El límit nord de l’àmbit de la modificació puntual s’emplaça a 0,9 km del nucli de Tordera, 
mentre que el límit sud de l’àmbit de la modificació puntual s’ubica a 1,1 km del nucli de Palafolls, i a 
4,0 km de Blanes. 
 

L’entorn del sector és industrial, de manera que l’àmbit queda envoltat pel sector industrial 36 “Serra 
de Vallmanya”, i limita amb els sectors, també industrials, 14, 27 i 19-20. 
 
L’objecte és la modificació del planejament de referència (el Pla General d’Ordenació Territorial i 
Urbana de Palafolls), per tal d’aconseguir: 
 

1. El canvi en la classificació d’una part dels sòls inclosos en l’àmbit (161.488,10 m²), de Sòl 
No Urbanitzable (SNU) a Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD). Quedant la totalitat dels sòls de l’àmbit 
(180.306,15 m²) classificats com a SUD.  
 

2. El canvi en la qualificació dels sòls, passant a ser de desenvolupament industrial (clau V3* 
Zona de creixement industrial i d’activitats Sector 33). Amb l’objectiu de permetre el desenvolupament 
de l’àmbit com a sector industrial, per tal de donar resposta a la demanda de sòl industrial del municipi 
i a la necessitat d’indústries auxiliars i complementàries generada per la instal·lació de la indústria 
INDITEX. 
 

3. Establir els paràmetres i condicions urbanístics del futur sector industrial, per tal de: 
 

a- Donar coherència al sector i al seu entorn, ja que està format per petites porcions de 
terreny rústic envoltades de diversos sectors industrials, sense cap estructura, vincle ni connexió 
entre elles ni tampoc amb l’entorn. 

b- Resoldre la continuïtat vial des de la carretera N-II, establint la connexió viària entre 
els termes de Palafolls i Tordera. 

c- Establir les proteccions i mesures correctores necessàries per resoldre la inundabilitat 
de l’àmbit. 

d- Concretar els percentatges de sòls de cessió de sistemes, establint com a espais 
lliures l’entorn de les rieres de Vallmanya i Reixach, i agrupant els sòls qualificats com a equipament, 
actualment dispersos, per tal de dotar al futur element de certa entitat.  

e- Establir els criteris per una qualificació del sòl i una ordenació del sòl privat coherent 
amb les característiques del lloc, en la redacció del Pla Parcial Urbanístic corresponent (veure apartat 
10). 

 
Aquest nou sector no només satisfà la necessitat històrica de sòl industrial del municipi sinó que a 
més resoldrà l’increment de demanda de sòl industrial generada per la instal·lació del gran centre 
logístic d’INDITEX, que exigeix indústries auxiliars i complementàries. 
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Aquest nou àmbit de sòl industrial del  projecte ja es troba avui totalment envoltat pels sectors de sòl 
industrial 14, 27, 19-20 i 36, raó per la qual en aplicació de la normativa urbanística vigent procedeix 
la seva qualificació com a sòl industrial. 
 
La proposta de la present actuació preveu l’agrupació dels sòls destinats a equipaments en peces 
regulars i en una millor posició, permet obtenir peces d’equipament de major entitat, proporcionant en 
el desenvolupament d’aquests, una futura adaptació a les necessitats, variables, que es donin en el 
municipi.  
 
La modificació estableix l’obligació de destinar a espais lliures els entorns de les rieres de Vallmanya i 
Reixach, per tal d’establir unes franges de protecció i transició, entre aquests elements d’interès i els 
sòls industrials. També estableix l’obligació de destinar a zones verdes o a espais no edificables les 
masses forestals de certa rellevància, per tal de preservar-les. D’aquesta manera es protegeixen els 
elements d’interès de l’àmbit, responent a l’interès públic. 
 
La modificació també estableix les mesures correctores necessàries per tal de resoldre l’inundabilitat 
de l’àmbit, millorant la situació inicial i per tant, satisfent d’aquesta manera l’interès general del 
municipi. 
 
L’objectiu de la modificació és canviar el planejament de referència per tal de crear el sector 33 
“Activitats econòmiques Nord”, tot: 
 

 - Classificant els sòls de l’àmbit com a Sòl Urbanitzable Delimitat, establint la qualificació dels 
sòls com a desenvolupament industrial. 

 - Determinant els paràmetres i condicions urbanístiques del sector. 
 - Concretant els percentatges mínims de sòls de cessió de sistemes. 
- Establir les mesures correctores necessàries per resoldre la inundabilitat de l’àmbit i els sòls 

adjacents ja desenvolupats. 
  
Amb els següents criteris: 
 
- Donar coherència al sector i al seu entorn, ja que l’àmbit està format per petites peces de Sòl 

No Urbanitzable, aïllades de forma incongruent en mig de diversos sectors industrials. 
- Donar resposta a la demanda de sòl industrial del municipi i a la necessitat d’indústries 

auxiliars i complementàries generada per la instal·lació del centre logístic de l'empresa INDITEX, en el 
sector adjacent. 

- Resoldre la connexió viària des de la carretera N-II, connectant Palafolls i Tordera, amb una 
secció vial adequada a la importància de la via. 

- Protegir els elements d’interès del sector i el seu entorn immediat, establint com a espais 
lliures l’entorn de les rieres de Vallmanya i Reixach. 

- En benefici de la col·lectivitat, dotar de major funcionalitat als futurs equipaments emplaçats 
en el sector, dotant-los de major entitat. 

- Fixar criteris de desenvolupament del sector coherents amb el concepte de desenvolupament 
sostenible. 
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4.3.1. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA. 
 

La proposta modifica el planejament de referència, el Pla General d’Ordenació Urbana i Territorial de 
Palafolls, de la següent manera: 
 

1. Establir el sector industrial 33 “Activitats econòmiques nord”, com a necessitat de donar 
resposta a la necessitat de sòl industrial del municipi, i més específicament, a la necessitat 
d’indústries auxiliars i complementàries generada per la instal·lació del centre logístic de 
l'empresa INDITEX. 

 
2. Classificar els sòls del sector actualment classificats com a  Sòl No Urbanitzable (SNU) a Sòl 

Urbanitzable Delimitat (SUD). Aquest canvi de classificació és necessari per tal de relligar els 
sòls no desenvolupats que han quedat aïllats entre els sectors ja consolidats. Aquest canvi 
també és el pas previ i indispensable per permetre el desenvolupament del nou sector. 
 

3. Es fixa un percentatge de cessió mínim de sòl destinat a sistemes del 43%, amb un total de 
69.439,88 m² (sobre el sòl computable). 
 

 -Viari:      8,00%, amb un total de 12.919,05 m². 
 -Protecció de torrents i fondalades:  10%, amb 16.148,81 m². 
 -Zones verdes:     20%, amb  32.297,62 m². 
 -Equipaments:     5,00%, amb 8.074,41 m². 
 

4. Es fixa una superfície de sòl destinat a reposició de sistemes de 18.711,32 m². 
 -Viari: 1.499,28 m² 
 -Protecció de sistema viari (a ubicar en el sistema que el Pla Parcial consideri més 
adequat): 1.046,75 m². 
 -Zones verdes: 5.360,50 m². 
 -Equipaments: 10.804,79 m².  
 

5.- Es fixa una superfície de 106,73 m² com a zones a recuperar. 
 

6.- S’estableixen els següents paràmetres a observar en el desenvolupament del sector: 
 - Percentatge màxim del  57% del sòl computable del sector destinat a zones, amb un 
total de 92.048,22 m². 
 - Sostre màxim de 72.669,64 m². 
 - Edificabilitat neta de 0,6 més 0,3 (usos complementaris a la zona industrial V3*). 
 - Edificabilitat bruta màxima de 0,45 (sobre sòl computable). 
 - Parcel·la mínima de 800 m². 
 Ocupació màxima del sòl del 60% més un 10% addicional a la zona industrial V3* si es 
destina a oficines o serveis d’investigació o disseny de l’empresa. 
 - Alçada reguladora màxima de 12 m a la zona industrial i de 8 m a la de serveis. 
 
Seran espais lliures l’entorn de les rieres, els de majors pendents i les masses boscoses importants, 
amb criteris paisatgístics. 
 
Es resoldrà la continuïtat vial de la N-II. amb l’objectiu de promoure una mobilitat sostenible, 
completant la xarxa viària del municipi. 
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S’agruparan els sòls qualificats com a equipaments, en formes regulars i en coherència amb els 
sectors adjacents, en peces de mida regular i la seva ubicació en relació a l’entorn, permet obtenir 
peces d’equipament de major entitat. 
 
Es qualificaran com a sistema hidrològic amb la finalitat de preservar les rieres i protegir de possibles 
riscos a les persones. 
 
Comparatiu de Superfícies entre el planejament vigent i la nova proposta 
 

(**) Sols procedents  

   (*) Sòls procedents del sector 36 “Serra de Vallplana”. 

(**) Sols procedents del sector vigent 27 “Industrial Mas Reixach”. 

(***) Sòls procedents del sector vigent 14 “Industrial riera Roquet”. 

  

Sistemes (Sòl no computable)  Planejament actual   Proposta Modificació 
S‐1 (*)  Viari  1.499,28 0,83% 1.499,28  0,83%
S‐3 (*)  Protecció de sistema viari 1.046,75 0,58% 1.046,75  0,58%

S‐6 (*)  Parc urbà  4.442,71    
S‐6 (**)  Parc urbà  917,79      

Total Parc urbà  5.360,50 2,97% 5.360,50  2,97%

S‐7 (*) 
Equipaments socials 
d’activitats  6.151,35

3,41%   3,41%

S‐11 (*)  Equipaments tècnics  4.653,44 2,58%   2,58%

   Total equipaments  10.804,79 5,99% 10.804,79  5,99%

TOTAL SISTEMES NO COMPUTABLE 18.711,32 10,38 18.711,32  10,38 

      
Zones (Sòl no computable)     
V‐3 (***)  Creixement industrial i d’activitats  106,73 0,06%    

TOTAL  ZONES NO COMPUTABLE  106,73 0,06%    

TOTAL SÒL COMPUTABLE     

Zones (Sòl computable)     
R‐1  Sòl agrícola  92.607,44 51,36%    

R‐2  Sòl agrícola complementari 29.061,30 16,12%    

R‐4  Sòl forestal  39.819,36 22,08%    

S‐1   Viari    13.218,63  8,19% 
S‐4   Protecció torrents i fondalades   16.553,80  10,25% 
S‐6   Parc urbà  32.868,12  20,35% 
S‐11  Equipaments tècnics    8.074,41  5,00% 

   

V3 
Zona creixement industrial i 
activitats 

65.212,96  40,38% 

V6  Zona creixement de serveis  25.560,18  15,83% 
TOTAL 
ZONES  161.488,10 100,00% 161.488,10  100,00%

TOTAL SÒL COMPUTABLE  161.488,10 89,56% 161.488,10  89,56%

TOTAL  ÀMBIT  180.306,15 100,00%
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 4.4.  XARXA D’ABASTAMENT I SANEJAMENT  

 
A dia d’avui el sector no compta, al no haver-hi cap activitats establerta, amb els subministraments 
dels serveis bàsics. Tot i que els sòls adjacents pel fet d’estar consolidats si compten amb els serveis 
bàsics. 
 

S’està gestionant amb les companyies subministradores l’obtenció dels certificats necessaris per tal 
d’incorporar les previsions sobre la disponibilitat de recursos hídrics i energètics. Durant la tramitació 
de la present modificació, s’incorporaran aquests certificats.  
 

- Xarxa de gas: Actualment existeixen dos col·lectors de 3’’ de diàmetre pel subministrament 
dels sectors adjacents,  un dels quals ressegueix el camí de Palafolls a Tordera i un altre transcorre 
paral·lel a la riera de Reixach. 
 

- Xarxa de telecomunicacions.: existeix xarxa aèria de telefonia resseguint el camí de Palafolls 
a Tordera. 

 
-  Sanejament: existeixen dos col·lectors en alta de la xarxa d’aigües residuals que transcorren 

pel límit de l’àmbit del sector fins a connectar al nucli urbà. Una primera que ressegueix el camí de 
Tordera a Palafolls i l’altre que ressegueix la riera de Reixach. 
 
En quan a la proposta de necessitat pel que fa referència al desenvolupament del sector tenim: 
 
 1/ Xarxa d’abastament d’aigua potable. 

 
El disseny de la xarxa d’abastament d’aigua potable es realitzarà d’acord amb les determinacions 
definides per  la companyia gestora del sistema, perquè tingui capacitat suficient per subministrar la 
demanda punta del nou sector i garantir l’alimentació de la xarxa d’hidrants. 
 
El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del consum 
més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, essent el cabal a 
cadascun d’ells de 1000 l/min.  
 

- La pressió de sortida per cada boca d’hidrant ha de ser superior a 10 mca. 
- Els col·lectors transcorreran pels vials de titularitat pública, en els quals se situaran les 
corresponents arquetes de claus.  
- Les previsions de consum es realitzaran segons els següents criteris: 
- -Es considera una dotació mitjana de 0,35 l/s i Ha de sostre 
- -Es considera un consum de la superfície qualificada com a serveis i equipaments de 0,3 
l/s/Ha  
- -A les zones verdes es considera un consum de 0,1 l/s/Ha 

 
Amb aquestes dades de partida es consideren els següents valors de consum: 
 
 -Consum anual:   126.860 m³/any 
 -Consum diari:   347,6 m³/dia 
 -Cabal punta de consum:  12,069 l/s 

 -Cabal punta de disseny (cabal hidrants+1/2 cabal de consum) : 39,366 l/s 
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2/ Xarxa de recollida d’aigües pluvials. 

 
El disseny de la xarxa de recollida d’aigües pluvials per ser utilitzades en el reg o neteja inclourà les 
indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua i dels serveis tècnics municipals. 
 

Se seguiran els següents paràmetres de disseny: 
 

- El sistema es dissenyarà separatiu.  
- Les pendents mínima i màxima admissibles dels col·lectors s’estableixen en el 0,5% i 5% 

respectivament.  
- La velocitat màxima permesa serà de forma general de 5 m/s. 
- Els sistemes de captació i d’evacuació d’aigües pluvials es dissenya per una pluja associada a 

10 anys de període de retorn.  
- Al final del mateix s’instal·larà un separador d’hidrocarburs que eliminaria la possibilitat 

d’incorporació de restes de carburants i olis que puguin ser transports per l’escorrentia superficials de 
les parts impermeables (vials) del sector 

 

  

Municipi: 
Actuació: 

Caracteristiques del sector
Superficie total sector (Ha): 18,03

M2 de zona industrial: 66.210,12
M2 de zona serveis/com. ind. :25.833,10
M2 de zones verdes :

 
32.297,62

M2 de zona d'equipaments : 8.074,41

Estimació de consum
(1) Consum zona industrial : 0,35 l/s/Ha
(2) Consum zona serveis/compl ind.: 0,3  l/s/Ha 
(3) Consum zones verdes : 0,1  l/s/Ha
(4) 0,3  l/s/Ha
(5) 10% Pèrdues Sist. Serveis Municipals

Densitat Dotació Dotació Cabal mig
Ha l/dia  l/s Qm,l/seg

Q1 6,62 200.189 2,317 2,317
Q2 2,58 66.874 0,774 0,774
Q3 3,23 27.907 0,323 0,323
Q4 0,81 20.995 0,243 0,243
Q5 0,366

315.965 3,66

 
4,023

Total cabal anual 126.290  m   3   /any

Determinació del cabal d'Incendis
Hidrant Cabal Hidrants C. Càlcul C. Càlcul 

tipus l/seg Nº l/seg l/h
100 16,666 2 33,332 119.995

Consum adoptat considerant serveis generals.
Qi  Consum incendis 33,332 l/s
Qs Cabal de consum simultani amb l'incendi 6,034 l/s

39,366 l/s

   

Serveis /complementari ind.
Z. Verdes ( Zv ) 

Tipologia 
Z.Industrial 

CALCUL ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

 

   

Palafolls 
Modificació POUM 33

 

Consum zona equipaments :

Totals

 

10% Pèrdues 

Qt  = Màxim( Qp, Qi+Qs ) =

C. Punta
Qp,l/seg 

6.951
2,322
0,969
0,729
1,098
12,069

Equipaments ( Eq )
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3/ Xarxa de recollida d’aigües residuals. 

 
El disseny de la xarxa d’aigües residuals seguirà les indicacions dels serveis tècnics municipals o de 
l’empresa gestora corresponent. Es dissenyarà a partir dels següents paràmetres: 
 

- Es considera una dotació mitjana de 0,35 l/s i Ha de sostre 
- Es considera un consum de la superfície qualificada com a serveis i equipaments de 0,3 l/s/Ha  
- La velocitat màxima permesa és de 5 m/s. 
- Es considera un cabal punta de 3 equivalent al cabal d’un dia consumit en 8 hores 
Amb les dades anteriors obtenim els següents resultats: 
-Increment d’aportació al sistema de sanejament del municipi de 288 m³/dia 
-Cabal punta de càlcul: 10l/s 
 

 
 
  

Municipi: 
Actuació: industrial
Fase: 

Caracteristiques del sector
Superficie total sector (Ha): 18,03

M2 de zona industrial 66.210,12
M2 de zona serveis/comp. ind : 25.833,10
M2 de zona d'equipaments : 8.074,41

Estimació de consum
(1) Consum zona industrial : 0,35 l/s/Ha

(2) Consum zona serveis/comp. ind : 0,1  l/s/Ha 

(4) Consum zona equipaments : 0,3  l/s/Ha

Densitat Dotació Dotació Cabal mig 
Ha l/dia  l/s Qm,l/seg

Q1 6,62 200.189 2,317 2,317 
Q2 2,58 66.874 0,774 0,774 
Q4 0,81 20.995 0,243 0,243 

    288.058 3,343 3,343 

Cabal depuradora l/dia 288 

CALCUL AIGÜES RESIDUALS
Palafolls 
Modificació POUM SECTOR 33

Z.Industrial 6,951 

0

Tipologia 

 

C. Punta

Qp,l/seg

288.058

Serveis / Comp. Indus.
Equipaments ( Eq ) 

m 3/dia 

0,729 
10Totals 

2,322 
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5. CARACTERITZACIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES I PROPOSTES DE 
MESURES CORRECTORES 

 
5.1 DESCRIPCIÓ D’IMPACTES POTENCIALS DEL PROJECTE 

 
Tota interacció entre els elements dels projectes generadors de pertorbació i les variables ambientals, 
representen un impacte potencial, que en la majoria dels casos és irrellevant. La identificació d'impactes 
significatius sorgeix de l’anàlisi dels riscos potencials sobre els diferents vectors ambientals i sobre els 
elements més sensibles, que en aquest cas queden restringits bàsicament als hàbitats d’interès 
comunitari presents dins el sector i també la previsible afectació de les rieres que fan de límit del mateix. 
 
A continuació s’analitzaran els impactes potencials que es preveu que es pugui comportar el 
desenvolupament de l’Alternativa 2 de la proposta de Modificació puntual del Pla General de Palafolls en 
l’àmbit discontinu del sector S.U.D. 33. 
 

IMPACTES 

 
Abiòtic 

 

Impactes sobre la geologia (morfologia de terreny) 

Afectació del sòl 

Afectació de la dinàmica fluvial i xarxa hidrogràfica 

Afectació de les aigües subterrànies (aqüífer protegit de la Tordera) 

Afectació al canvi climàtic 

Contaminació atmosfèrica 

Contaminació acústica 

Impacte lumínic 

Biòtic 
 

Comunitats botàniques  

Hàbitats faunístics 

Afectació de la connectivitat ecològica 

Canvis o alteració del Paisatge 

Relació amb espais especials de protecció 

Sòcio- 
econòmic 

 

Canvi usos del sòl 

Ordenació territorial 

Accessibilitat i mobilitat 

Activitat humana 

Afectació del patrimoni arqueològic i arquitectònic 
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Medi Abiòtic 
 

- Impacte sobre la geologia i morfologia del terreny 
 
Consultades les dades facilitades pel Departament de Medi Ambient sobre els punts d’interès 
geològic protegits i complementat amb el treball de camp que s’ha portat a terme, s’ha vist que el 
desenvolupament del sector no afecta cap zona d'especial protecció geològica com poden ser 
geòtops o geozones ni tampoc hi ha zones d'interès paleontològic (restes fòssils)  
 
L’aplicació de les actuacions previstes en aquesta modificació del planejament no han de generar un 
efecte negatiu significatiu sobre la geologia i el relleu del sector. Únicament s’ha de destacar els 
moviments de terres que hi haurà per l’anivellament de les diverses parcel·les, sobre tot les 
destinades a acollir les activitats industrials i els nous vials, però ja s’ha previst no afectar les àrees 
que presenten una pendent per sobre del 20% i que es concentren en la part i central del subsector 
Mas Ruquet. 
 
Es procurarà minimitzar els moviments de terres i que els excedents o dèficits es puguin incorporar en 
altres parcel·les del mateix sector o en l’antic abocador situat al nord de Can Trasserra.  
 
Pel que fa al relleu, tots els sectors de creixement es troben de manera adjacent a zones ja 
urbanitzades. Això fa que, si bé hi haurà una modificació del relleu actual, l’efecte visual i l’apreciació 
dels canvis respecte a la situació a dia d’avui del relleu no sigui especialment impactant. Per reduir el 
risc d’inundabilitat serà important pujar la cota de les zones potencialment inundables, concretament 
de la parcel·la que hi ha entre el vial d’accés al polígon Mas Puigverd i la riera de Valmanya, en el seu 
extrem sud-est que es qualifica com equipament tècnic (aparcament de camions) i sobre tot en la 
franja de terreny qualificat com V3 (zona de creixement industrial i d’activitats). 
 

1/ Extensió de l’impacte: L’afectació sobre la morfologia del terreny, en teoria es podria donar 
en tot l’extensió del sector i més especialment en les parcel·les que en un futur es preveu com a 
ampliació del sector industrial o per reduir el risc d’inundabilitat. 

 
2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: l’impacte previst tindria una magnitud mitjana per la 

modificació del relleu i l’orografia, però la seva complexitat es valora com a baixa ja que en principi no 
hi hauria d’haver impactes indirectes pel fet que no hi hauria risc d’erosió o altres fenòmens geològics. 

 
3/ Probabilitat que es produeixi: aquest impacte es donarà pel fet de la modificació i la nova 

qualificació del sòl i que la seva conversió com a parcel·les urbanes o per serveis comportarà 
modificació del relleu ja des de la urbanització del sector. 

 
4/ Durada, freqüència i reversibilitat: sempre seria un impacte directe i indirecte, permanent en 

el temps, irreversible, simple, proper a l’origen i a curt, mig i llarg termini pel fet de ser irreversible. 
 
 5/ Mesures correctores: minimitzar al màxim els moviments de terres i procurar que el 
projecte, en el seu global, sigui equilibrat en quan al balanç de terres 
 
Per tot això, l’impacte potencial sobre la geologia o canvis en la morfologia del terreny es valora com 
a MODERAT. 
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- Afectació del sòl  
 
En la zona del projecte, a dia d’avui, no hi ha constància de la presència de sòls contaminats per 
actuacions anteriors o per activitats portats a terme sobre els mateixos. Correspon a un sòl poc alterat 
general de caràcter agrícola i que en el seu entorn, fora de punts molt concrets,  on mai hi han hagut 
instal·lacions industrials ni abocaments de materials contaminants al terra que se'n tingui constància. 
 
En global, el desenvolupament del sector comportarà una pèrdua de sòl agrícola d’un valor agronòmic 
mitjà-alt en general ja que tot i que a hores d’ara bona part són terrenys erms (a excepció del 
subsector est) fins no fa massa eren camps de conreu o àrees forestals. Això comporta que la 
modificació dels diferents horitzons del sòl, fins ara no era massa important, però si que es donarà 
amb la seva transformació en sòl industrial o de serveis. Tot i així, en les zones agrícoles, amb el 
treball del camp (llaurar) els horitzons més superficials ja s’han modificat al llarg del temps i no 
conserven la seva tipologia original que sí podem trobar encara en zones de bosc i s’ha modificat de 
manera molt clara amb les actuacions portades a terme en l’extrem sud del subsector de Can 
Trasserra.  
 
En fase d’obres hi haurà impacte generat per la compactació del sòl pel pas de maquinaria que 
modificarà el comportament del sòl en quan a infiltració del sòl 

 
1/ Extensió de l’impacte: L’extensió de l’impacte es podria arribar a donar al llarg de tota la 

superfície del sector a excepció de les zones protegides com són les àrees forestals, els marges de 
les rieres. 

 
2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: La magnitud i complexitat de l’impacte és mitjana-alta  

ja que comportarà canvis en l’estructura dels horitzons més superficials del sòl per la urbanització del 
sector i posteriorment amb la conversió en sòl industrial. En fase d’explotació, com que s’ha limitat la 
tipologia d’activitats a implantar-hi, no hi hauria d’haver-hi risc en quan a contaminació del sòl per les 
futures activitats. Aquests impactes podran tenir una magnitud més o menys significatius en funció de 
com es portin a terme els treballs per part de les empreses subcontractades per portar-los a terme. 

 
3/ Probabilitat que es produeixi: La probabilitat que es produeixin canvis o modificacions de 

l'edafologia en la zona d’ocupació de l’obra és total, ja que la urbanització i transformació de part del 
sector com a sòl industrial comportarà canvis significatius en el sòl. 
 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: La durada dels impactes es donarà en fase d’obres i 
quedarà limitada en el temps que s’executin tant els treballs d’urbanització del sector com en la fase 
de construcció de les futures naus. En fase d’explotació no es preveuen impactes significatius en 
l’edafologia. En global serà un impacte directe, irreversible, irrecuperable, proper a l’origen i que es 
donarà a curt, mig i llarg termini. 

 
També es pot donar un impacte indirecte ja que l’aparició de noves zones impermeables pot modificar 
la infiltració d’aigües i alterar la recàrrega natural de l’aqüífer protegit de la Tordera sobre el que es 
troba. En aquest cas seria un impacte en fase d’explotació de tipus indirecte, tant proper com allunyat 
a l’origen i que es donarà a mig i llarg termini i de caràcter irreversible 
 
  



Informe Sostenibilitat Ambiental 
. Modificació puntual del Pla General a l’Àmbit Discontinu del Sector S.U.D. 33. “Activitats Econòmiques Nord” 

PALAFOLLS (Maresme) 

 
57 

5/ Mesures correctores: Amb l’objectiu de minimitzar els impactes sobre el sòl i la seva 
qualitat es recomana que es porti a terme l’encintat i marcatge de l'estricta de tota la zona d’ocupació, 
controlar el moviment de la maquinària i establir un manual de bones pràctiques de treball pels 
operaris per evitar afectacions innecessàries. Seria correcte delimitar perimetralment la zona 
d’ocupació amb malla plàstica per evitar afectar més superfície de l’inicialment prevista en el projecte 
sobre tot a l’entorn de les àrees forestals i a l’entorn de les rieres 

 
Per tot això, l’impacte potencial sobre l’afectació del sòl es valora com a MODERAT en fase de 
construcció i com a COMPATIBLE en fase d’explotació ja que no es preveu risc de contaminació del 
sòl per les activitats que si puguin implantar. 
 

-  Afectació de la dinàmica fluvial i de la xarxa hidrogràfica  
 
Els previsibles impactes sobre la hidrologia se centren en la possible afectació dels cursos fluvials que 
marquen els límits del sector (riera de Valmanya i de Reixach) i també per l’afectació de terrenys 
potencialment inundable. Tot i així s’han deixat com a parc urbà o com a zones de protecció de 
torrents i rieres, de manera que cap futura activitat o zona de serveis s’implanti dins dels límits de 
zones potencialment inundables. 
 
En quan a l’afectació directa o indirecta de rius i rieres no es preveu cap mena d’impacte de tipus 
directa ja que les lleres queden fora dels límits del sector i a més s’ha establert tota una figura de 
protecció a l’entorn de les mateixes. Un impacte indirecte per contaminació de les aigües de les rieres 
per les activitats properes en fase d’explotació tampoc s’hauria de donar ja que s’ha projectat tot un 
sistema de depuració de les aigües residuals de les industries que s’implantin 
 
També es pot generar un cert impacte en quan a la modificació de les aigües d’escorrentia actuals per 
les modificacions del relleu que es podran generar, però es preveu que les aigües de pluja, malgrat 
una part de les mateixes s’emmagatzemaran per ser utilitzades per reg de zones verdes o neteges 
urbanes, s’ha previst portar les escorrenties cap els cursos naturals com són les dues rieres 
esmentades. 
 
En quan a la inundabilitat hi ha un risc moderat-alt en la situació actual, per tant es fa necessari 
l’aplicació de mesures correctores per a minimitzar el risc que es reduirà amb l’aplicació de les 
mesures correctores que es proposen a l’estudi d’inundablitat. 
 
 1/ Extensió de l’impacte: l’impacte es podria donar al llarg de tot el tram que les rieres de 
Valmanya o de Reixach fan de límit del sector, tot i que la normativa del sector estableix un nivell de 
protecció alt per no afectar la xarxa hidrogràfica de l’entorn. 
 

2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: pel tipus d’activitat que es permet portar a terme en el 
sector i pel nivell de protecció dels cursos fluvials que s’ha previst, tant la magnitud com la complexitat 
del possible impacte que es pugui generar seran poc significatives ja que no són actuacions que 
puguin comportar problemes de contaminació i canvis en la dinàmica de les rieres. Per tant l’impacte 
no es preveu que es doni ni en fase de construcció com també d’explotació. 

 
 3/ Probabilitat que es produeixi: el risc de que es pugui donar un cert impacte i més que pugui 
ser significatiu sobre els cursos fluvials que envolten el sector o la xarxa hidrogràfica de l’interior del 
sector es valora com a baix. 
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4/ Durada, freqüència i reversibilitat: La durada de l’impacte serà sempre puntual i molt 
localitzat, tot i que ser dins un medi líquid és més probable la seva expansió. Si mai es dona serà un 
impacte limitat en el temps, localitzat, directa, tot i que no sempre proper a l’origen, reversible, 
recuperable i que es donaria a curt termini. Si mai es produís un impacte important en quan a la 
qualitat d’aigua que porten les rieres, el risc s’incrementaria significativament pel risc que pugui arribar 
fins a la Tordera que està protegit per la Xarxa Natura 2.000. 
 
 5/ Mesures correctores: en la normativa s’estableixen tot un conjunt de criteris per a preservar 
la qualitat de les aigües de les rieres i manteniment de la vegetació i les condicions ambientals de 
l’entorn de les mateixes. 
 
El possible impacte sobre la dinàmica fluvial i la xarxa hidrogràfica es valora com a COMPATIBLE pel 
nivell de protecció que s’ha establert a l’entorn de les mateixes. 
 
En quan a les mesures correctores per a la disminució del risc d’inundabilitat que es proposen a 
l’estudi d’inundabilitat tenim: 
 

- Riera de Vallmanya: en el primer tram de la riera de Vallmanya fins a la confluència amb 
la riera de Reixach es preveu restituir la llera i la mota actual per tal de donar continuïtat al flux 
modificat amb la construcció del nou pont d’accés al polígon del Grupo Inditex amb els dos calaixos 
laterals que enfoquen el flux desbordat des d’aigua amunt cap a la parcel·la àmbit d’estudi. Es preveu 
en un primer tram que l’ampla del fons de la llera tingui 30 metres en una longitud d’uns 55 metres a fi 
i efecte de poder reconduir el flux a través del pont i dels calaixos. Uns 45 metres aigua avall d’aquest 
tram es crearà una transició cap a una amplada definitiva de 15 metres fins a la confluència amb la 
riera de Reixach. 

 
- Riera Reixach: les mesures proposades consistirien en l’ampliació de la secció de la riera 

cap al marge esquerre establint una amplada de fons de llera de 7,5 metres en un tram d’uns 240 
metres entre el pont existent i la confluència de la riera de Vallmanya. 

 
 

- Aigües subterrànies (aqüífer protegit de la Tordera) 
 
En aquest cas els possibles impactes es podrien donar per la modificació de la recàrrega natural de 
l’aqüífer sobre el que es troba la zona del projecte, sobre tot, condicionat per l’increment de zones 
impermeables (vials, zones pavimentades, taulats...) que poden comportar una recàrrega inferior 
d’aquest aqüífer superficial. 
 

1/ Extensió de l’impacte: de manera directa es concentra en tota  la superfície del sector i de 
manera indirecta en bona part de l’extensió de l’aqüífer. 

 
2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: la magnitud i complexitat de l’impacte que es pot donar 

per la modificació de la recàrrega de l’aqüífer es valora com a baixa, ja que el sector només ocupa 
una superfície petita si ho comparem amb l’extensió del mateix, tot i que la complexitat d’un  hipotètic 
impacte es valora com a alta. 

 
3/ Probabilitat que es produeixi: el fet de que es generi un determinat impacte no és fàcil de 

preveure ja que si es dona serà de forma acumulativa i només perceptible a llarg termini. 
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4/ Durada, freqüència i reversibilitat: la durada de l’impacte sempre serà sempre en fase 
d’explotació i no queda limitada en el temps; no tindrà una freqüència concreta sinó que tindria 
caràcter acumulatiu, sense una localització concreta, de tipus irreversible i que es donaria tant proper 
com allunyat a l’origen i a llarg termini. 

 
El risc de contaminació accidental de les aigües per abocaments o infiltracions de substàncies 
contaminants des de terra per diferents activitats també es valora com a temporal, directe, localitzat, 
reversible, recuperable i sovint proper a l’origen. 
 

5/ Mesures correctores: no és fàcil establir mesures correctores concretes fora de minimitzar 
les superfícies impermeables dins el sector i el correcte destí de les aigües d’escorrentia de manera 
que es faciliti la seva infiltració al sòl.  

  
En aquest cas, l’impacte global sobre les aigües subterrànies es valora com a COMPATIBLE. 
 
 
 - Afectació al canvi climàtic 
 
La conversió d’un antic sòl agrícola, tot i que ja fa anys que no es treballa, en un sòl industrial, ha de 
comportar sempre una afectació directa al canvi climàtic i més en un entorn tant transformat com en el 
que ens trobem, i per això es fa necessari portar a terme actuacions per minimitzar aquesta afectació. 
 
Aquest impacte vindrà donat sobre tot per l’increment d'emissions contaminants a l’atmosfera com 
efecte de les futures activitats que s’hi implantin, les emissions generades per l’increment de 
circulació de vehicles i sobre tot els dièsels com correspon als camions i en la reducció de les àrees 
verdes o forestals, que en aquest cas es preveu sigui mínim ja que s’estableixen figures de protecció 
a l’entorn de la vegetació de les rieres i de les masses forestals 
 
 1/ Extensió de l’impacte: l’impacte en aquest cas no té una extensió concreta si be com a molt 
es pot concretar que seria en tota l’extensió del futur sector industrial. 
 

2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: la magnitud de l’impacte pel tipus d’activitat que es 
permet portar a terme en el sector i pel previst increment de circulació de vehicles industrials no es 
preveu que sigui de gran magnitud, però per contra és més complicat determinar la complexitat del 
mateix. 

 
 3/ Probabilitat que es produeixi: el risc de que es pugui donar un cert impacte que pugui 
afectar negativament el canvi climàtic hi és i per això serà bo implantar diverses mesures correctores 
per procurar minimitzar-lo. 
 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: l’afectació al canvi climàtic es donarà sobre tot en fase 
d’explotació, quan aquest ja tingui les futures activitats industrials implantades, per tant no tindrà una 
durada limitada en el temps i tampoc es podrà determinar la seva freqüència sinó que serà de tipus 
acumulatiu, tant proper com allunyat a l’origen, que es donarà a mig i llarg termini i caldrà procurar 
que sigui reversible i recuperable. 
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5/ Mesures correctores: entre les més significatives cal esmentar la selecció de la tipologia de 
les activitats que s’hi preveu implantar, i sobre tot la conservació de les masses forestals existents,  
potenciar els parcs urbans amb molta presència de vegetació arbrada, fomentar els desplaçaments a 
peu o en bicicleta de la gent que anirà a treballar dins del sector... 
 
El possible impacte sobre l’afectació al canvi climàtic es valora com a COMPATIBLE-MODERAT. 
 
 

- Contaminació atmosfèrica 
 
En aquest apartat es valora si les actuacions previstes han de comportar canvis en la qualitat de l’aire 
de l’entorn de projecte i que en bona part ja s’han comentat en l’apartat anterior i el possible 
empitjorament de la qualitat de l’aire en tot aquest entorn vindrà marcat per la tipologia de les 
industries que s’hi implantin (contaminació de tipus industrials) , de l’increment de freqüentació en 
quan a circulació de vehicles (contaminació pel tràfic) i no n'hi haurà en quan a increment de focus 
contaminants de tipus domèstic ja que no hi haurà noves zones residencials  
 

1/ Extensió de l’impacte: l’extensió d’aquest impacte es donaria no només a l’entorn del 
sector, malgrat sigui la font emissora, sinó indirectament també en les zones properes i destacaríem 
especialment les zones residencials properes. 

 
2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: les futures activitats industrials permeses dins el sector 

condicionaran la magnitud de l’impacte, però en la normativa del sector ja s’ha determinat la tipologia 
d’activitats que s’hi podran implantar i en cap cas es permet les industries que poden generar 
emissions contaminats significatives a l’atmosfera. Per contra la complexitat de l’impacte és més difícil 
de determinar tot i que en cap cas serà simple però tampoc d’una alta complexitat. 

 
3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat que es generin impactes que puguin comportar 

pèrdua de la qualitat de l’aire, tant en fase d’obres (maquinaria que hi treballa) com en fase 
d’explotació hi serà present. 

 
4/ Durada, freqüència i reversibilitat: el possible impacte, si ho considerem en funció de les 

futures activitats que s’hi poden implantar, serà de llarga durada, indirecte, que es donarà de manera 
acumulativa i de manera habitual, tant proper com allunyat a l’origen, cal pensar que serà reversible i 
recuperable i que pel fet de ser de tipus acumulatiu serà a mig i si es dona, sobre tot a llarg termini. 

 
5/ Mesures correctores: en bona part són les mateixes que s’han descrit pel canvi climàtic i 

que se centrarien en limitar la tipologia d’activitats que s’hi poden implantar, mantenir les zones 
arbrades presents, potenciar la creació de noves zones verdes arbrades i amplies espais oberts entre 
els sectors industrials... per afavorir la dispersió dels contaminants 
 
D’aquesta manera es valora que el possible impacte que es generi sobre la qualitat de l’aire com a  
COMPATIBLE-MODERAT. 
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- Contaminació acústica 
 
En aquest apartat es valora si les regulacions previstes suposaran un impacte sobre l’entorn acústic 
de la zona de projecte i sobre els receptors acústics situats més propers i les molèsties que puguin 
generar a les zones habitades properes i en general a la gent que passeja pel sector o a l’entorn del 
mateix. 
 

1/ Extensió de l’impacte: l’impacte del projecte sobre la contaminació acústica es donarà, en 
fase d’obres en tota l’extensió del sector i en fase d’explotació a l’entorn de les futures parcel·les 
industrials i dels nous vials de circulació que es projecten i dels actuals ja que s’incrementarà el pas 
de vehicles, sobre tot els camions. 

 
2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: la magnitud de l’impacte acústic sobre els veïns serà 

mitjana ja que no hi ha moltes zones habitades properes i pel fet que el nivell acústic del sector, amb 
les activitats actuals presents ja correspon a un entorn de sensibilitat baixa, en cap cas serà d'una 
magnitud significativa i de complexitat mitjana ja que se suma tant el previst soroll aportat per les 
activitats com també perla circulació de vehicles. 

 
3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat que es generin impactes tant en fase d’obres 

com en fase d’explotació és evident tot que de manera mot més significativa quan estigui a ple 
funcionament. 

 
4/ Durada, freqüència i reversibilitat: La durada d’aquest impacte en fase d’obres serà mentre 

durin les mateixes i en fase d’explotació de llarga durada però centrat sobre tot en els dies laborables 
i durant la jornada laboral (tot i que hi ha i hi haurà activitats que treballin l es 24 hores). Serà un 
impacte directe, proper a l’origen, a curt, mig i llarg termini, proper a l’origen, però també reversible i 
recuperable si mai queda sense activitat el sector. 
 

5/ Mesures correctores: com que l’impacte només es preveu que el generin sobre tot les 
activitats industrials caldrà controlar per part de l’administració les emissions sonores de cada activitat 
concreta i també del nivell d’emissions dels vehicles que hi circulin.  

 
D’aquesta manera es valora que el possible impacte sobre la contaminació acústica com a 
COMPATIBLE-MODERAT. 
 
 

- Impacte lumínic 
 
L’impacte previst pel que fa a la contaminació lumínica no serà especialment alt en global, ja que ens 
trobem en un entorn amb un nivell de contaminació acústica prou significatiu pel fet que les noves 
zones d’expansió industrial projectades se situen afegides a les àrees urbanes existents en general 
prou i il·luminades pot ser a excepció del sector oest de Can Trasserra, i per tant, únicament hi haurà 
una ampliació de les zones il·luminades, però sense cap nova zona aïllada i sense una aportació 
significativa en el global de l’entorn.   
 
Cal tenir present que la modificació d’aquest sector aprofita per reordenar tot aquest entorn 
d’INDITEX de manera que es projecta una concentració de sòl industrial i evitar, en un futur, la 
dispersió del mateix. 
 



Informe Sostenibilitat Ambiental 
. Modificació puntual del Pla General a l’Àmbit Discontinu del Sector S.U.D. 33. “Activitats Econòmiques Nord” 

PALAFOLLS (Maresme) 

 
62 

La nova proposta d’ordenació tindran en compte el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, d’acord amb les propostes de zonificació del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
En el futur sector caldrà preveure tot un conjunt de mesures per minimitzar aquest previsible 
increment de la contaminació lumínica com poden ser: 
 

 Evitar el sobreenllumenat a partir de la instal·lació únicament dels punts d’enllumenat 
necessaris per a la visió i per a la seguretat viària i de les persones. 

 Les àrees d’il·luminades es concentraran en la zona a il·luminar, i amb enfocament cap al 
terra, evitant la dispersió horitzontal i vertical del feix de llum. 

 Utilització de làmpades de major eficiència energètica i de mínima emissió de flux lluminós 
com podria ser de tipus let. 

 Instal·lació de sistemes automàtics reguladors de l’enllumenat (temporització...), adequant-se 
així a la lluminositat natural. 

 
L’adopció de totes aquestes mesures correctores, i el fet que l’augment de la contaminació lumínica 
que pugui comportar el desenvolupament del sector no sigui especialment rellevant, fa que la 
valoració del  possible impacte es valori com a COMPATIBLE, i es caracteritzarà per ser un impacte 
mínim, negatiu, directe, acumulatiu, permanent, irrecuperable, irreversible, continu, extensiu i pròxim a 
l’origen. 
 
 

Medi Biòtic 
 

- Comunitats botàniques (impacte vegetació) 
 
Cal puntualitzar que dins el sector destaca la massa forestal de bosc mixt de pins, suros i alzines de 
l’entorn del Mas Ruquet i que s’ha preservat ja sigui per la protecció establerta a l’entorn del Mas o 
com a parc urbà la petita massa de l’altre costat del camí a tocar la urbanització, i també destacar la 
vegetació present resseguint el curs de les dues rieres, sobre tot la riera Valmanya i el que s’ha 
descrit com hàbitat d’interès comunitari de vernedes i altres boscos de ribera a l’extrem sud-oest del 
subsector de Can Trasserra. Aquesta vegetació a l’entorn de les rieres es podrà veure afectada per 
ampliació de les lleres de les rieres que es proposa per reduir el risc d’inundabilitat. En la resta del 
sector el valor de la vegetació present és baix 
 

1/ Extensió de l’impacte: l’impacte sobre la vegetació es podria produir en tota la superfície 
del sector, però seria especialment significatiu si s’afecten els hàbitats d’interès comunitari de l’entorn 
de la riera Reixach (Vernedes i altres boscos de ribera afins i Albaredes, salzedes i altres boscos de 
ribera) i de Valmanya, la massa forestal de l’entorn del Mas Ruquet i la resta de vegetació que envolta 
la riera. Tot i així s’han previst franges de protecció a tot l’entorn de les àrees més sensibles descrites 
per tal de no afectar-les. 

 
2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: si en algun cas concret es dona, per alguna actuació 

concreta i localitzada fora de les àrees que es preveu protegir, la magnitud de l’impacte seria poc 
significativa  i la complexitat del mateix també,  ja que no s’afectarien zones d’especial interès botànic, 
a excepció de la vegetació a l’entorn de les dues rieres en el tram que es proposa d’ampliar la seva 
llera. 
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Les mesures correctores que cal aplicar per reduir el risc d’inundabilitat comporta l’ampliació de la 
llera de la riera de Valmanya i això implicaria l’afectació de la vegetació present a la llera dreta de la 
riera a on hi trobem diversos peus de freixes, àlbers i robínies, sense massa continuïtat i en un estat 
de conservació mitjà. 

 
3/ Probabilitat que es produeixi: l’ampliació de la llera de la riera de Valmanya comporta una 

afectació de la vegetació present a la llera dreta de la riera. En la resta del sector és difícil que es 
pugui produir l’impacte sobre la vegetació present, per tant la probabilitat de que es doni alguna mena 
d’impacte significatiu sobre la vegetació, a excepció de la llera de la riera de Valmanya. 

 
4/ Durada, freqüència i reversibilitat: en aquest cas la durada de l’impacte es limitarà a la fase 

d’obres que és quan caldrà protegir les zones de vegetació interessant. Tot i així si hi ha un impacte la 
seva durada pot ser important (una comunitat vegetal no és recupera ràpidament) però la freqüència 
serà baixa o molt baixa i en tot cas seria una situació reversible i recuperable tot i que dependrà de la 
seva magnitud. En tot cas serà un impacte directe, localitzat, proper a l’origen i que s’allargaria en el 
temps.  

 
5/ Mesures correctores: la pròpia regulació del sector ja estableix unes figures de protecció 

concreta a l’entorn de les zones que presenten un interès en quan a la vegetació present i també es 
fan propostes en quan a que les zones verdes s’hi plantin plantes autòctones i en cap cas espècies 
al·lòctones. També serà important, en fase d’obres delimitar de manera física (abalisat) les zones de 
protecció de la vegetació.  

 
Caldrà fer propostes en quan a la reposició de la vegetació afectada a l’entorn de la llera de la riera 
de Valmanya amb els nous talussos presents amb vegetació de ribera pròpia de la zona com freixes, 
verns i àlbers. En cap cas es plantaran robínies que no es considera un planta autòctona malgrat ara 
hi sigui present 
 
Seria important fer una campanya d’eliminació d’espècies invasores que es troben sobre tot a l’extrem 
sud-est del subsector de Can Trasserra 

 
En global, s’ha valorat l’impacte sobre la vegetació com a MODERAT 
 

- Hàbitats faunístics 
 
En aquest cas l’impacte sobre la fauna no es valora especialment significatiu ja que la valoració de la 
fauna present en quan a diversitat de fauna, interès de les espècies presents, nombre d’animals que 
hi trobem ja que és un entorn totalment envoltat per un entorn urbà i per grans infraestructures. A més 
no hi ha presència d’hàbitats faunístics interessants en gran part del sector. 
 

1/ Extensió de l’impacte: l’impacte sobre la fauna es donarà tant en fase de construcció com 
en fase d’explotació i s’estendrà també en els entorns més propers ja que la urbanització del sector 
tindrà una incidència indirecta en l’entorn més proper. 

 
2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: la magnitud i complexitat de l’impacte es preveu que 

sigui baixa des del caire d’afectació a la fauna, per la poca qualitat de la fauna present i del poc valor 
faunístic de l’entorn de la zona del projecte. La complexitat de l’impacte sobre la fauna és poc 
important tot i que és molt complicat determinar quines poden ser les conseqüències d’una actuació 
d’aquesta tipologia sobre la fauna sobre tot la terrestre.. 
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3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat de que es doni un impacte negatiu sobre la 

fauna, amb la regulació que es proposa és real, però de baixa intensitat. 
 
4/ Durada, freqüència i reversibilitat: l’impacte sobre les comunitats animals, si es dona 

qualsevol actuació puntual que es porti a terme i serà sempre de manera indirecta, no localitzat i 
suposadament recuperable i reversible, gaire be segur de caràcter temporal. Serà un impacte, si es 
dona, de llarga durada, continuat, extensiu fins i tot allunyat a l’origen i que es donarà a mig i llarg 
termini. 

 
5/ Mesures correctores: aquí també ens trobem que la pròpia regulació de la Modificació 

puntual estableixen determinades mesures correctores que haurien de contribuir a minimitzar 
l’impacte sobre la fauna sobre tot en quan a la preservació dels hàbitats de més valor ecològic i la 
creació de noves zones verdes que poden contribuir a una millor implantació de determinades 
espècies faunístiques. 

 
Es valora el previsible impacte que es pot generar sobre la fauna com a COMPATIBLE. 
 
 - Afectació de la connectivitat ecològica. 
 
El sector no es pot valorar com un espai connector per la fauna tot i que la riera de Valmanya sí que 
té un interès connector per enllaçar la Xarxa Natura 2.000 “Rius i Estanys de la Tordera” amb el 
massís del Corredor a on neix. Però la riera de Valmanya queda fora dels límits del sector, malgrat fa 
de límit nord-est del sector est, però fins i tot per a la seva protecció s’ha establert tot una franja de 
protecció a l’entorn de la mateixa per evitar qualsevol mena d’afectació. 
 
Per tant el possible impacte sobre la connectivitat ecològica es valora com a COMPATIBLE 
 

- Canvis o alteració del Paisatge 
 

La qualitat del paisatge en tot el sector es valora com a BAIXA ja que correspon a un entorn 
clarament alterat sobre tot per actuacions anteriors i que no presenta uns valors ambientals 
destacables, amb poc observatoris propers i sense massa exposició des de les principals vies de 
comunicació que l’envolten. 
 
Tot i així, sempre la pèrdua de superfície agrícola encara que a hores d’ara siguin erms sense 
treballar i l’aparició de nous sectors industrials sempre va en contra de la qualitat del paisatge. 
 

1/ Extensió de l’impacte: l’impacte paisatgístic es donarà al llarg de tot el sector tot i que s’ha 
previst preservar els punts paisatgísticament més interessants dins el sector. El canvi del paisatge es 
donarà tant en fase d’obres com sobre tot en fase d’explotació. Cal puntualitzar que l’alteració del 
paisatge és clarament evident a dia d’avui en tot l’entorn que envolta el sector. 

 
2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: la magnitud de l’impacte es preveu que sigui d'alta ja 

que ha de comportar un canvi molt notori en tot l’entorn tot i que en un futur s’integrarà dins el 
paisatge urbà de tipus industrial que ja hi ha a dia d’avui a tot l’entorn de les naus d’INDITEX i 
industries auxiliars. En general és un impacte complex per la seva extensió i pel canvi important que 
patirà tot aquest entorn. 
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 3/ Probabilitat que es produeixi: el desenvolupament del sector comportarà un canvi  
significatiu en el paisatge i una pèrdua significativa de la qualitat del mateix. 
 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: la durada de l’impacte sobre el paisatge es donarà des 
de l’inici de les obres fins el desenvolupament total del sector amb la implantació de les diverses 
activitats i s’acabarà amb l'ocupació de totes les parcel·les urbanes –industrials que es projecten.. En 
quan a la freqüència es donarà només una vegada, però molt extensa en el temps. Serà un impacte 
irreversible, irrecuperable, directa, proper a l’origen i que es donarà a curt, mig i llarg termini. 

 
5/ Mesures correctores: en la normativa de la Modificació puntual s’han establert diverses 

directrius encaminades a reduir el previsible impacte sobre el paisatge i on destaca la preservació de 
les masses forestals de l’entorn de Mas Ruquet, la preservació de les lleres de les dues rieres, les 
tipologies de plantacions en les zones verdes que s’han delimitat... 

 
L’impacte global previst sobre el paisatge s’ha valorat com a COMPATIBLE-MODERAT sobre tot per 
l’alteració que ja presenta tot l’entorn del sector. 

 
 

- Relació amb espais especials de protecció (PEIN, Xarxa Natura 2000, Hàbitats 
d’Interès,...) 

 
Com que tot aquest entorn del sector queda fora de les figures de protecció ambiental com és la 
Xarxa Natura 2.000 de “Rius i estanys Tordera” i els Espais d’interès Natural no es preveu cap 
impacte en quan a afectació de les figures de protecció ambiental. 
 
Segons la cartografia disponible del Departament de Territori i Sostenibilitat hi  ha presència de 
l’hàbitat d’interès comunitari prioritari de “Vernedes i altres boscos de ribera” a l’extrem sud-oest del 
subsector de Can Trasserra tot i que a dia d’avui correspon a un entorn molt degradat, colonitzat per 
les canyes i amb mínima presència de vegetació de ribera. 
S’ha establert una figura de protecció a l’entorn d’aquest hàbitat i s’ha qualificat com a Parc Urbà, tot i 
així hi podrien haver uns impactes indirectes derivats de: 
 

-  La freqüentació  
- La introducció, accidental o voluntària, d’espècies foranes. 

 
 1/ Extensió de l’impacte: es limitaria a l’extrem sud-oest del subsector de Can Trasserra a on 
hi ha l’hàbitat d’interès Comunitari. 
 

2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: en principi, com que s’han establert figures de 
protecció a l’entorn del mateix no s’hauria de preveure cap mena d’impacte directe i com a molt podria 
ser indirecta i de baixa magnitud i complexitat. 

 
3/ Probabilitat que es produeixi: com que s’ha previst la protecció d’aquest entorn, la 

probabilitat de que es pugui produir algun tipus d’impacte es valora com a baixa, amb un risc 
lleugerament superior en fase d’obres i pràcticament inexistent en fase d’explotació. 
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4/ Durada, freqüència i reversibilitat: si mai es dona algun tipus d’impacte hauria de ser de 
curta durada, mínima freqüència i suposadament reversible i recuperable, tot i que evidentment 
dependria de quin fora la tipologia de l’impacte. Mes aviat serà un impacte indirecte, localitzat, de 
curta durada i proper a l’origen. 
 

5/ Mesures correctores: en general la normativa ja estableix la protecció d’aquest entorn, to t i 
així caldria que, en fase d’obres, procedir a un abalisat de tot aquest entorn per evitar que s’entri dins 
dels límits del mateix. També i davant la gran presència de canyes i algunes espècies invasores seria 
bo de portar a terme una eliminació i neteja de les mateixes per procurar recuperar les condicions 
ideals d’aquest hàbitat amb vegetació de ribera. 

 
Pels motius exposats es considera que els impactes potencials sobre la relació d’espais protegits 
poden valorar-se com a COMPATIBLE-MODERAT tot i que seria d’esperar que no es produís cap 
mena d’impacte. 
 
 

Medi Sòcio-econòmic 
 

- Canvi en els usos del sòl:  
 
L’actuació prevista hauria de comportar el canvi d’usos del sòl sobre tot el que terrenys agrícoles i 
parcel·les que ara estan sense conrear, passin a sòl urbà de tipus industrial. 

 
1/ Extensió de l’impacte: L’extensió de l’impacte faria referència a bona part de la superfície 

del sector a excepció de les parcel·les en les que s’estableix algun tipus de protecció i que gaire be 
queden limitades a l’entorn del Mas Ruquet. La resta de sector, a excepció també de les zones 
forestals, tindrien un canvi d’ús passant a ser sòl urbà. 

 
2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: La magnitud i complexitat de l’impacte és important ja 

que afecta a bona part de tot el sector tot i que no seria un impacte complex sinó que correspon a un 
canvi d’d'ús del sòl total sense altres alteracions complementàries. 

 
3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat de que es produeixi és total ja que el 

desenvolupament del sector ho comporta. 
 
4/ Durada, freqüència i reversibilitat: La durada de l’impacte per canvi d’usos del sòl serà des 

de l’inici de les obres i en caràcter indefinit. Serà un impacte de llarga durada, localitzat, directa, 
irreversible i irrecuperable i que és donarà a curt, mig i llarg termini i serà de tipus permanent. 

 
5/ Mesures correctores: bona part de la normativa que porta associada la Modificació Puntual 

i el Pla Especial va encaminar a establir diverses mesures correctores sobre tot de protecció i no 
afectació dels espais que tenen un valor ecològic i que cal mantenir i preservar. 

 
- Ordenació Territorial: 

 
La proposta en quan a la Modificació Puntual del Planejament en aquest sector SUD 33 és una 
demanada de l’ajuntament de Palafolls en quan a aconseguir un reequillibri com a sòl urbà industrial 
de tot aquest entorn de les naus d’INDITEX i concentrar tot el sòl industrial del municipi en aquest 
entorn delimitat per la carretera Nacional, i les rieres de Valmanya i Reixach. 
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1/ Extensió de l’impacte: l’extensió de l’impacte és dona en tot el límit del sector SUD 33 i que 

correspon a una superfície de 18 ha. 
 

2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: la magnitud i complexitat de l’impacte és significativa 
en quan que hi ha un canvi important en quan a la requalificació del sòl de tot aquest sector, per tant 
serà un impacte prou complex en quan a la tipologia de sòls que hi haurà però que en bona part ja 
s’han definit en el document urbanístic que acompanya aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental. 

 
3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat és real ja que correspon a la modificació 

puntual del planejament vigent. 
 
4/ Durada, freqüència i reversibilitat: una vegada aprovat serà un impacte global, extensiu, 

indirecte (caldrà fer-lo aplicar), localitzable, reversible i recuperable i a curt i mig termini. 

   
5/ Mesures correctores: en aquest cas les mesures a aplicar seria l’aplicació de les directrius 

que s’aprovin tant en la Modificació Puntual del Planejament. 
 
 

- Accessibilitat i mobilitat 
 
El desenvolupament del sector comportarà canvis molt importants en quan a la mobilitat sobre tot dins 
del propi sector com també per a millorar la connexió i l’accés a sectors industrials ja desenvolupats 
colindants amb el mateix. També s’ha desenvolupat un estudi en quan a millora de la mobilitat i que 
afecta no només a aquest sector sinó també a tot l’entorn del complex de les instal·lacions de 
INDITEX. 
 

1/ Extensió de l’impacte: Aquest impacte serà extensiu no només a tot el sector sinó que 
afecta també tota l’àrea industrial que l’envolta. 

 
 2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: La magnitud i complexitat de l’impacte serà realment 
important ja que afecta tot aquest entorn i la complexitat també serà significativa ja que comporta un 
canvi molt important de sot el sector. 

 
3/ Probabilitat que es produeixi: la possibilitat de que es produeixi un impacte sobre la 

mobilitat i l’accessibilitat és total. 
 
4/ Durada, freqüència i reversibilitat: la durada serà a llarg termini i es donarà en fase 

d’explotació que és quan realment seran funcionals els canvis que s’han plantejat i entrin en 
funcionament els nous vials previstos. 

 
 5/ Mesures correctores: en bona part les mesures correctores s’han definit en l’estudi de 
mobilitat que acompanya el document urbanístic i com a més destacable destacaríem el fet que s’han 
allunyat els nous vials que han de suportar més circulació de les àrees ambientals més sensibles  
 
Així, com a valoració global, l’impacte sobre l’accessibilitat i la mobilitat es valora com a MODERAT. 
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- Desenvolupament de l’activitat econòmica i humana 
 
El desenvolupament del sector comportarà un increment notable de l'activitat econòmica dins del 
municipi de Palafolls i també en el poble veí de Tordera i altres de propers. A més les superfícies que 
es volen requalificar, a excepció del sector est, a dia d’avui no tenen una explotació econòmica 
important i no afecta especialment l’activitat humana ja que no hi ha zones residencials properes. 
 
 1/ Extensió de l’impacte: en aquest ca no queda limitat només al propi sector sinó que és molt 
més ampli fins a bona part dels pobles de l’entorn de Tordera i Palafolls i també de l’activitat del grup 
INDITEX arribarà fins a punts més allunyats de la geografia. 
 

2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: la magnitud de l’impacte sobre els aspectes 
socioeconòmics es preveu que sigui molt important ja que hauria de contribuir a crear tot un gran 
sector industrial i d’indústries i activitats auxiliars a l’entorn d’INDITEX. Serà un impacte complex però 
realment molt important i interessant pel desenvolupament econòmic de l’entorn. 

 
3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat que es generin impactes es començarà ja des 

del moment de l’inici de le sobres i es mantindrà en tota la fase d’explotació i incrementant de manera 
significativa a mesura que es vaguin implantant noves activitats. 

 
4/ Durada, freqüència i reversibilitat: La durada de l’impacte serà a llarg termini però com ja 

hem dit començarà des del moment de l’inici de les obres que donaran feina a nombroses empreses 
de l’entorn. Serà un impacte de llarga durada, extensiu tant proper com allunyat de l’origen i s’espera 
que sigui irreversible i irrecuperable. 

 
5/ Mesures correctores: com que és in impacte que es valora com a POSITIU no es preveu 

necessari l’aplicació de mesures correctores específiques. 
 
 

- Afectació patrimoni arqueològic i arquitectònic 
 
Dins el sector hi ha un únic element d’interès patrimonial com és la masia de Mas Ruquet i que dona 
nom al subsector nord i que es troba ubicada a l’extrem nord del mateix i que gaudeix de protecció a 
nivell local com a BCIL (Be Cultural d’Interès Local). 
 
No se sap de la presència de jaciments arqueològics dins el sector ni tampoc correspon a una àrea de 
perspectives arqueològiques  
 
 1/ Extensió de l’impacte: concretament es limitaria a l’entorn del Mas Ruquet però s’ha 
establert tota una franja de protecció que envolta la masia per tal de no afectar el seu valor 
arquitectònic ni tot el seu entorn. 
 

2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: com que s’ha establert la franja de protecció a l’entorn 
de la masia no es preveu cap mena d’impacte ni directe ni tampoc indirecte. 

 
3/ Probabilitat que es produeixi: si durant les obres s’estableix ja aquesta figura de protecció a 

l’entorn de Mas Ruquet, la probabilitat de que es produeixi cap mena d’impacte és realment baixa. 
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4/ Durada, freqüència i reversibilitat: al no haver-hi impacte no es pot valorar ni  la seva 
durada ni la seva freqüència.  

 
5/ Mesures correctores: com que no hi ha impacte tampoc es preveuen mesures correctores 

fora de la protecció de tot l’entorn de la masia. Si que com a mesura preventiva en quan a possible 
afectació del patrimoni arqueològic serà important que en fase de moviments de terres es controli que 
no pugui aparèixer cap resta o punt d’interès arqueològic amb la presència d’un arqueòleg.  
 
Així valorem l’impacte que es pot generar sobre el patrimoni com a COMPATIBLE. 
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5.2. DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ PREVISTES 
 
 a) Mesures de seguiment i control de les obres d’actuació en els sectors a 
desenvolupar 
 
Aquest apartat estableix els mecanismes que haurien de permetre verificar periòdicament l’eficàcia de 
l’avaluació ambiental duta a terme. Durant el període d’execució caldrà establir tot un conjunt de 
mesures de protecció global per promoure una realització més harmoniosa de les obres de 
desenvolupament del sector. Es farà una descripció de les mesures de seguiment ambiental que es 
proposa portar a terme per minimitzar l’afectació al medi 
 
Per això i com a primer punt serà fonamental buscar una reducció sistemàtica de la zona afectada per les 
obres d'urbanització del sector i mantenir una delimitació adequada de les superfícies directament 
afectades, sense sobrepassar els límits establerts i especialment en les zones més sensibles com són les 
properes a zones forestals o els cursos d’aigua. La millor opció és delimitar el global de la superfície 
afectada per cada actuació amb malla o cintes plàstiques o altres senyalitzacions per evitar que, pels 
motius que sigui, se superin els límits establerts i s’afectin àrees que no pertoquen. Si no es pot fer en el 
global del projecte al menys fer-ho a tot l’entorn de les àrees més sensibles (cursos fluvials, zones 
forestals, zones habitades, horts...). 
 
Així pels vectors ambientals que es podrien veure afectats pel desenvolupament del nou sector de 
creixement es proposen les següents actuacions de seguiment i control. 
 
 a. Sòls: Caldrà vetllar per la conservació de la qualitat dels sòls de la superfície afectada per 
l’actuació, procurant evitar empobriments innecessaris de les capes superficials per contaminació dels 
mateixos o per vessaments accidentals de productes contaminats o compactació per un trànsit excessiu 
de vehicles de l’obra. Una vegada acabada l'obra, el nivell de qualitat d'aquests sòls que no són de 
caràcter industrial ha de permetre el creixement vegetal d'espècies no adaptades a condicions extremes. 
 
 1. Vetllar per una restitució i regeneració dels terrenys que hagin quedat afectats per les 
actuacions d’urbanització o construcció de l’obra, una vegada acabada aquesta. La puntualitat en 
realitzar aquestes mesures evitarà erosions innecessàries del terreny. 
 2. Assegurar que els moviments de terres no provoquin un deteriorament innecessari del medi. 
Caldrà promoure una redistribució i aprofitament d'aquestes terres, de manera que els moviments de 
terres estiguin compensats per evitar aportacions de l'exterior, sempre que això sigui possible. 
 3. Seleccionar l'emplaçament de les zones destinades a abocadors, acopis temporals, 
extraccions de terres o emplaçament de materials i maquinària. Controlar que existeixin límits ben 
marcats en aquests emplaçaments, que aquests es respectin i que se situïn en àrees de mínim valor 
ecològic. 
 4. Per evitar una compactació excessiva de les terres és preferible que els moviments importants 
de terres i circulació de vehicles no es realitzin en dies de fortes precipitacions ni sobre terrenys molt 
enfangats. 
 5. Controlar la possible contaminació dels sòls per vessament de substàncies procedents de 
l’obra i que poden arribar a contaminar el mateix. En cas d’abocament incontrolat procurar aplicar les 
mesures correctores pertinents el més aviat possible per tal d’evitar l’expansió i penetració de la mateixa 
 6. Es farà un seguiment de la superfície d’afectació pel pas de la maquinària durant la fase de 
construcció, controlant que no sigui superior a la prevista en el projecte i no es creïn recorreguts 
innecessaris fora de la zona de l’obra. 
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 b. Hidrologia i hidrogeologia: l’objectiu del seguiment és assegurar la mínima afectació dels 
cursos d'aigua existents en el perímetre del sector, fins i tot els cursos menors que discorren pels nou 
sector a urbanitzar de manera que sigui possible assolir, una vegada acabades les obres, un nivell de 
qualitat de l’aigua igual o superior a l'existent abans de l'inici de les actuacions.  
 
 1. Vigilar que es restableixin els cursos d'aigua i les xarxes de drenatge afectades per les 
actuacions el més ràpidament possible. Els períodes de sequera poden ésser beneficiosos pels 
moviments de terra entorn els cursos d'aigua, però el fet de tallar aquests cursos en aquestes èpoques i 
per períodes de temps excessivament llargs pot perjudicar la vegetació i la fauna en els moments quan 
es fa més necessària l'aigua.  
 2. Durant tot el temps de les obres caldrà donar continuïtat als cursos fluvials amb la instal·lació, i 
si cal, de canalitzacions provisionals, guals o alguna altra estructura que permeti mantenir el pas natural 
de l’aigua i no provoqui el seu estancament. 
 3.  Controlar que les zones d’acopi de materials, els abocadors temporals de terres, els dipòsits 
de material i parcs de maquinària necessaris per aquesta actuació i desenvolupaments del sector es facin 
en terrenys allunyats dels cursos d'aigua o àrees amb l’aqüífer molt som i terrenys  massa permeables.  

 4. Prohibició total d’emmagatzematge d’olis i combustibles prop dels cursos fluvials i àrees 
especialment sensible i dels hàbitats d'interès comunitari així com també allunyats de les zones forestals.              

5. L’increment de superfícies impermeables pot donar lloc a canvis en la conducció de les aigües 
superficials ja que es generarà un major volum que l'actual i hauran de ser conduïts cap el drenatge 
natural sense generar problemes en quan a erosió del terreny o fins i tot d'inundacions puntuals 

6. Instal·lació d’un equip de separació d’hidrocarburs abans de que les aigües d’escorrentia arribin 
al drenatge natural 
 
 c. Atmosfera: caldrà vetllar pel manteniment d'uns nivells acceptables de contaminació 
atmosfèrica, regulant tant la contaminació per gasos, fums i pols que s'originin pel funcionament de la 
maquinària, com la presència de partícules de pols en suspensió a l'aire degut al trànsit, circulació i 
treballs dels vehicles de l’obra. Concretament en fase d’obra es preveu: 
 

1. Controlar la possible generació de pols i de contaminació atmosfèrica per part de la 
maquinària dedicada als treballs de l’obra, tant pel que fa a fums i gasos com a partícules en suspensió 
originades en els moviments de terres que es porten a terme, especialment en els períodes de màxima 
sensibilitat i que puguin molestar directa o indirectament als veïns. 

2. Es proposaran recs periòdics de les zones per on circuli habitualment la maquinària si es 
detecten nivells elevats de partícules de pols en suspensió. El període d’aplicació d’aquesta mesura 
podria donar-se en qualsevol època de l’any, però és especialment important a l’estiu. 
 3. Tota la maquinària utilitzada en l’obra haurà de tenir al dia la corresponent inspecció de la ITV 
o fitxa d’homologació de la CEE i on es comprovarà que compleix perfectament la normativa sobre fums i 
emissions. 
 

d. Vegetació: l’objectiu és assegurar la mínima afectació de la vegetació existent i sobre tot evitar 
qualsevol mena d'afectació sobre els hàbitats d'interès comunitari i en cas d’afectació, proposar les 
mesures adients per a restaurar la situació inicial.  
 
 1. Protecció de la vegetació en zones sensibles. Supervisar que no se sobrepassen els 
abalisaments establerts que marquen els límits d'ocupació de l'obra, especialment en les zones amb 
vegetació forestal i l’entorn de la llera de les dues rieres en el tram proper a la seva confluència. 
  2. Restaurar el abalisament de protecció dels cursos fluvials i zones de bosc a l’entorn de Can 
Trasserra. 
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3. Recuperació de les zones afectades per les obres i que aniran destinades a parc urbà o 
zones verdes, portant a terme plantacions selectives i el seu corresponent manteniment.  
  4. En totes les zones verdes de nova aparició només es podran utilitzar espècies autòctones i 
pròpies d’aquest entorn. S’evitarà la utilització per enjardinament, d’espècies de jardineria no 
autòctones o plantes d’un nivell d’exigències hídriques importants i sobre tot plantes que figurin en la 
llista d’espècies invasores. 

5. Evitar qualsevol actuació o canvi d’ús del sòl que pugui afectar les zones forestals amb 
vegetació interessant i tota la vegetació de ribera que hi ha a l’entorn de les rieres. 

6. En les tales que es puguin portar a terme en l’actual zona forestal, caldrà conèixer el 
nombre d’arbres tallats i fer la reposició dels mateixos en una densitat de plantació semblant i 
utilitzant només espècies i varietats autòctones. 

7. En les zones enjardinades o zones verdes dels nous sectors a desenvolupar 
urbanísticament, es plantejarà la possibilitat de crear una uniformitat en quan a tipologia 
d’enjardinament i en les espècies a plantar; caldrà que siguin d’un nivell d’exigència hídrica baixa i 
ben adaptats a la climatologia de la zona.  

8. Revegetació de les lleres de les rieres afectades per l’ampliació de les mateixes amb 
espècies arbòries i arbustives pròpies de la vegetació de ribera com freixes, verns, àlbers, saüc amb 
densitats d’uns 600 peus /ha. 
 
 e. Soroll: 
 
 1. En els nous sectors a desenvolupar, quan es portin a terme els treballs i les obres, caldrà 
realitzar mesures periòdiques per avaluar els nivells sònics que s'arriba durant el desenvolupament de les 
mateixes puguin afectar a les zones habitades properes en especial el Mas Ruquet.  
 2. Assegurar que la maquinària que s’utilitza en les obres compleix amb la normativa establerta 
sobre nivells de soroll permesos i supervisar que ha passat la ITV en quan a control de soroll. 
 3. Controlar que es compleixin els horaris de treball per evitar afectar als veïns en les hores de 
descans tant nocturn com en dies festius.  
 4. En fase d’explotació caldrà portar a terme mesures periòdiques de control de l’impacte que 
suporten els punts habitats propers 
 
 f. Població i activitat humana: caldrà controlar que la població humana afectada pels treballs 
de desenvolupament del sector pugui continuar portant a terme les seves activitats habituals i 
professionals mentre durin aquestes. 
 
 1. Detectar possibles perjudicis que la realització de les obres puguin produir sobre la població 
resident a l’entorn. Considerar les problemàtiques dels residents pel que fa a permeabilitat de l’obra, 
accessos, sorolls, dificultat de desplaçament... 
 2. Interceptar possibles conflictes entre les obres i la població i buscar solucions positives tant 
pels residents com pel contractista. 
 3. Procurar el manteniment de les vies de comunicació, tan carrers com carreteres i camins, que 
es veuran afectats per les obres de desenvolupament del sector. Proposar desviacions i restriccions de 
pas adequades sempre que aquestes siguin estrictament necessàries. Procurar que l'obertura de nous 
vials no perjudiqui l’accés a les diferents zones habitades properes. 
 4. Donar especial importància al criteri de l’ajuntament i dels veïns sobre l’actuació a portar a 
terme, ja que es tracta de persones directament implicades en l’ordenació del sector i que es poden 
veure modificades part de les seves activitats pel desenvolupament dels mateixos.  
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 g. Gestió de residus: una de les tasques més importants que cal controlar en fase de 
desenvolupament de qualsevol actuació serà la gestió correcta dels residus generats. No només amb la 
utilització de contenidors per realitzar una recollida selectiva dels residus i les deixalles de l’obra sinó 
també per la utilització dels gestors i transportistes de residus homologats pel transport dels residus més 
complexes i la separació dels diferents tipus i tenir un tracte especial, tal i com requereix la normativa 
actual respecte als residus catalogats com a perillosos. 
 
 1. En fase d’obra quan es portin a terme els treballs de desenvolupament del sector caldrà 
disposar de diferents tipus de contenidors (residus sòlids urbans, vidre, paper, llaunes i plàstics, piles, 
matèria orgànica... i altres que estiguin previstos en la xarxa de recollida local) per facilitar la recollida 
selectiva i transport dels residus que es produeixen. 
 2. Portar a terme una gestió correcta dels residus de construcció (demolició, formigó...); cal tenir 
molt clar que els acopis temporals de terres no poden tenir en cap cas residus de construcció que cal 
gestionar-los a través del corresponen gestor, d’acord amb la normativa vigent. 
 3. Gestionar, segons la normativa vigent els olis residuals i residus perillosos produïts durant la 
fase de construcció pels que caldrà disposar de zones concretes d’emmagatzematge i contenidors 
específics. 
 4. Tenir perfectament controlat i delimitat els residus perillosos generats. Hauran d’estar 
emmagatzemats en zones específiques i ben delimitades que a més han de ser col·locats dins de 
dipòsits estancs i protegits de les inclemències climatològiques i aïllats del terra. Hauran d’estar acopiats 
de manera controlada fins el moment de ser lliurats a un gestor autoritzat pel seu tractament posterior. 
Tots els canvis d’oli i reparació de la maquinària caldrà fer-los en la zona de parc de treball condicionada 
entre altres operacions per aquestes tasques i no espot fer en qualsevol punt, malgrat sigui dins de l’àrea 
d’afectació de la unitat d’actuació. 
 5. En fase d’explotació establir diferents punts per a la gestió selectiva dels residus generats i de 
manera molt especial a l’entorn de les zones d’estacionament de camions, ja que les existents a dia 
d’avui en sectors propers presenten un aspecte molt deplorable per falta de contenidors  
 

 
Estat actual de l’entorn del camí vell de Palafolls a Tordera a on s’estacionen i esperen els camions 
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6  COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS DE L’INFORME D’ABAST 
 

Amb data 25 de Setembre del 2.009, l’antic Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya i en concret els Serveis Territorials de Barcelona va redactar el Document 
de Referència en quan al contingut mínim que hauria de tenir l’Informe de Sostenibilitat Ambiental de 
la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació a l’àmbit Discontinu del Sector SUD 33 “Activitats 
econòmiques Nord” al terme de Palafolls. 
 
Tot seguit es descriuen els diferents els diferents aspectes o requeriments que s’esmenten i com 
s’han incorporat en l’Informe de Sostenibilitat Ambiental. 
 

a. “Dins de la descripció de l’àmbit realitzada en l’ISA preliminar, s’ha constatat que no es 
contemplen les dues parcel·les adjacents al riu Tordera (...). Per tant caldrà incorporar en l’ISA la 
descripció dels aspectes ambientalment rellevants existents en aquestes dues parcel·les”. 
 
L’Informe de Sostenibilitat Ambiental del present document no incorpora la descripció d’aquestes 
parcel·les, ja que han estat excloses de l’àmbit de la Modificació, d’acord amb l’Informe de la Direcció 
General d’Urbanisme (veure punt 4 d’aquest apartat). 
 

b. “(...) no s’aporta el plànol corresponent a les pendents de l’àmbit, per tal de delimitar aquelles 
superfícies amb pendents superiors al 20%. Per tant caldrà adjuntar en l’ISA un plànol on es delimitin 
les pendents dins de l’àmbit d’estudi per tal de poder minimitzar l’impacte com a conseqüència de la  
transformació del sòl.” 
 
En l’annex de plànols s’ha adjuntat un plànol on es delimiten els sòls amb pendents superiors al 20%  
 

c. “Caldrà avaluar la pèrdua de permeabilitat del sòl i els efectes que tindrà sobre la recàrrega 
de l’aqüífer com a conseqüència del posterior desenvolupament de l’àmbit.” 
 
S’ha avaluat a l’ISA la pèrdua de permeabilitat del sòl i els possibles efectes sobre l’aqüífer i s’han fet 
proposta de mesures correctores per minimitzar el possible impacte. 
 

d.  “El risc d’inundabilitat present en el sector així com la vegetació de ribera present en 
ambdues rieres esdevenen aspectes ambientalment rellevants. Caldrà que les actuacions 
necessàries per compatibilitzar el risc d’inundabilitat amb els nous usos proposats minimitzin les 
afeccions medioambientals a ambdues rieres.”  
 
S’han establert franges de protecció a l’entorn de les rieres per tal de no afectar la llera de les 
mateixes ni la vegetació de ribera que port associada. 
 
S’ha incorporat les principals directrius de l’estudi d’inundabilitat que s’ha redactat i que ha estat 
aprovat per l’Agencia Catalana de l’Aigua. No es preveu cap mena de construcció o edificacions en 
les zones potencialment inundables. 
 

e. “A més, cal destacar que les dues parcel·les situades més al sud, adjacents al riu Tordera, es 
troben compreses en una zona inundable (...). Caldrà aportar la informació relativa al risc 
d’inundabilitat per aquest àmbit.” 
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En l’alternativa escollida (alternativa 2) les dues parcel·les properes a la Tordera s’han exclòs de la 
proposta de modificació del Planejament vigent. 
 

f.  “(...) caldrà completar l’ISA amb els requeriments establerts en l’informe emès per l’Agència 
Catalana de l’Aigua en data 7 de juliol de 2009. En aquest sentit, pel que fa a l’abastament, caldrà 
adjuntar la descripció gràfica i escrita de la xarxa d’abastament actual i futura, les necessitats d’aigua 
del creixement industrial tenint en compte les dotacions existents i la justificació del grau de 
suficiència de l’actual infraestructura en alta, amb els consums actuals i previstos. En relació al 
sanejament, caldrà incorporar l’anàlisi de la infraestructura, justificant el grau de suficiència, tot 
definint com es resoldrà la depuració de les aigües residuals. Atenent al volum d’aigües pluvials que 
es generaran com a conseqüència del desenvolupament del sector, caldrà justificar que el retorn de 
les aigües pluvials no afectaran a tercers.” 
 
Ja especialment en el document urbanístic però també en l’ISA en l’apartat 5.4.  Xarxa d’Abastament 
i sanejament s’ha analitzat i valorat les futures necessitats. 
 

g.  “(...) caldrà avaluar la qualitat de l’aire dels darrers 5 anys de la zona de qualitat de l’aire 7 
(Maresme), doncs s’ha de constatar la capacitat atmosfèrica per assumir les noves activitats 
industrials i/o logístiques i l’increment de la mobilitat associada atenent llur vulnerabilitat.” 
 
En l’apartat 3 de Determinació dels requeriments ambientals significatius a l’àmbit del sector, en el 
punt 2.1. Descripció dels aspectes ambientals rellevants i més concretament en l’apartat q/ Qualitat 
de l’aire s’ha fet aquestes anàlisis. 
 

h.  “(...) caldrà incorporar el mapa de capacitat acústica aprovat per l’ajuntament de Palafolls, per 
a determinar la sensibilitat de l’àmbit i de llur entorn immediat. A més, atenent a l’objectiu de la 
modificació, que és la implantació d’activitats industrials, i la proximitat de les zones residencials, 
situades a una distància inferior a uns 200 m del límit occidental de l’àmbit, caldrà considerar la 
contaminació acústica com un aspecte ambientalment rellevant.” 
 
En l’apartat 3 de Determinació dels requeriments ambientals significatius a l’àmbit del sector, en el 
punt 2.1. Descripció dels aspectes ambientals rellevants i més concretament en l’apartat r/ 
Contaminació acústica s’ha incorporat i comentat aquest mapa 
 

i.  “(...) en l’extrem sud-oest de l’àmbit hi destaca la presència d’una massa forestal catalogada 
com hàbitat d’interès comunitari de caràcter prioritari (definida amb el codi 91E0 “Vernedes i altres 
boscos de ribera afins”). Cal fer constar que els hàbitats d’interès comunitari situats al nord de l’àmbit 
objecte de la modificació ja no existeixen com a resultes del desenvolupament de la SUD 36 “Serra de 
Vallplana”. En l’ISA caldrà fer constar els hàbitats d’interès comunitari de caràcter prioritari presents 
en l’àmbit d’estudi per assegurar llur conservació i millora.” 
 
En l’apartat 3 de Determinació dels requeriments ambientals significatius a l’àmbit del sector, en el 
punt 2.1. Descripció dels aspectes ambientals rellevants i més concretament en l’apartat i/ Vegetació 
s’ha analitzat la presència d’hàbitats d’interès comunitari i s’ha valorat el seu estat de conservació 
actual. 
 
  



Informe Sostenibilitat Ambiental 
. Modificació puntual del Pla General a l’Àmbit Discontinu del Sector S.U.D. 33. “Activitats Econòmiques Nord” 

PALAFOLLS (Maresme) 

 
76 

j. Tenint en compte la importància relativa de la vegetació present en l’àmbit i atenent a l’entorn 
plenament antropitzat, caldrà completar la descripció de la vegetació present en l’àmbit d’estudi, 
incorporant les pinedes adjacents a la masia Can Trasserra juntament amb la massa boscosa 
classificada com a hàbitat d’interès comunitari per tal d’assegurar llur conservació i millora. 
 
S’ha completat la descripció de la vegetació a l’ISA amb les pinedes adjacents a la masia Can 
Trasserra i l’hàbitat d’interès comunitari En l’apartat 3 de Determinació dels requeriments ambientals 
significatius a l’àmbit del sector, en el punt 2.1. Descripció dels aspectes ambientals rellevants i més 
concretament en l’apartat i/ Vegetació  
 

k. “En aquest sentit i, atenent que la riera de Vallmanya és afluent al riu Tordera, espai 
classificat dins de la xarxa Natura 2000 “Rius i estanys Tordera”, caldrà considerar l’interès connector 
d’aquest curs fluvial com un aspecte ambientalment rellevant de l’àmbit.  

 

S’ha incorporat i valorat a l’ISA  en l’apartat 3 de Determinació dels requeriments ambientals 

significatius a l’àmbit del sector, en el punt 2.1. Descripció dels aspectes ambientals rellevants i més 

concretament en l’apartat k/ Connectivitat ecològica: 
 

l.  “Pel que fa al sistema d’espais oberts establerts en el PTMB, cal destacar que dins de l’àmbit 
objecte de la modificació hi ha sòls classificats com “Espais de protecció especial pel seu interès 
natural i agrari” i “Espais de protecció preventiva”. En conseqüència, caldrà que la modificació 
incorpori les determinacions establertes per aquests espais de protecció.” 
 
Tal i com es justifica a l’apartat “7.1. Planejament territorial”, el Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona, en el documenta aprovat definitivament no inclou sòls de l’àmbit de la present Modificació 
com a Espais de protecció especial. Inclou en canvi, sòls de protecció preventiva, que tal i com es 
justifica a l’apartat 7.1. del document urbanístic el PTMB permet la seva urbanització amb condicions. 
 

m. “caldrà realitzar la confrontació de les diferents alternatives seleccionades amb els vectors 
ambientals exposats, per tal de determinar el grau d’adequació de cada una de les alternatives i els 
possibles punts de conflicte.” 
 
S’han analitzat a l’ISA les diferents alternatives d’acord amb els vectors ambientals i s’ha valorat el 
compliment dels mateixos per a cada alternativa abans de poder definir quina és la millor alternativa 
de les proposades (apartat 4.2. SELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA) 
 

n.  “S’exposaran els motius ambientals de l’elecció de l’alternativa seleccionada i, d’acord amb 
l’anàlisi i avaluació ambiental descrit en el punt anterior, es justificarà ambientalment l’elecció de 
l’alternativa que finalment es porti a terme.” 
 
S’ha detallat i justificat a l’ISA, d’acord amb els motius ambientals, l’elecció de l’alternativa 
seleccionada (veure apartat 4.2. SELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA) 
 

o. “Es recorda que caldrà donar resposta als requeriments establerts en l’informe emès per 
l’Agència Catalana de l’Aigua en data de 7 de juliol de 2009.” 
 
S’ha justificat el compliment de les prescripcions de l’informe de l’ACA al punt (3) del document 
urbanístic. 
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p. “El creixement industrial situat en el nord-est del sector suposa la pèrdua de la massa 
boscosa adjacent a la carretera de Palafolls. Tenint en compte el greu impacte que va suposar la 
implantació de la nau d’Inditex, caldrà fomentar la naturalització d’aquest espai urbà, tot conservant i 
mantenint aquestes masses boscoses. Per tant, caldrà compatibilitzar l’emplaçament del creixement 
industrial amb el manteniment i millora de vegetació existent. De forma similar, malgrat es destaca 
que la major part dels hàbitats d’interès comunitari situats al sud-oest de l’àmbit sud-oest estan 
qualificats com parc urbà, cal dir que la xarxa viària proposada i l’emplaçament de la zona industrial 
suposa la fragmentació d’aquests espais verds catalogats. A més, aquesta zona industrial V3* 
juntament amb el sistema d’equipaments (definits amb la clau S8) suposen la pèrdua de la zona de 
pinedes i alzines adjacents a la masia de Can Trasserra. Per tant, per una banda caldrà conservar els 
hàbitats d’interès comunitari de caràcter prioritari evitant llur fragmentació i transformació i per altra 
maximitzar el manteniment de la zona boscosa adjacent a la masia Can Trasserra. A més, s’ha de 
tenir en compte l’article 24 de les normes urbanístiques de la modificació, on s’estableix l’obligatorietat 
d’estudiar la protecció de les masses forestals del sector mitjançant la qualificació com a zones 
verdes i on els terrenys de pendent elevada es preserva d’urbanitzar. En aquest sentit, l’entorn de la 
masia de Can Trasserra presenta una forma aturonada la qual està qualificada de sistema 
d’equipaments i zona industrial. Per tant, la proposta d’ordenació haurà de preservar aquells terrenys 
amb massa forestal i amb pendents, per tal de conservar la vegetació existent i minimitzar el 
moviment de terres.” 
 
S’ha modificat la proposta d’ordenació en aquest sentit, tal i com es pot observar al plànol de proposta 
“P.2 Avanç del Pla Parcial Urbanístic. Zonificació” i  “P.3 Avanç del Pla Parcial Urbanístic. Ordenació”; 
i tal i com s’ha explicat a l’apartat “9. Descripció i justificació de la proposta” i també en el plànol. 9.8. 
Plànol de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (escala 1.5.000) del present 
document. 
 

q. “Caldrà fer una revisió de la proposta assegurant el compliment de l’exposat pel present 
document de referència. A més, caldrà assegurar que l’alternativa finalment escollida doni resposta a 
tots els objectius i criteris plantejats en els identificats en l’apartat 4.a.3 del present document de 
referència, així com a d’altres que puguin sorgir durant el procés de redacció del pla.” 
 
S’ha revisat la proposta d’acord amb els criteris exposats a l’informe de referència i s’ha justificat que 
l’alternativa escollida compleix tots els objectius i criteris mediambientals  
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7. SÍNTESI 
 
El present Informe de Sostenibilitat Ambiental analitza la proposta de Modificació Puntual del Pla 
General de Palafolls en el sector SUD 33.  
 
Palafolls és un municipi situat a l’extrem nord de la comarca del Maresme, als vessants orientals de la 
serra del Montnegre, amb una població el 2016 de 9.133 habitants. El municipi comprèn el poble de 
les Palafolls (o de les Ferreries), centre administratiu, amb els barris de Santa Maria i Sant Lluís, el 
poble de Sant Genís de Palafolls (que donà origen al municipi), nombroses urbanitzacions 
residencials i les restes de l’antic castell de Palafolls, que havia estat centre d’una important baronia.  
 
La zona del projecte, amb una extensió d’unes 18 ha se situa al pla de Mas Ruquet, entre la riera de 
Reixach al sud i la riera de Vallmanya al nord, al voltant del camí vell de Tordera a Palafolls. Aquesta 
àrea se situa al nord-oest del poble de Palafolls (a una distància de 2.500 metres del nucli urbà), molt 
a prop del terme municipal de Tordera, i de la N-II (a uns 100 metres a l’oest). El riu Tordera es troba 
a uns 200 metres a l’est. Aquesta zona té un fort caràcter industrial, ja que hi ha present el polígon 
industrial Mas Puigverd (a l’est del sector) i les pròpies naus de l’empresa INDITEX al nord. 
 
Dins del sector hi ha dues masies, el Mas Ruquet que dona nom a tot el sector a dia d’avui habitada i 
la masia, can Trasserra, a l’oest de l’àmbit afectat per aquesta Modificació que no està habitada.  
 
El sector es pot dividir en tres zones aïllades entre elles i per tant discontinues, situades totes elles a 
l’entorn de l’activitat o centre logístic de Bershka.  
 
Tot el sector es troba fora dels límits de les figures de protecció ambiental com són la Xarxa Natura 
2.000 i els Espais d’Interès Natural (PEIN); el més proper correspon a la Xarxa natura 2.000 de “Rius i 
estanys Tordera” que es troba desplaçat a uns 200 metres del límit nord del sector. Dins el mateix, 
segons la cartografia de l’administració, a l’extrem sud-oest del subsector de Can Trasserra hi ha una 
àrea que està catalogada com Hàbitat d’Interès Comunitari de Vernedes i altres boscos de ribera, 
però que realment a dia d’avui és un entorn clarament dominat per les canyes i pocs peus arboris. 
 
Tant a l’entorn de la riera de Valmanya com de la riera de Reixach hi ha alguns punts concrets que es 
troben en zones potencialment inundables per un període de retorn de 10, 100 i 500 anys 
 
El municipi de Palafolls està afectat pel pla director territorial del Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona (PTMB), aprovat definitivament en data 20 d’abril de 2.010, comprèn el territori que abasten 
les comarques de l’Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès, Vallès Oriental i 
Maresme, on es troba el municipi de Palafolls i l’àmbit que ens ocupa.  
 
Concretament part del sector està qualificat pel PTMB com àrea d’espais oberts com a espais de 
protecció preventiva, que són aquells classificats com a no urbanitzables en el planejament urbanístic 
que no hagin estat considerats de protecció especial, però als quals es reconeix, en conjunt, un valor 
ambiental o paisatgístic així com, sovint, la seva condició d’espai de transició entre els assentaments 
urbans i els espais oberts de protecció especial. 
 
El Planejament vigent a Palafolls correspon al text refós Pla General Municipal d’Ordenació Urbana i 
Territorial de Palafolls, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en 
data 27 d’abril de 2006.  
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El Planejament vigent classifica els sòls de l’àmbit com a: 
 

- Sòl No Urbanitzable (SNU) amb una superfície de 161.488,10 m² (89,56% de l’àmbit),  
- Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) amb una superfície de 17.793,53 m² (9,87% de l’àmbit) 
- Sòl Urbà (SU) una superfície de 1.024,52 (0,57%).  

 
Concretament el sòl No Urbanitzable està qualificat com: 
 

- Sòl agrícola (clau R1) correspon als sub-sectors de llevant i ponent, amb una superfície total 
de 58.903,87 m². 

- Sòl agrícola complementari (clau R2) tot dins el subsector nord, amb una superfície de 
11.651,79 m² i una zona de forma irregular de 17.409,51 m² i que també es troba qualificada de forma 
complementària com a Edificis, conjunts i elements d’interès arquitectònic i urbà (clau X-2) per la 
presència del Mas Ruquet. 

- Sòl forestal (clau R4), amb  una superfície total de 39.819 m2. 

 
Després d’analitzar el municipi, s’ha arribat a definir uns objectius de protecció mediambiental que el 
desenvolupament del sector hauria de tenir en compte. Els més importants són: 
 

Objectiu 1. Prevenir els riscs hidrològics que poden provocar períodes importants d’avingudes i 
evitar l’afectació a béns i a persones  

Objectiu 2. Minimitzar l’impacte sobre la diversitat territorial. Caldrà protegir i conservar els 
hàbitats d’interès comunitari de caràcter prioritari presents en l’àmbit d’estudi com les seves espècies 
(articles 11 i 12 de la Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre, modificada per la 97/62/CEE).  

Objectiu 3. Fomentar la continuïtat dels teixits urbans ensems que s’aposta per la compactació 
dels assentaments Situar nous creixements de forma contínua als existents, evitant l’ocupació 
innecessària del sòl, fomenten les estructures compactes i plurifuncionals, evitant en qualsevol 
moment la dispersió de les activitats en el territori.  

Objectiu 4. Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua. Buscar la preservació i 
mínima afectació de l’aqüífer superficial de la Tordera sobre la que es troba la zona del projecte.  

Objectiu 5. Minimitzar l’impacte derivat de la construcció. Minimitzar el moviment de terres 
mitjançant una adaptació topogràfica de les edificacions i el vial.  

 Objectiu 6. Minimitzar els efectes de planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, i 
reduir les immissions de substàncies contaminants  

Objectiu 7. Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica  
Objectiu 8. Fomentar el reciclatge dels residus sòlids urbans i facilitar la disponibilitat 

d’instal·lacions adequades per al seu tractament i/o dipòsit  
 
Un cop definit els objectius de caràcter ambiental, l’ISA ha definit i analitzat les 2 alternatives 
proposades.  
 

Alternativa 1: Aquesta alternativa inclouria 4 subsectors discontinus a on 3 d’ells es troben 
envoltant el centre logístic de Bershka i un quart sector que es troba a tocar el riu Tordera per tant 
allunyat dels anteriors subsectors. L’actuació preveu crear un sector discontinu de sòl urbanitzable 
delimitat destinat a activitats industrials, per tal de poder complementar el que s’està construint o ja 
s’ha implantat actualment al seu voltant.  Quedaria fora d le mateix l’entorn de la masia de Mas 
Ruquet a l’extrem nord-est del sector 
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Les dades de superfície d’aquesta alternativa serien: 
 

- Superfície total del sector 164.931,69 m2. 
- Usos industrials    71.473,78 m2 (un 43,34% del sector). 
- Sistemes    93.457,91 m2 (un 56,67%). 

 
Alternativa 2: és una evolució de l’anterior i l’adaptació de la proposta de transformació del sòl 

No urbanitzable que envolta el centre logístic de Bershka en sòl urbanitzable bàsicament industrial 
segons les directrius de les diverses administracions i sobre tot els requeriments de la direcció 
General d’Urbanisme de la Generalitat i també l’evolució que han tingut altres sectors industrials 
presents a l’entorn. Es mantenen els 3 primers sectors ja plantejats a l’alternativa anterior tot i que 
alguns d’ells amb modificacions i s’elimina el subsector 4 de la Tordera pel fet que es troba en 
terrenys potencialment inundable per un període de retorn de 10 anys. S’engloba dins el sector tot el 
sòl que envolta la masia del Mas Ruquet per donar uniformitat a tot l’entorn 
 
Les dades de superfície d’aquesta alternativa serien: 
 

- Superfície total del sector 180.306,15 m2. 
- Sistemes    89.426,28 m2  (49,60%). 
- Usos industrials    65.319,69 m2  (36,23%). 
- Zona creixement de serveis,  25.560,18 m2  (14,18%) 

 
Després de fer una comparativa entre les 2 alternatives, s’ha escollit l’alternativa 2 com la idònia per a 
desenvolupar el sector ja que s’ajusta millor al compliment dels objectius ambientals definits abans i a 
més també s’ha definit com a millor urbanísticament ja que dona uniformitat i requilibri a tot l’entorn de 
les naus d’INDITEX i comporta una compactació de tot el sòl industrial d’aquest entorn. Les principals 
consideracions que s’han tingut en compte per escollir l’alternativa 2 han estat les següents: 
 

- El creixement es planteja  sempre donant continuïtat a les zones urbanes industrials 
actuals que hi ha en tot l’entorn de les naus d’INDITEX fins a aconseguir un potent sector 
industrial envoltant les mateixes i que podran garantir el desenvolupament de tot aquest 
sector i concentra les zones industrials del poble només en aquest entorn. 

- Manté com a zones verdes o parc urbà o com a zona sense urbanitzar les parcel·les a on hi 
ha presència d’habitats d’interès comunitari o zones forestals. 

- S’estableix una àrea de protecció tot resseguint les rieres de Valmanya i de Reixach. 
- Deixa fora del sòl per urbanitzar les àrees potencialment inundables 
- S’estableix una franja de protecció a l’entorn de la masia de Mas Ruquet i que garanteix la 

preservació d’aquest element del patrimoni arquitectònic. 
- S’elimina el sector de serveis tècnics que hi havia a tocar de la Tordera a on hi ha els 

dipòsits d’aigua municipal i que es trobava en un entorn potencialment inundable. 
- Han quedat fora de les parcel·les amb usos industrials o de serveis el sector que presenten 

un relleu més accidentat amb pendent superior al 20% i que es troben  en un  sector proper 
al Mas Ruquet i de Can Trasserra. 

- Es modifica el vial de l’extrem sud i que ressegueix el traçat de la riera de Reixach, eliminant 
la rotonda final de l’extrem est, però es manté el vial que connectaria l’extrem sud del nou 
sector amb la rotonda ja existent en el vial de l’antic camí de Palafolls a Tordera. 

- Hi ha un cert risc d’inundabililtat sobre tot a l’entorn de la riera de Valmanya i 
secundàriament també a l’entorn de la riera de Reixach. 
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Un cop escollida l’alternativa 2, s’ha fet una descripció ambiental d’aquesta alternativa. En el quadre 
següent es fa un comparatiu en quan a la tipologia de sòl per a les 2 alternatives: 
 
El comparatiu de superfícies de les dues alternatives és: 
 

 Superfície sector 
(m2) 

Usos industrials 
(m2) 

Sistemes 
(m2) 

Zona Creixement 
serveis (m2) 

 
Alternativa 1 

164.931,69 
71.473,78 
(43,34%) 

93.457,91 
(56,66%) 

 

 
Alternativa 2 

180.306,15 
65.319,69 
(36,23%) 

89.426,28 
(49,6%) 

25.560,18 
(14,18%) 

Diferència 
(A2-A1) 

15.374,46 -6.154,09 -4.031,63 25.560,18 

 
Comparatiu de les superfícies dels sistemes 
 

 Viari 
(m2) 

Protecció torrents 
(m2) 

Parc Urbà 
(m2) 

Equipaments (m2) 

 
Alternativa 1 

17.011.84  
(10,31%) 

17.973,17 
(10,90%) 

37.761,20 
(12,56%) 

20.711,70 
(12,56) 

 
Alternativa 2 

16.764,66 
(8,74%) 

16.533,80 
(9,18) 

38.228,62 
(10,47%) 

18.879,20 
(10,47%) 

Diferència 
(A2-A1) 

-247,18 -1.439,37 467,42 -1.832,50 

 
Comparatiu superfícies dels subsectors: 
 

 Subsector nord 
(m2) 

Subsector est 
(m2) 

Subsector oest 
(m2) 

Subsector Tordera 
(m2) 

 
Alternativa 1 

41.323 48.039 68.064 11.964,45 

 
Alternativa 2 

77.685 38.360 64.264 - 

Diferència 
(A2-A1) 

36.362 -9.679 -3.800 -11.964 

 
El desenvolupament de l’alternativa 2 tindrà tota unes sèries d’afectacions ambientals, que es valoren 
a continuació: 
 

 Pel que fa a l’impacte sobre el medi físic, el desenvolupament d’aquest sector d’activitats 
comportarà canvis no massa significatius en quan als moviments de terra, ja que la major 
part dels sectors afectarien terrenys planers i s’han protegit les parcel·les o entorns de 
relleu més accidental. No hi ha afectació de zones d'especial protecció geològica com 
geòtops o geozones ni hi ha propostes de creixement en zones amb pendent de més del 
20%. 
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 En quan a l'edafologia o impacte sobre els sòls, es preveu un impacte moderat ja que hi 
ha una ocupació significativa de sòl actual considerat d’alt valor agronòmic tot i que des 
de fa anys s’ha deixat de conrear i s’ha deteriorat amb diverses actuacions que s’hi ha 
portat a terme (abocaments de terres, extraccions, canvis de relleu...) 

 No hi ha presència de sòls contaminats, ni risc de contaminació del sol per la tipologia 
d’activitats que la normativa permetrà implantar. 

 L’aparició de noves zones impermeables poden afectar la recàrrega natural de l’aqüífer 
protegit de la Tordera sobre el que es troba la zona del projecte 

 Totes les unitats d’actuació i que es qualifiquen com a sòl industrial o de serveis queden 
fora de les zones potencialment inundables fins i tot per les avingudes Q500.  

 No hi ha afectació directa de cursos fluvials (riera de Valmanya i riera de Reixach que fan 
de límit del sector) ja que s’han establert franges de protecció de torrents i fondalades. 

 Si que es preveu un cert canvi en les aigües d'escorrentia per l'aparició de noves 
superfícies urbanitzades que pel fet d'haver-hi un relleu planer dificultarà la conducció de 
les mateixes, cap el drenatge natural.  

 Per reduir el risc d’inundabilitat es proposa ampliar de manera notable la llera de la riera 
de Valmanya, modificant la seva llera dreta i per tant hi haurà una afectació de la 
vegetació present que caldrà reposar i amb millors condicions a l’entorn de la nova llera 
que es generi. 

 L’impacte sobre el medi biològic, es preveu que pugui ser un impacte MODERAT ja que 
hi ha presència de l’hàbitat d’interès comunitari de tipus prioritari de Vernedes i altres 
boscos de riera a l’extrem sud-oest del subsector de Can Trasserra tot i que es troba molt 
degradat  dominat per les canyes, però que s’ha protegit com a parc urbà, i també bosc 
mixt de suros i pins a l’entorn de Can Ruquet que també s’ha protegit com parc urbà. La 
resta del sector no presenta una vegetació interessant (vegetació ruderal i mínima 
presència de peus arboris). 

 L’impacte sobre la fauna es valora com a COMPATIBLE ja que per l’alt nivell de 
transformació que presenta, la tipologia de fauna present és poc nombrosa, amb poca 
varietat d’espècies i sense presència d’espècies interessants i menys encara protegides. 

 No hi ha afectació de zones amb un espacial valor com a connector ecològic i només la 
riera de Valmanya té un cert interès per connectar la zona muntanyosa del corredor amb 
la Xarxa Natura 2.000 de la Tordera i per això s’ha establert una franja de protecció a 
l’entorn de la mateixa. Tot i la modificació de la seva llera (ampliació) ni hi haurà pèrdua 
de la seva funció connectora. 

 L’impacte sobre el paisatge es valora com a COMPATIBLE-MODERAT ja que tot l’entorn 
presenta uns valors baixos per l’alt nivell de transformació que presenta a dia d’avui tot i 
que encara es veurà més modificat un cop es desenvolupi la urbanització del sector. 

 En quan al possible impacte sobre els Espais d'especial protecció, no hi ha cap mena 
d'afectació ja que en el terme no hi ha zones d’especial protecció. 

 En quan als usos del sòl hi ha un cert impacte per la pèrdua de superfície agrícola per 
passar-la a industrial, tot i que molta superfície del sector a dia d’avui ja s’ha deixat de 
conrear i correspon a terrenys erms o fins i tot alterats per actuacions que s’han portat a 
terme. 

 L’impacte sobre el patrimoni s’ha valorat com a COMPATIBLE ja que no hi ha afectació 
de bens patrimonials ni ens trobem en una zona d’expectativa arqueològica i més s’ha 
establert una protecció a l’entorn de la masia catalogada de protecció a nivell local del 
Mas Ruquet. 
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 En quan als factors socials, el desenvolupament del sector hauria de comportar un 
impacte POSITIU, per les millores socials, per un augment de l’oferta de sòl industrial i  
millores en les infraestructures de tot l’entorn d’INDITEX poc comportar i que també 
aportaria la creació de nous llocs de treball. 

 
Posteriorment, un cop analitzada la previsible afectació de l’alternativa sobre el terreny, s’ha valorat el 
possible impacte tenint en compte els objectius ambientals definits anteriorment. A cada objectiu 
definit prèviament, s’ha analitzat com el desenvolupament del sector el compleix.  
 
Al llarg de la fase de desenvolupament del sector i en concret en les que fa referència a les obres 
d’urbanització, s’establiran tota una sèrie de mesures de seguiment i de supervisió per poder controlar 
en tot moment les actuacions que s’hi portin a terme.. S’han proposat tot un conjunt de mesures 
correctores concretes, que afecten als sòls (delimitar molt bé les actuacions a portar a terme i 
controlar les excavacions així com també evitar qualsevol tipus de contaminació del sòl, etc.), 
hidrologia (preservar la llera de la riera, la vegetació que l’envolta, evitar possibles abocaments 
controlats o incontrolats als cursos fluvials), atmosfera (tipologia d’activitats a implantar, recs periòdics 
per evitar la pols excessiva durant les obres), gestió de residus, tipologia d’enjardinaments en zones 
verdes i urbanitzades, aprofitament de les aigües d’escorrentia....  
 
Per aquest motiu, des del caire ambiental, les actuacions previstes en l’alternativa 2 de la proposta de 
Modificació Puntual del Pla General de Palafolls en el sector SUD 33 d’activitats econòmiques nord es 
valora com a COMPATIBLE-MODERAT, amb independència d’altres actuacions preventives i/o 
correctores que puguin derivar en un futur i que si es compleixen les directrius que s’han proposat no 
hauria de generar incoherències mediambientals especialment significatives respecte al seu entorn. 
 
 
Cassà de la Selva, desembre 2017 

 

 

                                                                                          DNI 40.286.407 K 
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8. ANNEX 1  
 
 

COMPARATIU ORTOFOTOMAPES 
 

EVOLUCIÓ DEL SECTOR (ANYS 1956, 1993, 2002, 2013) 
 



 
Foto aèria any 1.956 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Foto aèria any 1.994 
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Foto aèria any 2.006 

 
Foto aèria any 2.012 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  ANNEX 2 
 

DOCUMENT DE REFERÈNCIA 
Departament de Medi  Ambient i Habitatge 

Setembre 2009  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Serveis Territorials de Barcelona 

DOCUMENT DE REFERÈNCIA 
 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ A L’ÀMBIT DISCONTINU 
DEL SECTOR SUD 33 “ACTIVITATS ECONÒMIQUES NORD”, AL TERME MUNICIPAL 
DE PALAFOLLS 
 
 
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Assumpte: Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
 
Referència: URB 151/2009 
 
Municipi: Palafolls (Maresme) 
 
Peticionari: Ajuntament de Palafolls 
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
Primer. D’acord amb l’article 5 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes, relatiu als plans i programes sotmesos a avaluació ambiental.  
 
Segon. D’acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes, segons la qual l’avaluació ambiental del 
planejament urbanístic es regula per la legislació urbanística en els aspectes relatius al 
contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental i el seu procediment. 
 
Tercer. D’acord amb el procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics establert a 
l’article 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, segons el qual correspon a l’òrgan ambiental l’emissió del document de referència que 
determini, un cop efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’informe de sostenibilitat 
ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui les 
administracions públiques afectades i el públic interessat. 
 
Quart. D’acord amb el Decret 125/2005, de 14 de juny, de reestructuració del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge. 
 
 
3. ANTECEDENTS I CONSULTES EFECTUADES 
 
En data de 8 de maig de 2009, va tenir entrada en el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge la sol·licitud d’informe corresponent a l’avanç de la Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació a l’àmbit discontinu del sector SUD 33 “Activitats econòmiques nord”, al 
terme municipal de Palafolls. Acompanyen a la present sol·licitud la documentació següent 
en format paper: 
 

A. Memòria informativa 
B. Memòria justificativa 
C. Memòria executiva 
D. Normes reguladores 

Travessera de Gràcia, 56 
08006 Barcelona  
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E. Agenda i avaluació econòmica i financera 
F. Informe de sostenibilitat ambiental preliminar 
G. Estudi d’inundabilitat  
H. Mobilitat sostenible 

 
En data de 22 de maig de 2009, va tenir sortida del registre dels Serveis Territorials del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona ofici dirigit a l’Ajuntament de Palafolls 
en el qual es va sol·licitar la documentació corresponent a l’avanç de la Modificació puntual, 
amb l’informe ambiental preliminar i els plànols de l’esmentat pla en format digital per tal de 
poder emetre el document de referència.  
 
En data de 8 de juny de 2009, va tenir entrada en el registre dels Serveis Territorials del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona la documentació en format digital de 
la documentació corresponent a l’avanç de la modificació.  
 
D’acord amb l’article 18 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, aquest òrgan ambiental ha consultat a les administracions públiques i al públic 
interessat següent: 
 

- Oficina de Gestió Ambiental Unificada. Serveis Territorials del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge a Barcelona. 

- Àrea del Medi Natural. Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge a Barcelona. 

- Direcció General del Patrimoni Cultural. Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació. 

- Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural a 
Barcelona. 

- Agència de Residus de Catalunya. 
- Departament de Coordinació Territorial. Agència Catalana de l’Aigua. 
- Servei de Paisatge. Direcció General d’Arquitectura i Paisatge. Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques. 
- Serveis Territorials del Departament de Salut a Barcelona. 
- Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
- Oficina de Canvi Climàtic. Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
- DEPANA- Lliga per a la defensa del patrimoni natural 

 
En relació amb les consultes efectuades, s’ha rebut informe de l’Àrea del Medi Natural dels 
Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona i de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, emesos en dates de 23 de juny i 25 de juny de 2009, respectivament, 
els quals s’han tingut en compte en la redacció del present document de referència.  
  
 
4. ABAST I NIVELL DE DETALL DE L’ISA 
 
El contingut mínim de l’ISA haurà de seguir, tant en forma com en contingut, l’establert per 
l’article 70 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, tenint en compte les consideracions següents: 
 
A) REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DEL PLA 
1r. Descripció ambiental 
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Analitzada la documentació aportada en l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) preliminar, 
es realitza per cadascun dels apartats la valoració següent: 
a) Consum i ocupació del sòl 
Dins de la descripció de l’àmbit realitzada en l’ISA preliminar, s’ha constatat que no es 
contemplen les dues parcel·les adjacents al riu Tordera, les quals presenten una superfície 
de 9.910,30 m2 i 2.054,15 m2, respectivament.  Per tant, caldrà incorporar en l’ISA la 
descripció dels aspectes ambientals rellevants existents en aquestes dues parcel·les, no tan 
sols en relació al consum i ocupació del sòl sinó també per la resta de vectors ambientals. 
En relació a aquest àmbit, actualment resta ocupat per dipòsits d’abastament d’aigua 
potable envoltat de sòl lliure amb la presència de vegetació ruderal i amb la presència 
puntual de peus arboris tal i com es pot constatar en les il·lustracions següents: 
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Il·lustració 1: Fotografies de les parcel·les ubicades adjacents al riu Tordera objecte de la modificació 

Pel que fa al consum i ocupació del sector, cal destacar que no s’aporta el plànol 
corresponent a les pendents de l’àmbit, per tal de delimitar aquelles superfícies amb 
pendents superiors al 20%. Segons la cartografia disponible en el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, dins l’àmbit objecte d’estudi hi ha una petita superfície amb pendents 
superiors al 20%, tal i com es pot observar en la il·lustració següent:  
 

Pendents superiors al 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 2: Pendents superiors al 20% en l’àmbit adjacent a la nau d’Inditext 
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Pel que fa a la morfologia i orografia de l’àmbit,  cal destacar la zona aturonada on s’ubica la 
masia Can Traserra i l’àmbit adjacent al camí de Tordera a Palafolls.  
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Il·lustració 3: Visió des del sud de la masia Can Traserra 
 
Per tant, caldrà adjuntar en l’ISA un plànol on es delimitin les pendents dins de l’àmbit 
d’estudi per tal de poder minimitzar l’impacte com a conseqüència de la transformació del 
sòl.  
 
Cal destacar que com a conseqüència de les obres d’urbanització i execució del sector SUD 
36 (adjacent a l’àmbit d’estudi) i de les obres per a l’ampliació de l’autopista C-32, s’han 
alterat  les cobertes i l’orografia natural del sòl tant de l’àmbit d’estudi com del seu entorn 
adjacent. Aquest fet és especialment rellevant en els terrenys ubicats al nord de la masia 
Can Traserra on s’ha realitzat un acopi de terres que han fet pujar la cota de terreny entre 50 
i 100 m segons la documentació ambiental aportada.  
A més, en relació al consum i ocupació de sòl, la pèrdua de permeabilitat com a 
conseqüència de la posterior urbanització del sector es considera un aspecte ambientalment 
rellevant, sobretot tenint en compte la presència de l’aqüífer protegit del Baix Tordera. 
També s’han de tenir en compte les bones característiques agronòmiques que presenten els 
sòls objecte d’estudi, malgrat que la seva activitat agrícola ha anat decaient amb el pas del 
temps per la implantació d’activitats industrials. En aquest sentit, es destaca la presència 
d’un camp de blat de moro en el límit occidental de l’àmbit com a representant de l’activitat 
agrícola.   
b) Cicle integral de l’aigua 
 
Cal destacar que, tal i com es reflexa en la documentació ambiental adjuntada, l’àmbit 
d’estudi es troba comprés sobre l’aqüífer protegit del Baix Tordera, la recàrrega del qual es 
produeix a través de l’aigua de pluja que cau sobre l’àrea on es situa i per les aportacions 
del riu Tordera. Es considera que caldrà avaluar la pèrdua de permeabilitat del sòl i els 
efectes sobre que tindrà sobre la recàrrega de l’aqüífer com a conseqüència del posterior 
desenvolupament de l’àmbit.  
 
Dins de l’informe ambiental es realitza una descripció dels cursos fluvials presents en l’àmbit 
d’estudi. Cal destacar la riera de Vallmanya com a curs fluvial principal, que transcorre pel 
límit est del sector i la riera de Reixach, afluent de la riera de Vallmanya, i que es situa al 
límit sud de l’àmbit d’estudi.  
 
Dins de la documentació adjuntada, cal destacar la presència d’un estudi d’inundabilitat per 
les rieres de Reixach i Valmanya, on s’ha estudiat la delimitació de les zones inundables en 
l’actualitat i la resultant com a conseqüència de la implantació de mesures correctores. 
Aquestes mesures consisteixen en ampliar la secció de les dues rieres per tal de que puguin 
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desguassar l’aigua i disminuir així  la superfície inundable en l’àmbit d’estudi, tal i com es pot 
comprovar en les il·lustracions següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Inundació. T=10 anys 

Inundació. T=100 anys  

Il·lustració 4: Zones inundables en l’actualitat (imatge esquerra) i amb la proposta de mesures establertes 
en l’estudi d’inundabilitat (imatge dreta) 

Inundació. T=500 anys 

Segons consta en l’estudi d’inundabilitat, s’ha tingut en compte el Pla de l’espai fluvial de la 
conca de Tordera així com les mesures i criteris d’intervenció per reduir el risc d’inundabilitat 
que es van utilitzar per a la implantació del sector 36 “Serra de Vallplana”. A continuació es 
mostren dues imatges; una de la riera Valmanya sense intervenir i una altra resultant de la 
intervenció realitzada en el sector 36: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració 5: Visió de la de la riera de Valmanya aigües amunt des del punt de confluència amb la riera de 
Reixach (imatge esquerra) i visió de la riera de Valmanya aigües amunt des del pont  
 
Tal i com es pot comprovar, el resultat de la intervenció de la riera de Valmanya pel seu pas 
pel sector 36, ha comportat l’ampliació de la superfície de la llera així com l’eliminació de 
tota la vegetació de ribera que era present. Cal considerar com significativa la vegetació de 
ribera en la riera de Valmanya malgrat la presència del canyar (Arundo donax).  El risc 
d’inundabilitat present en el sector així com la vegetació de ribera present en ambdues rieres 
esdevenen aspectes ambientalment rellevants. Caldrà que les actuacions necessàries per 
comptabilitzar el risc d’inundabilitat amb els nou usos proposats minimitzin les afeccions 
medioambientals a ambdues rieres.  
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A més, cal destacar que les dues parcel·les situades més al sud, adjacents al riu Tordera, es 
troben compreses en una zona inundable per a períodes de retorn de 50 anys segons la 
cartografia disponible en el Departament de Medi Ambient i Habitatge. Caldrà aportar la 
informació relativa al risc d’inundabilitat per aquest àmbit atenent la proposta de 
reclassificació de sòl no urbanitzable que s’estableix en la modificació puntual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració 6: Delimitació de zones inundables en l’àmbit situat al costat del riu Tordera 

En la memòria justificativa del document de l’avanç s’incorpora una estimació del volum 
d’aigua potable que demandarà el futur sector així com el volum d’aigües residuals que es 
generaran. També s’incorpora en aquest document una descripció escrita de la xarxa 
d’abastament i sanejament existent i futura, on es constata que la xarxa serà separativa. 
Dins la descripció realitzada no hi ha constància de la destinació final de les aigües residuals 
que es generaran.   
 
No obstant, en l’informe ambiental adjuntat hi manca tota la informació relativa a 
l’abastament i sanejament del sector objecte de la modificació. Per tant, caldrà completar 
l’ISA amb els requeriments establerts en l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua en 
data 7 de juliol de 2009. En aquest sentit, pel que fa a l’abastament, caldrà adjuntar la 
descripció gràfica i escrita de la xarxa d’abastament actual i futura, les necessitats d’aigua 
del creixement industrial tenint en compte les dotacions existents i la justificació del grau de 
suficiència de l’actual infraestructura en alta, amb els consums actuals i previstos. En relació 
al sanejament, caldrà incorporar l’anàlisi de la infrastructura, justificant el grau de suficiència, 
tot definint com es resoldrà la depuració de les aigües residuals. Atenent al volum d’aigües 
pluvials que es generaran com a conseqüència del desenvolupament del sector, caldrà 
justificar que el retorn de les aigües pluvials no afectaran a tercers.  
 
c) Ambient atmosfèric 
 
Qualitat de l’aire 
 
Es constata que el municipi de Palafolls no està comprès en cap zona d’especial protecció 
per l’ambient atmosfèric segons el Decret 226/2006, de 23 de maig. En l’ISA preliminar no 
s’ha realitzat un estudi de la qualitat de l’aire de la zona corresponent al municipi de Palafolls 
(zona de qualitat de l’aire 7, Maresme) sinó que s’ha realitzat una descripció qualitativa de 
l’estat de l’aire, tot expressant la baixa qualitat de l’aire atenent les activitats industrials 
existents. En aquest sentit, caldrà avaluar la qualitat de l’aire dels darrers 5 anys de la zona 
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de qualitat de l’aire 7 (Maresme), doncs s’ha de constatar la capacitat atmosfèrica per 
assumir les noves activitats industrials i/o logístiques i l’increment de la mobilitat associada 
atenent llur vulnerabilitat.  
 
Contaminació acústica 
 
La descripció realitzada pel que fa a la contaminació acústica és considera adequada. No 
obstant, en l’ISA caldrà incorporar el mapa de capacitat acústica aprovat per l’ajuntament de 
Palafolls, per a determinar la sensibilitat de l’àmbit i de llur entorn immediat. A més, atenent 
a l’objectiu de la modificació, que és la implantació d’activitats industrials, i la proximitat de 
les zones residencials, situades a una distància inferior a uns 200 m del límit occidental de 
l’àmbit, caldrà considerar la contaminació acústica com un aspecte ambientalment rellevant.  
 
d) Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural 
 
Es constata, tal i com s’aporta en l’ISA preliminar, que l’àmbit objecte de la modificació no 
afecta directament a cap espai natural inclòs en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) ni a 
la xarxa Natura 2000. Tampoc s’identifiquen espais inclosos en l’Inventari de zones humides 
de Catalunya, forests d’utilitat pública o espais d’interès geològic. Segons l’informe 
ambiental en l’àmbit objecte de la modificació no hi ha present cap hàbitat d’interès 
comunitari, la qual cosa no es considera correcte, doncs segons la cartografia disponible del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge en l’extrem sud-oest de l’àmbit hi destaca la 
presència d’una massa forestal catalogada com hàbitat d’interès comunitari de caràcter 
prioritari (definida amb el codi 91E0 “Vernedes i altres boscos de ribera afins”). Cal fer 
constar que els hàbitats d’interès comunitari situats al nord de l’àmbit objecte de la 
modificació ja no existeixen com a resultes del desenvolupament de la SUD 36 “Serra de 
Vallplana”. En l’ISA caldrà fer constar els hàbitats d’interès comunitari de caràcter prioritari 
presents en l’àmbit d’estudi per assegurar llur conservació i millora.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codi 91E0.  Vernedes i altres boscos de ribera

Codi 9330.  Suredes 
Il·lustració 7: Hàbitats d’interès comunitari presents en l’àmbit d’estudi segons la cartografia disponible 
(imatge esquerra) i visió de la vegetació de ribera classificada com a hàbitat d’interès comunitari (imatge 
dreta)  
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Segons la descripció del perfil ambiental realitzada en la documentació ambiental adjuntada, 
la única zona forestal del sector és la massa boscosa situada al nord del sector i formada 
per suros, alzines i pins. Així doncs, segons l’informe ambiental adjuntat la vegetació de 
ribera associada ambdues riberes, la massa boscosa adjacent a la masia Can Traserra i els 
hàbitats d’interès comunitari situats al sud-oest no es consideren com a zones forestals. 
Tenint en compte la importància relativa de la vegetació present en l’àmbit i atenent a 
l’entorn plenament antropitzat, caldrà completar la descripció de la vegetació present en 
l’àmbit d’estudi, incorporant les pinedes adjacents a la masia Can Traserra juntament amb la 
massa boscosa classificada com a hàbitat d’interès comunitari per tal d’assegurar llur 
conservació i millora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració 8: Visió de les pinedes situades al sud de la masia Can Traserra (imatge esquerra) i les 
pinedes i alzines situades adjacents al camí que limita amb la masia Can Traserra (imatge dreta) 

Es constata, tal i com ho descriu l’informe ambiental adjuntat, que la vegetació de ribera 
associada a la riera de Reixach en el tram que es troba adjacent al sector SUD 36 es troba 
en un estat degradat. No obstant i malgrat la presència abundant de canyar, la vegetació de 
ribera associada a la riera de Valmanya presenta un bon estat de conservació tal i com es 
constata en les il·lustracions següents:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració 9: Llera de la riera de Reixach (imatge esquerra), riera de Valmanya pel seu pas per l’àmbit 
d’estudi aigües amunt (imatge central) i aigües avall (imatge dreta)  

Segons l’informe ambiental aportat, l’interès corredor de les rieres de Reixach i Valmanya és 
limitat per la presència d’infraestructures de comunicació que tanquen llur continuïtat. 
Primer, cal diferenciar entre la funció de corredor ecològic que puguin desenvolupar 
ambdues rieres amb l’interès connector que presenta qualsevol curs fluvial, doncs mentre 
que com a corredor ecològic s’entén un pas per a permetre la circulació segura d’espècies 
de fauna, la connectivitat es refereix a la possibilitat d’intercanvi genètic entre espècies. 
Segon, en aquest sentit la connectivitat no queda limitada malgrat la presència de diverses 
vies de comunicació, en tot cas, es redueix el potencial connector però no desapareix. En 
aquest sentit i, atenent que la riera de Valmanya és afluent al riu Tordera, espai classificat 
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dins de la xarxa Natura 2000 “Rius i estanys Tordera”, caldrà considerar l’interès connector 
d’aquest curs fluvial com un aspecte ambientalment rellevant de l’àmbit. Pel que fa a la 
fauna, no es considera un aspecte ambientalment rellevant atenent a la biodiversitat present 
en l’àmbit d’estudi.  
 
e) Qualitat del paisatge 
 
La informació aportada en l’ISA preliminar en relació al paisatge es considera apte i suficient 
atenent la qualitat i fragilitat paisatgística de l’àmbit.  
 
f)  Residus 
 
Es constata l’absència de cap informació relativa a la generació de residus estimada com a 
conseqüència del desenvolupament del sector, tant pel procés d’execució com en el 
posterior funcionament. En l’ISA caldrà aportar la informació relativa a distribució de les 
unitats d’aportació més properes a l’àmbit i a la gestió de la recollida selectiva duta a terme 
en el municipi per tal de poder justificar l’acompliment de la normativa sectorial vigent.  
 
2r. Determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental aplicables en 
l’àmbit del pla (legislació sectorial) 
L’ISA haurà d’establir i especificar els objectius i obligacions derivats de la normativa 
ambiental aplicable, recollint la justificació de les seves determinacions en relació al 
planejament de rang superior i a les mesures ambientals exigides per aquest.  
 
En aquest sentit, es recorda que en data 22 de maig de 2009 el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, va aprovar inicialment el Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona (PTMB), les determinacions del qual s’hauran de tenir en compte en la zonificació 
establerta per a l’àmbit d’estudi. 
 
Pel que fa al sistema d’espais oberts establerts en el PTMB, cal destacar que dins de l’àmbit 
objecte de la modificació hi ha sòls classificats com “Espais de protecció especial pel seu 
interès natural i agrari” i “Espais de protecció preventiva”. En conseqüència, caldrà que la 
modificació incorpori les determinacions establertes per aquests espais de protecció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració 10: Sistemes d’espais oberts establerts en el PTMB per l’àmbit d’estudi  

Riera de Reixach 

Riera de Valmanya 

Àmbit d’estudi 
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Aquests objectius, criteris i obligacions a considerar hauran d’atendre, també, aquells 
derivats de diagnosis i auditories ambientals del territori, plans locals de mobilitat, directrius i 
programes de la regidoria municipal de medi ambient.  
 
3r. Definició dels objectius i criteris ambientals adoptats 
En relació als objectius i criteris ambientals establerts en l’ISA preliminar, cal destacar que 
aquests es consideren adequats malgrat no es presentin de manera jeràrquica. En aquest 
sentit, alguns dels objectius establerts agrupaven aspectes medioambientals de diferent 
importància. Per aquest motiu s’ha cregut oportú diferenciar-los atenent llur importància 
relativa. A més, alguns criteris establerts no es consideren ambientals i en alguns casos no 
s’adeqüen als aspectes ambientals presents en l’àmbit d’estudi. En aquest sentit, s’ha cregut 
convenient eliminar aquells criteris que no expressaven directrius ambientals i modificar 
aquells altres per tal que reflexin els aspectes ambientals rellevants.  
D’aquesta manera, s’exposen els objectius i criteris ambientals proposats per l’ISA 
preliminar, així com aquells altres que s’ha considerat convenient introduir (en cursiva) 
degudament jerarquitzats. Alhora, amb l’objecte d’avaluar el seu assoliment s’incorporaran 
els indicadors ambientals assenyalats.  
 

1. Prevenir els riscs hidrològics que poden provocar períodes importants d’avingudes i 
evitar l’afectació a béns i a persones 

 
La delimitació de les zones inundables que afecten al sector assegura el respecte a la 
xarxa hídrica i permet minimitzar els riscos enfront les avingudes. En aquestes zones 
caldrà analitzar quines actuacions de protecció cal portar a terme per poder ubicar les 
naus industrials.  
 
Es compensa la creació de superfícies impermeables mitjançant nombroses zones 
verdes en el que es puguin infiltrar aigües pluvials minimizant l’escorrentia supericial i 
mantenint la recàrrega de l’aqüifer.   
 
Prioritzar la utilització d’una pavimentació tova mitjançant materials permeables, porosos 
i filtrants per tal d’afavorir la infiltració d’aigua en el subsòl.  
 
2. Minimitzar l’impacte sobre la diversitat territorial 
 
Caldrà protegir i conservar els hàbitats d’interès comunitari de caràcter prioritari presents 
en l’àmbit d’estudi com les seves espècies (articles 11 i 12 de la Directiva 92/43/CE, de 
21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestre, modificada per la 97/62/CEE). 
 
Fomentar la naturalització dels espais urbans, manteniment i millora de totes les masses 
forestals presents en l’àmbit d’estudi.  
 
Es delimitaran les franges necessàries de protecció per la conservació dels espais més 
sensibles dels àmbits, com poden ser l’entorn de les dues rieres i les masses forestals 
presents 
 
Controlar el tipus i les dimensions de les activitats que s’hi poden implantar buscant que 
en cap cas puguin suposar un risc per la contaminació dels aqüífers com per la 
contaminació del sòl.  
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Conserva i millora de la vegetació de ribera present en les dues rieres per tal d’assegurar 
el manteniment de les relacions de connectivitat ecològica.  
 
Les actuacions que es realitzin en les rieres de Valmanya i Reixach hauran de seguir els 
“Criteris d’intervenció dels espais fluvials” redactats per l’Agència Catalana de l’Aigua.  
 
3. Fomentar la continuïtat dels teixits urbans ensems que s’aposta per la compactació 

dels assentaments 
 
Situar nous creixements de forma contínua als existents, evitant l’ocupació innecessària 
del sòl, fomenten les estructures compactes i plurifuncionals, evitant en qualsevol 
moment la dispersió de les activitats en el territori.  
 
4. Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua 
 
Buscar la preservació i mínima afectació de l’aqüifer superficial de la Tordera sobre la 
que es troba la zona del projecte.  
 
Creació d’unes xarxes de sanejament amb separació d’aigües residuals i pluvials. S’ha 
de preveure la reutilizació de les aigües pluvials pel reg i neteja. D’aquesta manera 
l’aigua de pluja procedent de les edificacions i dels vials s’haurà de captar mitjançant una 
instal·lació que garanteixi el seu emmagatzematge i el seu posterior ús.  
 
Preveure els sistemes d’abastament d’aigua i de tractament d’aigües residuals 
necessaris per tal de no posar en perill la qualitat de l’aigua, l’aqüifer i evitar en qualsevol 
moment un abocament de les aigües residuals als dos cursos fluvials.  
 
Realitzar plantacions arbòries que compleixin amb els criteris d’afavoriments de les 
espècies autòctones, fomentant les espècies de baix requeriment hídric.  
 
El futur desenvolupament de la modificació haurà d’incorporar les determinacions 
establertes en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
Serveis públics de sanejament.  
 
5. Minimitzar l’impacte derivat  de la construcció  
 
Minimitzar el moviment de terres mitjançant una adaptació topogràfica de les edificacions 
i el vial.  
 
Sempre que sigui possible s’haurà de reaprofitar en el mateix sector les terres generades 
com a conseqüència de l’execució i urbanització del mateix.  
 
Utilitzar preferentment materials reciclats, renovables i d’origen local amb l’objectiu de 
minimitzar l’impacte derivat de la construcció. 
 
6. Minimitzar els efectes de planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, i 

reduir les immissions de substàncies contaminants 
 
S’aplicaran sistemes que fomentin l’eficiència i l’estalvi energètic. En aquest sentit caldrà 
que en la construcció de les edificacions, caldrà tenir en compte el Codi Tècnic de 
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l’Edificació (CTE) i els criteris ambientals i d’ecoeficència establerts per als edificis en el 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula la seva adopció. 
 
S’incorporaran les determinacions establertes en l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada per tal de millorar i fomentar la mobilitat sostenible i així reduir l’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle.  
 
Es limitarà la implantació d’activitats classificades com potencialment contaminadores de 
l’atmosfera. 
 
7. Prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica 
 
Minimitzar l’impacte acústic derivat de l’explotació de les activitats establint una 
normativa en el tipus d’activitat a implantar-hi. 
 
S’integraran les consideracions recollides en la legislació sectorial per tal de limitar la 
contaminació lumínica produïda per les activitats, especialment en els sistemes 
d’enllumenat exterior.  
 
8. Fomentar el reciclatge dels residus sòlids urbans i facilitar la disponibilitat 

d’instal·lacions adequades per al seu tractament i/o dipòsit 
 
Es recorda que per a la recollida selectiva de residus, es disposarà dels diferents tipus 
de contenidors i la seva integració en la xarxa local de recollida selectiva i de valorització 
de residus generats. En aquest sentit es recorda que d’acord amb l’article 49 del Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, caldrà preveure la reserva d’espais suficients en la 
xarxa viària per a la col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per a 
optimitzar la recollida i transport dels residus esmentats.  
 

Amb l’objecte d’avaluar la sostenibilitat ambiental i l’assoliment dels objectius i criteris 
ambientals establerts, la Modificació puntual aportarà un quadre resum que inclourà els 
indicadors ambientals (els quals avaluen l’evolució comportada per la proposta) següents: 
 

− Superfície per usos dominants en l’àmbit objecte de la modificació, de sòls urbans i 
urbanitzables situats en zones inundables  

 
− Superfície d’hàbitats d’interès comunitari presents en l’àmbit d’estudi 

 
− Percentatge de xarxa viària exclusiva o prioritària per a vianants i/o bicicletes, en 

relació a la totalitat del sistema viari urbà 
 
B) JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA PROPOSADA 
En l’ISA preliminar s’estudien dues alternatives: l’alternativa zero que suposa mantenir 
l’actual règim de sòl no urbanitzable en l’àrea situada al voltant de la nau d’Inditex i a les 
dues parcel·les situades al sud, i l’alternativa 1 que suposa la reclassificació de sòl no 
urbanitzable a sòl urbanitzable d’ús industrial de l’àmbit adjacent a Inditext.  
 
1r. Descripció de les característiques de les alternatives considerades 
Alternativa 0 
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Segons l’ISA preliminar, l’alternativa 0 correspon a conservar aquest sector en el seu estat 
actual, és a dir,  mantenir la classificació de sòl no urbanitzable i llur qualificació tal i com 
estableix el planejament vigent:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració 11: Qualificació del sòl segons el planejament vigent 

Alternativa 1 
 
L’alternativa 1 comporta la reclassificació de sòl no urbanitzable (amb una superfície de 
136.860,03 m2) per a la implantació d’una zona industrial a l’àmbit adjacent a la nau 
d’Inditext. L’àmbit objecte de la modificació és discontinu i està format per 4 àmbits; dos 
situats al nord i adjacents a les rieres de Valmanya i Reixach i dos situats al costat del riu 
Tordera. De forma succinta, els objectius de la present modificació són els següents: 
 
- Canviar la classificació d’una superfície de 136.860,03 m2 de sòl no urbanitzable a sòl 
urbanitzable. 
- Canviar la qualificació per passar a ser V3. Zona de creixement industrial.  
- Regularitzar la situació urbana dels dipòsits d’aigua municipal actualment amb la 
classificació de sòl no urbanitzable i qualificats amb les claus R1S11 i R3/S11 (sòl agrícola 
amb sistemes tècnics i sòl agrícola d’entorn fluvial amb sistemes tècnics).  
- Establir els paràmetres d’ordenació del nou sector industrial 
- Regular la situació urbanística dels dipòsits d’aigua municipal situats al sud-est del sector, 
doncs l’ús actual no és compatible amb el règim de sòl no urbanitzable.  
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Il·lustració 12: Proposta de qualificació de l’alternativa 1 
 
L’alternativa 1 presenta els paràmetres d’ordenació següents:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualificació Definició Règim de sòl Superfície Percentatge
S1 Viari SUD. Sector 33 13.686,00 10,00%
S4 Protecció de torrents i fondalades SUD. Sector 33 15.738,90 11,50%
S3 Parc urbà SUD. Sector 33 29.424,91 21,50%
S7 Equipaments SUD. Sector 33 6.843,00 5,00%

V3
Zona de creixement industrial i activitats 

econòmiques SUD. Sector 33 71.167,22 52,00%
TOTAL SÒL RECLASSIFICAT 136.860,03 100,00%

S1 Viari SUD. Sector 33 3.325,54
S4 Protecció de torrents i fondalades SUD. Sector 33 2.234,27
S6 Parc urbà SUD. Sector 33 8.336,29
S7 Equipaments social i activitats SUD. Sector 33 6.603,41

S11 Equipaments tècnics SUD. Sector 33 7.265,29
V5 Zones a recuperar (Industrial INDITEXT) SUD. Sector 33 306,56

TOTAL SÒL  REPOSICIÓ I 
RECUPERAT 28.071,36

TOTAL ÀMBIT 164.931,39

2n. Anàlisi dels efectes globals de cada alternativa d’acord amb els objectius i criteris 
ambientals  
L’avaluació de les alternatives no s’ha realitzat a partir del grau d’acompliment dels objectius 
i criteris ambientals de les alternatives proposades sinó que s’ha realitzat una avaluació 
ambiental a nivell qualitatiu de l’alternativa 1. Pel que fa a l’alternativa 0, l’informe ambiental 
preliminar estableix una sèrie de raons segons les quals és millor no mantenir l’estat actual 
de l’àmbit. D’aquesta manera i segons l’estudi ambiental, el manteniment de l’estat suposarà 
invariablement la degradació dels valors naturals com a conseqüència de la pressió 
antròpica existent en el seu entorn immediat. Val a dir que no es pot corroborar aquest 
argument doncs dependrà de les dinàmiques naturals de l’àmbit i de les pertorbacions que 
l’afectin. En aquest sentit, tenint en compte el caràcter de sòl no urbanitzable, les 
pertorbacions haurien d’estar confinades al límit del sòl urbà. Així doncs, pel que respecte 
als hàbitats d’interès comunitari i a la vegetació de ribera associada a ambdues rieres no 
s’esperaria una degradació natural. 
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A més, pel que fa a l’avaluació i determinació dels efectes de l’alternativa 1, no s’han tingut 
en compte alguns dels aspectes ambientals rellevants presents en l’àmbit d’estudi, com per 
exemple la presència d’hàbitats d’interès comunitari, les zones inundables en els àmbits 
situats al sud-est del sector discontinu, entre d’altres.  
Tenint en compte els objectius i criteris ambientals establerts en el present document de 
referència caldrà realitzar la confrontació de les diferents alternatives seleccionades amb  els 
vectors ambientals exposats, per tal de determinar el grau d’adequació de cada una de les 
alternatives i els possibles punts de conflicte.  
 
3r. Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa seleccionada 
 
A partir de l’avaluació d’alternatives realitzada, l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar 
conclou que l’alternativa 1 és l’alternativa seleccionada.  Val a dir que la justificació de 
l’alternativa es basa principalment en motius urbanístics i d’oportunitat, no tenint en compte 
els objectius i criteris ambientals establerts en l’apartat  2.b del document ambiental.   
S’exposaran els motius ambientals de l’elecció de l’alternativa seleccionada i, d’acord amb 
l’anàlisi i avaluació ambiental descrit en el punt anterior, es justificarà ambientalment 
l’elecció de l’alternativa que finalment es porti a terme.  
 
5. VALORACIÓ AMBIENTAL DELS OBJECTIUS I CRITERIS, DE LA JUSTIFICACIÓ DE 
LES ALTERNATIVES I DE LA PROPOSTA 
                                                                                                                                                                            
En relació a l’avanç de la modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit discontinu 
del sector SUD 33 “Activitats econòmiques Nord”, es realitzen les consideracions següents: 
 
- Pel que fa a la documentació aportada, caldrà incorporar en l’ISA la descripció dels 
aspectes ambientals corresponents a les dues parcel·les adjacents al riu Tordera.  
- Amb especial èmfasis, es recorda que caldrà delimitar les zones inundables en aquest 
àmbit per tal de justificar la compatibilitat entre els usos i els riscos hidrològics.  
- S’ha constatat dins de la documentació de l’avanç l’absència d’un plànol de pendents, el 
qual haurà de ser incorporat.  
- Es recorda que caldrà donar resposta als requeriments establerts en l’informe emès per 
l’Agència Catalana de l’Aigua en data de 7 de juliol de 2009.  
- Atenent la natura de la modificació, caldrà incorporar una avaluació de la qualitat de l’aire 
dels darrers 5 anys per la zona de qualitat de l’aire corresponent al municipi de Palafolls 
(ZQA 7 “Maresme Nord”) per tal d’avaluar la capacitat i vulnerabilitat atmosfèrica de l’àmbit.  
- En l’ISA caldrà realitzar una descripció més acurada de la vegetació present en l’àmbit 
d’estudi. Per tant, caldrà considerar les masses forestals situades en l’àmbit de Can Traserra 
(formades per pinedes i alzines) així com les vernedes presents al sud-oest de l’àmbit de la 
modificació. En aquest sentit, caldrà que faci constar la presència d’hàbitats d’interès 
comunitari de caràcter prioritari presents en l’àmbit d’estudi.  
- Caldrà posar de rellevància en la descripció dels aspectes ambientals l’interès connector 
de la riera de Valmanya atenent la seva importància estratègica en ser afluent del riu 
Tordera (espai classificat com Xarxa Natura 2000 “Rius i Estanys de Tordera”). 
 
En relació a la descripció de les alternatives, l’alternativa escollida proposa realitzar una 
transformació dels sòls adjacents a la ja existent nau Inditext (actualment classificats com a 
sòl no urbanitzable) per a poder implantar un polígon industrial. A més, també proposa 
regular la situació urbanística dels dipòsits d’aigua municipal situats al sud-est del sector, 
actualment qualificats com sòl agrícola-equipaments tècnics i sòl agrícola d’entorn fluvial-
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equipaments tècnics (claus R1-S11 i R3-S11, respectivament) doncs segons la memòria 
d’ordenació, l’ús resulta incompatible amb el règim de sòl actual. L’alternativa proposa per 
aquestes parcel·les la classificació de sòl urbanitzable amb la qualificació de sistemes 
tècnics. En aquest sentit, cal realitzar les següents consideracions. Primer, actualment 
aquestes dues parcel·les situades al sud-est del sector discontinu es troben compreses dins 
d’una zona inundable per a períodes de retorn de 50 anys segons la cartografia disponible 
en el Departament de Medi Ambient i Habitatge. Segon, en aquests sòls no urbanitzables 
considerats d’especial protecció s’ubiquen els dipòsits d’aigua municipal. Cal recordar que 
les instal·lacions i obres per a serveis tècnics per abastament i subministrament d’aigua són 
compatibles amb el sòl no urbanitzable tal i com s’estableix en l’article 48 del Decret 
Legislatiu 1/2005,  de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
D’aquesta manera tenint en compte la proximitat al riu Tordera,  el risc d’inundabilitat 
associat i la protecció establerta pel planejament vigent es recomana classificar aquests sòls 
amb la categoria de sòl no urbanitzable, tot reconeixent els equipaments existents. Així 
doncs, s’evitaria la implantació de nous equipaments en un zona ambientalment sensible,  
amb un consum innecessari de sòl que a més no presenta continuïtat amb la trama urbana 
existent.  
 
Pel que fa a la implantació de la nova zona industrial en els sòls adjacents a la nau Inditext, 
en l’informe ambiental s’afirma que es mantindran el màxim possible les masses forestals 
existents, tot i que només reconeix les situades en el nord-est del sector discontinu, sense 
considerar la massa forestal adjacent a la masia de Can Traserra i sobretot els hàbitat 
d’interès comunitari de caràcter prioritari situats en l’extrem sud-oest. Pel que fa la proposta 
d’ordenació, les zones de creixement industrial (definides amb la clau V3*) es situen en els 
emplaçaments següents:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Clau S6. Parc urbà 

Hàbitats d’interès comunitari. De caràcter prioritari. Vernes i altres 
boscs de ribers afins Codi 91E0
Clau V3*. Zona de creixement industrial i activitats econòmiques 

 
Travessera de Gràcia, 56 
08006 Barcelona  
Tel.  93 567 08 34 
Fax  93 209 04 53 
e-mail: otaa.barcelona.dmah@gencat.cat 
 
 

16



 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Serveis Territorials de Barcelona 

El creixement industrial situat en el nord-est del sector suposa la pèrdua de la massa 
boscosa adjacent a la carretera de Palafolls. Tenint en compte el greu impacte que va 
suposar la implantació de la nau d’Inditext, caldrà fomentar la naturalització d’aquest espai 
urbà, tot conservant i mantenint aquestes masses boscoses. Per tant, caldrà comptabilitzar 
l’emplaçament del creixement industrial amb el manteniment i millora de vegetació existent.  
De forma similar, malgrat es destaca que la major part dels hàbitats d’interès comunitari 
situats al sud-oest de l’àmbit sud-oest estan qualificats com parc urbà, cal dir que la xarxa 
viària proposada i l’emplaçament de la zona industrial suposa la fragmentació d’aquests 
espais verds catalogats. A més, aquesta zona industrial V3* juntament amb el sistema 
d’equipaments (definits amb la clau S8) suposen la pèrdua de la zona de pinedes i alzines 
adjacents a la masia de Can Traserra. Per tant, per una banda caldrà conservar  els hàbitats 
d’interès comunitari de caràcter prioritari evitant llur fragmentació i transformació i per altra 
maximitzar el manteniment de la zona boscosa adjacent a la masia Can Traserra. A més, 
s’ha de tenir en compte l’article 24 de les normes urbanístiques de la modificació, on 
s’estableix l’obligatorietat d’estudiar la protecció de les masses forestals del sector 
mitjançant la qualificació com a zones verdes i on els terrenys de pendent elevada es 
preserva d’urbanitzar. En aquest sentit, l’entorn de la masia de Can Traserra  presenta una 
forma aturonada la qual està qualificada de sistema d’equipaments i zona industrial. Per 
tant, la proposta d’ordenació haurà de preservar aquells terrenys amb massa forestal i amb 
pendents, per tal de conservar la vegetació existent i minimitzar el moviment de terres.  
 
En un altre de coses, cal destacar favorablement el manteniment de la vegetació de ribera 
adjacent a la riera de Valmanya i a la riera de Reixach mitjançant la delimitació de franges 
de protecció. No obstant, tal i com consta en l’estudi d’inundabilitat adjuntat, es proposa 
augmentar la secció d’ambdues rieres mitjançant la modificació del perfil natural del terreny 
per tal de disminuir la superfície inundable. Aquesta actuació suposaria la pèrdua de la 
vegetació de ribera existent. Per tant, caldrà compatibilitzar actuacions que disminueixin el 
risc d’inundabilitat inherent al sector amb el manteniment i millora de la vegetació de ribera, 
en especial aquella compresa en la riera de Valmanya.  
 
En conseqüència, caldrà fer una revisió de la proposta assegurant el compliment de 
l’exposat pel present document de referència. A més, caldrà assegurar que l’alternativa 
finalment escollida doni resposta a tots els objectius i criteris plantejats en el identificats en 
l’apartat 4.a.3 del present document de referència, així com a d’altres que puguin sorgir 
durant el procés de redacció del pla.  
 
 
6. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AFECTADES I PÚBLIC INTERESSAT 
 
Les actuacions d’informació i consulta relacionades amb el POUM, en relació al procediment 
d’avaluació ambiental, es realitzaran de conformitat amb els articles 23 i 115 del Reglament 
de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. La fase de consultes 
sobre el document d’aprovació inicial, que inclourà l’ISA, es realitzarà a les Administracions 
públiques afectades i al públic interessat que es cita a continuació, sens perjudici que siguin 
consultats altres organismes segons la legislació vigent. 
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6.1 Administracions públiques afectades 
 
- Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental. Serveis Territorials a Barcelona (DMAH) 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Àrea del Medi Natural. Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a 

Barcelona. 
- Programa de Planejament Territorial. Secretaria per a la Planificació Territorial. 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
6.2 Públic interessat 
 

- DEPANA- Lliga per a la defensa del patrimoni natural 
 
 
Barcelona, 25 de setembre de 2009            
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10. ANNEX PLÀNOLS 
 

 
 

10.1.     Ortofotomapa de situació     escala 1:20.000 
10.2.     Plànol situació         escala 1:10.000 
10.3.    Plànol d’usos del sòl      escala 1:  5.000 
10.4.    Plànol terrenys amb pendents superiors al 20%   escala 1:  5.000 
10.5.    Plànol detall Alternativa 1     escala 1:  5.000 
10.6.    Plànol detall Alternativa 2     escala 1:  5.000 
10.7.    Plànol subsector Alternativa 2       escala 1:  5.000 
10.8.    Plànol Inundabilitat del sector (Alternativa 2)    escala 1:  5.000 
10.9.    Plànol proposta de la Modificació Puntual del Pla General  escala 1.  5.000            
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