
 

 
 

Ajuntament d’Olèrdola 

 

Document ambiental estratègic
Pla Especial Urbanístic 

LA MUNTANYETA  
 

JOSEP CARTRÓ BOADA,  Arquitecte

GENER 2019
 

 

 



 

2  



PLA ESPECIAL URBANÍSTIC LA MUNTANYETA,   OLÈRDOLA                                                                                                          

 

 3 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC LA MUNTANYETA  

 

 

 

 

 

 
 

Ajuntament d’Olèrdola 
 

 

 

 

 

EQUIP REDACTOR 

 

Josep Cartró Boada, arquitecte 

 

 

 

 

 

 

 

Col·laboradors 

 

 Jordi Galtés Rovira, arquitecte 

 Joan Miró Miret, arquitecte 

 Gemma Lara Mata, arquitecta 

 Isabel Lleonart i Botia, biòloga 

 

 

 

 



 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC                                        Pla Especial Urbanístic la Muntanyeta,   OLÈRDOLA                                                                    

 

 1 

Document Ambiental estratègic – PE La Muntanyeta  

 

Índex  

 
 

 

MEMÒRIA .................................................................................................................... 5 

1 Context................................................................................................................. 6 

1.1 Introducció i antecedents ............................................................................................. 6 

2 Objecte................................................................................................................. 7 

2.1 Promoció i redacció ..................................................................................................... 7 

2.2 Conveniència i oportunitat ........................................................................................... 7 

2.3 Contingut documental .................................................................................................. 8 

2.4 Marc Legal ................................................................................................................... 9 

2.5 Relació del PE amb altres Plans i Programes............................................................. 9 

3 Objectius, abast i contingut del PE ......................................................................10 

3.1 Objectius del Pla especial.......................................................................................... 10 

3.2 Motivació de l’aplicació de procediment d’Avaluació ambiental estratègica 
simplificada ............................................................................................................................. 10 

3.3 Àmbit i abast del Pla especial .................................................................................... 11 

3.4 Síntesi dels continguts del Pla especial..................................................................... 11 

4 Planejament vigent amb incidència sobre l’àmbit d’actuació................................11 

4.1 Planejament municipal............................................................................................... 11 

4.2 Pla Director Territorial de l’Alt Penedès..................................................................... 13 

4.3 Pla Territorial Metropolità de Barcelona .................................................................... 15 

5 Diagnosis ambiental ............................................................................................17 

5.1 Àmbit territorial ........................................................................................................... 17 

5.1.1 Situació geogràfica ................................................................................................ 17 

5.1.2.................................................................................................................................... 17 

5.1.3 Emplaçament......................................................................................................... 18 

5.1.4 Vies de comunicacions.......................................................................................... 19 

5.2 Medi físic .................................................................................................................... 19 

5.2.1 Climatologia........................................................................................................... 19 

5.2.2 Geomorfologia ....................................................................................................... 19 

5.2.3.................................................................................................................................... 20 

5.2.4 Geologia ................................................................................................................ 20 

5.2.5 Hidrologia............................................................................................................... 22 

5.2.6 Hidrogeologia ........................................................................................................ 23 

5.2.7 Diagnosis del medi físic......................................................................................... 24 



 

2  

5.3 Medi biòtic .................................................................................................................. 24 

5.3.1 Hàbitats.................................................................................................................. 24 

5.3.2 Espais naturals protegits o zones protecció.......................................................... 30 

5.3.3 Connectivitat .......................................................................................................... 31 

5.3.4 Elements vegetals d’interès local .......................................................................... 34 

5.3.5 Diagnosis del Medi biòtic....................................................................................... 34 

5.4 Medi humà ................................................................................................................. 35 

5.4.1 El paisatge ............................................................................................................. 35 

5.4.2 Patrimoni cultural................................................................................................... 39 

5.4.3 Dinàmiques sociodemogràfiques del municipi ...................................................... 49 

5.4.4 Diagnosis del medi humà ...................................................................................... 52 

5.5 Riscos naturals i tecnològics ..................................................................................... 52 

5.5.1 Risc Geològic ........................................................................................................ 52 

5.5.2 Risc d’incendi forestal............................................................................................ 53 

5.5.3 Risc d’inundació .................................................................................................... 54 

5.5.4 Sòls contaminats o abocaments ........................................................................... 56 

5.5.5 Qualitat de l’aire..................................................................................................... 57 

5.5.6 Risc tecnològic ...................................................................................................... 57 

5.5.7 Risc sísmic............................................................................................................. 59 

5.5.8 Contaminació lumínica .......................................................................................... 60 

5.5.9 Contaminació acústica i radioelèctrica .................................................................. 61 

5.5.10 Diagnosis dels riscos naturals i tecnològics...................................................... 61 

5.6 Informe ambiental ...................................................................................................... 62 

5.7 Canvi climàtic............................................................................................................. 63 

5.8 Estudi d’impacte i integració paisatgística ................................................................. 63 

6 Estat actual..........................................................................................................64 

6.1 Usos, edificacions i infraestructures existents ........................................................... 64 

6.2 Serveis i infraestructures existents ............................................................................ 66 

6.3 Propietat i cadastre .................................................................................................... 67 

7 Avaluació ambiental del Pla especial...................................................................67 

7.1 Adequació de les determinacions del PEU al planejament i usos previstos ............. 67 

7.1.1 Coherència amb el planejament urbanístic ........................................................... 67 

7.1.2 Coherència entre el PE i els elements ambientalment més rellevants de la matriu 
biofísica............................................................................................................................... 67 

7.1.3 Regulació d’usos i activitats .................................................................................. 68 

7.1.4 Proposta de regulació d’usos i activitats ............................................................... 68 

7.1.5 Xarxa viària i regulació de la circulació motoritzada ............................................. 71 

7.2 Compatibilitat amb el territori i determinacions de protecció ..................................... 71 

7.2.1 Prevenció d’incendis forestals ............................................................................... 71 

7.2.2 Protecció del sistema hidrològic ............................................................................ 71 



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC                                        Pla Especial Urbanístic la Muntanyeta,   OLÈRDOLA                                                                    

 

 3 

7.2.3 Protecció de la gea................................................................................................ 71 

7.2.4 Protecció de la vegetació i de la flora.................................................................... 72 

7.2.5 Protecció de la fauna............................................................................................. 72 

7.2.6 Protecció del patrimoni cultural ............................................................................. 72 

7.3 Criteris de desenvolupament del Pla ......................................................................... 73 

7.4 Alternatives i efectes ambientals previsibles ............................................................. 73 

7.5 Mesures preventives i de correcció ambiental del Pla .............................................. 74 

7.5.1 Mesures incorporades a la normativa del Pla ....................................................... 74 

7.5.2 Mesures incorporades a les condicions específiques d’ordenació ....................... 77 

8 Avaluació global ..................................................................................................77 

9 Seguiment ambiental del Pla ...............................................................................78 

10 Síntesi .............................................................................................................79 

ANNEXES ...................................................................................................................81 

11 Relació d’espècies que s’haurien d’evitar en revegetació i en jardineria ..........82 

12 Informes al document d’avanç de Pla ..............................................................85 

12.1 Informe Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ........................................... 87 

12.2 Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona ............. 97 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ...................................................................................111 

13 Plànols d’informació.......................................................................................111 

14 Plànols d’ordenació .......................................................................................111 

 

 

 



 

4  



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC                                        Pla Especial Urbanístic la Muntanyeta,   OLÈRDOLA                                                                    

 

 5 

MEMÒRIA 



 

6  

1 Context 

1.1 Introducció i antecedents 

El Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, en sessió de 20 de febrer de 2006, va aprovar inicialment el 
Pla d’Ordenació urbanística municipal l’Olèrdola que revisa el vigent Pla General d’Ordenació 
municipal, i en el qual la finca propietat de l’Ajuntament anomenada “La Muntanyeta”, situada 
en sòl no urbanitzable, té diverses qualificacions: en la seva major part es qualifica com a sòls 
forestals existents (clau 25a), en una petita part com a sòls forestals de reforestació (clau 24b) i 
en la resta com a protecció de fondos (clau 23).  

En el moment de redactar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (ara endavant POUM), es 
va proposar modificar la qualificació de part de la finca de La Muntanyeta. En el sentit de 
protegir aquesta finca, espai natural i d’important valor paisatgístic del terme municipal 
d’Olèrdola, fer-lo compatible amb la realitat existent, amb la finalitat que esdevingui un espai 
natural, i donat que es tractava d’una finca de propietat municipal, es va proposar, des d’un 
punt de vista tècnic, mediambiental i paisatgístic, tant pels redactors del POUM com per la 
Diputació de Barcelona que havia estudiat amb profunditat aquesta finca, que es modifiqués la 
qualificació de part dels terrenys considerats pel POUM com a forestals (claus 25a i 25b) i 
passessin a qualificar-se com a sòls agroforestals (clau 27).  

Amb data 8 d’agost de 2006, es va aprovar provisionalment el POUM, que incorporava aquesta 
modificació de la qualificació de part dels terrenys de La Muntanyeta, i estableix que els usos i 
regulacions cal que es desenvolupin a través d’un Pla Especial.  

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 14 de desembre de 2006, va 
aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal d’Olèrdola, supeditant la seva 
publicació i conseqüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat pel Ple de 
l’Ajuntament, que incorporés les prescripcions incloses en la resolució de l’aprovació.  

El Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, en sessió de 2 de maig de 2007, va verificar el Text refós 
esmentat. El Text refós recollia per a la finca de la Muntanyeta les mateixes qualificacions que 
el POUM aprovat provisionalment per l’Ajuntament.  

A partir d’aquest nou POUM, l’Ajuntament d’Olèrdola, juntament amb la Diputació de 
Barcelona, va iniciar el desenvolupament del Pla Especial Urbanístic de “La Muntanyeta”, que 
es basava i era compatible amb el Text refós del Pla d’Ordenació urbanística municipal 
d’Olèrdola, a l’espera que el POUM sigués aprovat definitivament.  

El 26 d’abril de 2007, es presenta a l’Ajuntament el Pla especial urbanístic “La Muntanyeta” 
redactat per la consultoria La Vola, SAL.  

La Junta de Govern Local, en sessió de 8 de maig de 2007, va aprovar inicialment el Pla 
especial urbanístic de la Muntanyeta, i el va sotmetre a informació pública. Posteriorment, 
l'informe ambiental del document va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el 17 
de desembre de 2007.  

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 20 de setembre de 2007 va 
verificar el Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal d'Olèrdola. L’acord i la 
normativa del POUM van ser publicats al DOGC el 28 de gener de 2008. 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 28 de gener de 2009, va aprovar provisionalment el pla 
especial de la Muntanyeta i el va trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona 
per a la seva aprovació definitiva. 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona (CTUB), en sessió de 2 d'abril de 2009, va 
acordar retornar a l'Ajuntament d'Olèrdola, l'expedient tot indicant que calia que l'apartat 
normatiu del document es referís als aspectes exclusivament urbanístics, que s’eliminés la 
possibilitat d’ampliació de l’edificació existent i el concepte de zonificació, i que el document fos 
redactat per professionals amb la titulació adequada.  
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El 26 de gener de 2010, la consultoria la Vola entra al Registre de l'Ajuntament, el Text refós 
del Pla especial Urbanístic de la Muntanyeta, en el qual s’havia incorporat les prescripcions de 
l’acord de la CTUB i s’havien esmenat algunes errades, que no afectaven al contingut del Pla, 
detectades en el document anterior.  

La CTUB, en sessió de 23 de juny de 2010, acorda de nou suspendre el Pla especial i sol·licita 
un nou Text refós en el qual s’incorporessin les prescripcions de l’informe del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge i es modifiqués el document d’acord amb el contingut de l’acord de la 
comissió i de l’informe annex a aquest.  

La tramitació del Pla especial es va aturar i no es va arribar mai a redactar el nou text refós. 

El 9 d’octubre de 2017, l’Ajuntament d’Olèrdola ja encarregar a l’arquitecte Josep Cartró Boada 
la redacció del Pla especial i en data 21 de març de 2018 va lliurar a l’Ajuntament el document 
per l’aprovació inicial del Pla i el document ambiental estratègic. 

 L’Ajuntament d’Olèrdola en 9 d’abril de 2018 va donar tràmit del nou document d’avanç de Pla. 

La CTUB, en sessió de 24 de juliol de 2018, emet informe tècnic sobre l’Avanç de Pla especial 
de la Muntanyeta. Expedient 2018/066948/B. S’adjunta com a annex. 

L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, en data de 29 de juny de 2018, 
emet informe proposta sobre l’emissió de l’informe ambiental estratègic del Pla especial 
urbanístic La Muntanyeta. Referència OTAABA20180041 (URB 055-18). S’adjunta com a 
annex. 

El present document incorpora les prescripcions i recomanacions de l’informe tècnic i valoració 
de la proposta de l’anterior PEU de la Muntanyeta segons acord de la CTUB de data 23 de juny 
de 2009 (Exp. 2009/035906/B). 

Així mateix el document presentat incorpora les prescripcions i recomanacions de l’informe 
tècnic de la CTUB de data 24 de juliol de 2018, així com de l’informe ambiental estratègic emès 
per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona en data de 29 de juny de 
2018. 

 

2 Objecte 

El procediment d’avaluació ambiental és l'instrument tècnic i administratiu que té com a objecte 
garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l'aprovació i el 
seguiment dels plans i els programes que poden tenir efectes significatius per al medi ambient 
(article 1 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d’avaluació ambiental de plans i programes). 

L’objecte del present Document ambiental estratègic (DAE) es el de determinar i avaluar els 
possibles efectes que es poden produir en el medi ambient durant la implantació del Pla 
especial urbanístic La Muntanyeta d’Olèrdola així com també en el transcurs del seu 
desenvolupament.   

2.1 Promoció i redacció 

El DAE és promogut per l’Ajuntament d’Olèrdola i es redacta per part de l’arquitecte Josep 
Cartró Boada. 

2.2 Conveniència i oportunitat 

El principi de desenvolupament urbanístic es basa, entre d’altres aspectes, en l’establiment 
d’un model d’ordenació equilibrat que utilitzi racionalment el territori i el medi ambient. Assolir 
aquest concepte comporta conjuminar les necessitats de desenvolupament amb la preservació 
dels valors històrics, arqueològics, culturals, paisatgístics, ambientals i recursos naturals així 
com els valors identitaris del municipi. 

L’àmbit del PEU, especialment el de la finca de La Muntanyeta, és un espai àmpliament utilitzat 
per la gent del municipi. Fins al dia d’avui no hi ha hagut cap mena de regulació que determini 
els usos permesos i asseguri la conservació dels seus valors. El present PEU permetrà el 
desenvolupament de l’espai amb usos compatibles amb la protecció dels seus valors més 
emblemàtics. 
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Actualment, la finca de la Muntanyeta s’ha convertit en una finca lúdica en el medi natural que 
és utilitzada per molta gent del municipi i de la comarca. S’utilitza per fer-hi barbacoes, festes 
infantils, curses i passejades, acampades, festes populars...  

L’Ajuntament ha estudiat la possibilitat de fer una pista de running fixa a la part de l’antic 
abocador de runes, que es va incorporar a aquesta finca.  

Tenint en compte tot això, ha sorgit la necessitat de tornar a iniciar la redacció i tramitació del 
Pla especial de la Muntanyeta.  

Aquest nou pla especial, recull en part, la documentació, bàsicament informativa, de l’anterior 
Pla especial i delimita i determina els nous usos que es pretén donar a les diferents parts de la 
finca de la Muntanyeta.  

Per tant, la finalitat del PEU és obtenir la regulació dels usos de l’àmbit establert i una utilitat 
pública del mateix, al mateix temps que una conservació dels seus valors naturals.  

El PEU de La Muntanyeta contempla una superfície d’ aproximadament 68 Ha. que comprèn la 
finca pública de La Muntanyeta i l’àrea, també pública, de l’antic abocador i els terrenys cedits a 
l’ajuntament per la restauració com a bosquet a l’entrada de la finca.  Aquests terrenys son de 
tipologia bàsicament forestal amb una única edificació, la finca de La Muntanyeta, ara en ruïnes 
però lloc d’esbarjo tradicional de la gent de les rodalies. 

El present Document ambiental estratègic (DAE) es redacta i tramita d’acord amb el marc legal 
vigent en matèria d’avaluació ambiental estratègica, regulat per: 

- Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes en el medi ambient. 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

- Llei 6/2009, de 28 d'abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa d 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (Disposició addicional vuitena). 

Donat que, tal i com es justifica a l’apartat 2.2, el Pla especial és objecte d’avaluació ambiental 
simplificada, és d’aplicació allò establert a l’article 29 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental. Aquest article estableix que per a l’inici del procediment el promotor ha 
de presentar una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada, 
acompanyada de l’esborrany del pla o programa i d’un document ambiental estratègic (el 
present document).  

2.3 Contingut documental 

El present Pla especial es redacta en desenvolupament del POUM d’Olèrdola i d’acord amb el 
que estableixen el TRLU i el RLU. D’acord amb l’establert a l’article 29.1 de la llei 2172013, de 
9 de desembre , el document ambiental estratègic ha de contenir, com a mínim, la següent 
informació: 

- Els objectius de la planificació. 

- L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, tècnicament 
i ambientalment viables. 

- El desenvolupament previsible del pla o programa. 

- Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla 
o programa en l’àmbit territorial afectat. 

- Els efectes ambientals previsibles i, si és procedent, la seva quantificació. 

- Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents. 

- La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica 
simplificada. 

- Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes. 
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- Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, corregir 
qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa, 
tenint en compte el canvi climàtic. 

- Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla. 

El contingut del present document dóna resposta a tota la informació requerida a l’esmentat 
article i s’estructura de la següent forma: Una primera part  on s’explica el context, antecedents 
de redacció del DAE, objectius i abast on es manifesta els objectius, la motivació, l’àmbit i 
l’abast del Pla especial i es realitza una diagnosi ambiental. Una segona part on es realitza la 
corresponent avaluació ambiental del Pla estudiant la coherència amb el planejament urbanístic 
i les interaccions amb la matriu biofísica. També es fa un anàlisi d’alternatives i els seus efectes 
previsibles, i s’estudia les mesures preventives i de correcció.  Posteriorment es realitza una  
avaluació global i s’estableixen les pautes de seguiment del Pla. I per últim es complementa el 
document amb la documentació gràfica per a una seva millor compressió. 

2.4 Marc Legal 

El present Document ambiental estratègic (DAE) es redacta i tramita d’acord amb el marc legal 
vigent en matèria d’avaluació ambiental estratègica, regulat per: 

- Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes en el medi ambient en l’àmbit europeu. 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en l’àmbit estatal 

- Llei 6/2009, de 28 d'abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, en l’àmbit de 
Catalunya. 

- Llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millorament de la regulació 
normativa. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (Disposició addicional vuitena). 

D’altra banda, l’avaluació ambiental estratègica simplificada s’integra en la tramitació del Pla 
especial seguint el procediment establert a la següent legislació: 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació del text refós 
de la llei d’urbanisme (TRLU), per la Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de 
l’activitat administrativa i per la Llei 5/2017del 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos 
sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de 
diòxid de carboni. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’Urbanisme 
(RLU) a excepció d’aquells article derogats per l’apartat e) de la Disposició derogatòria 
de la llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme i 
per les modificacions introduïdes en el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

2.5 Relació del PE amb altres Plans i Programes 

El Pla Especial urbanístic de La Muntanyeta té relació amb els plans i programes següents: 

- Pla Territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març del qual 
ha de desplegar-ne les determinacions. 

- Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat definitivament el 20 d’abril de 
2010 (publicat al DOGC núm. 5827 de data 12 de maig de 2010). 

- Pla d’ordenació urbanística municipal  d’Olèrdola, aprovat definitivament el 16 d’octubre 
de 1981 (publicat al DOGC de data 6 de novembre de 1981) 
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- Plans sectorials existents i futurs. Aquests plans comprenen tot l’àmbit de Catalunya 
però d’acord amb el seu caràcter sectorial, les seves determinacions es refereixen 
només a un o alguns aspectes de la realitat territorial. En el desenvolupament de la Llei 
23/1983, la Generalitat ha elaborat i aprovat diversos plans territorials i sectorials, 
alguns amb anterioritat a l’aprovació del Pla territorial general.  

 

3 Objectius, abast i contingut del PE 

3.1 Objectius del Pla especial 

L’objecte del Pla Especial és la regulació dels usos de la finca “La Muntanyeta” establint la seva 
utilitat pública, per tal de permetre’n el seu desenvolupament i fer-lo compatible amb la 
conservació dels seus valors ambientals, paisatgístics, històrics i socials. En concret els 
objectius son: 

- Protegir els elements d’interès geològic, i particularment les geomorfologies 
característiques del paisatge. 

- Adoptar mesures per tal d’evitar l’erosió i la degradació dels sòls. 

- Adoptar mesures de caràcter general per a la protecció de les comunitats naturals i de 
les espècies de flora i fauna d’interès rellevant en l’àmbit del Pla. 

- Evitar o minimitzar la fragmentació dels hàbitats en el conjunt de l’espai, i 
particularment en aquelles àrees que mantenen una major integritat i naturalitat. 

- Protegir de forma especial els ambients amb presència de comunitats naturals d’interès 
comunitari, com són les comunitats de màquies i garrigues amb margalló, llentiscle, 
ullastre i les pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies i garrigues amb ullastre i 
margalló. 

- Potenciar les comunitats vegetals autòctones pròpies de l’espai en aquelles zones que 
han patit afectacions recents. 

- Establir directrius de prevenció dels incendis forestals. 

- Ordenar l’ús públic i les activitats de lleure que es desenvolupen a l’espai, per tal que 
siguin compatibles amb la conservació global de l’espai natural. 

- Establir directrius per a l’aprofitament dels recursos naturals, que faci compatible la 
conservació dels sistemes naturals amb els aprofitaments tradicionals. 

- Establir directrius en relació a l’activitat socioeconòmica de la masia existent a la finca, 
per tal que pugui desenvolupar-se de manera sostenible. 

- Establir un marc de referència perquè les infraestructures i serveis destinats a la 
població local puguin desenvolupar-se de manera compatible amb la conservació 
global de l’espai natural, i puguin repercutir positivament en la millora de la qualitat de 
vida. 

3.2 Motivació de l’aplicació de procediment d’Avalu ació ambiental estratègica 
simplificada 

Donat que l’entrada en vigor de la Llei 21/2013, de 9 de setembre, d’avaluació ambiental 
requereix l’adaptació de la normativa catalana a la mateixa, i, mentre aquesta no es produeixi, 
s’han aprovat mitjançant la Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les regles aplicables fins que la Llei 6/2009 
s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013. Aquestes regles clarifiquen els supòsits pel que fa a 
l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic: 
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Article 6. Àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica. 

1. Són objecte d’una avaluació ambiental estratègica ordinària els plans i programes, així com les 
seves modificacions, que adopti o aprovi una Administració pública i l’elaboració i aprovació dels 
quals l’exigeixi una disposició legal o reglamentària o un acord del Consell de Ministres o del 
Consell de Govern d’una comunitat autònoma, quan: 

a) Estableixin el marc per a la futura autorització de projectes legalment sotmesos a avaluació de 
l’impacte ambiental i es refereixin a l’agricultura, ramaderia, silvicultura, aqüicultura, pesca, 
energia, mineria, indústria, transport, gestió de residus, gestió de recursos hídrics, ocupació del 
domini públic maritimoterrestre, utilització del medi marí, telecomunicacions, turisme, ordenació del 
territori urbà i rural, o de l’ús del sòl; o bé, 

b) Requereixin una avaluació pel fet d’afectar espais Xarxa Natura 2000 en els termes que preveu 
la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. 

c) Els compresos a l’apartat 2 quan ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental en l’informe 
ambiental estratègic d’acord amb els criteris de l’annex V. 

d) Els plans i programes inclosos a l’apartat 2, quan així ho determini l’òrgan ambiental, a sol·licitud 
del promotor. 

2. Són objecte d’una avaluació ambiental estratègica simplificada: 

a) Les modificacions menors dels plans i programes esmentats a l’apartat anterior. 

b) Els plans i programes esmentats a l’apartat anterior que estableixin l’ús, a escala municipal, de 
zones d’extensió reduïda. 

c) Els plans i programes que, establint un marc per a l’autorització en el futur de projectes, no 
compleixin els altres requisits esmentats a l’apartat anterior. 

El Pla especial de La Muntanyeta està inclòs en els supòsits especificats a l’article 6.2.b de la 
Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica, i per tant és objecte d’avaluació ambiental simplificada. 

3.3 Àmbit i abast del Pla especial 

L’àmbit del Pla especial s’estén a tota la zona coneguda com La Muntanyeta a l'oest  del terme 
municipal d’Olèrdola (Alt Penedès). El terrenys públics que formen el PEU de La Muntanyeta 
comprenen una superfície d’aproximadament 68 Ha situats en una zona a prop del cementiri de 
Moja i del camí rural Rossend Montané que uneix nuclis de Moja i de Sant Miquel d’Olèrdola. 

L’àmbit està conformat per una superfície de sòl no urbanitzable que es troba dins la conca de 
la riera de Canyelles i inclou la zona anomenada la muntanyeta, l’àrea de l’antic abocador i els 
terrenys cedits a l’ajuntament per la restauració com a bosquet a l’entrada de la mateixa finca. 

3.4 Síntesi dels continguts del Pla especial 

El Pla especial es proposa com un element que ha de regular els usos i l’aprofitament dels 
recursos naturals fent-los compatibles amb l’objectiu de conservació de l’espai i de la matriu 
natural. En concret , a més de les mesures de protecció dels diferents valors naturals i 
paisatgístics així com la potenciació de la flora i la fauna autòctones, es volen afegir mesures 
per evitar l’erosió dels terrenys, establir directrius de protecció contra incendis, i ordenar de 
forma els usos de la finca segons les seves característiques i qualitats.  

En general s’estableix com un document en positiu aprofitant l’ocasió per poder permetre 
determinats usos, molts ja existents, però donant-hi un marc legal i físic que ajudi a 
desenvolupar-los mentre es preserva aquelles zones ambientalment més sensibles.  

 

4 Planejament vigent amb incidència sobre l’àmbit d ’actuació 

4.1 Planejament municipal 

El planejament vigent d’Olèrdola és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 20 de setembre de 2007 
i publicat al DOGC a efectes de la seva executivitat el 29 de gener de 2008. 
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El POUM preveu, en l’article 215 de la normativa urbanística, la possibilitat de desenvolupar les 
determinacions d’aquest mitjançat l’elaboració de Plans especials amb les finalitats de la millora 
del medi rural, la protecció i regeneració de conreus i espais forestals, la protecció i regeneració 
del paisatge i dels béns naturals i culturals, la promoció i el desenvolupament agrícola, ramader 
i forestal, la protecció i millora de les vies i camins rurals o d’altres finalitats anàlogues.  

Els Plans especials urbanístics no podran alterar les determinacions del POUM, llevat de 
regular més restrictivament les condicions d’edificació i d’ús i/o d’augmentar la superfície 
establerta com a mínima per a les finques. Aquest també determina la necessitat que els plans 
especials que persegueixin objectius diferents als anteriors i que incideixin en el territori 
classificat com a sòl no urbanitzable hauran de justificar expressament l’observança de les 
determinacions d’aquest. 

El Pla especial urbanístic s’estableix en les zones ja definides en el Pla d’ordenació urbanístic 
municipal, complementant per a cada una d’elles una regulació específica. Les zones dins 
l’àmbit del POUM són les següents: 

- Zona de protecció de fondos (clau 23) 

- Sols de valor agrícola (clau 24a) 

- Zona forestal (clau 25a i 25b) 

- Zona agroforestal (clau 27) 

 

 

 

              POUM Olèrdola. Plànol N01. Classificació del sòl i zonificació del sòl no urbanitzable. 

 

Zona de protecció de fondos (clau 23):  Inclou tots els fondos situats a les estribacions del 
massís del Garraf, així com les vessants més immediates. Es tracta d’un element essencial per 
a la configuració del paisatge de la zona, a més de constituir àrees importants per al conreu 
tradicional de la vinya a la zona. Aquestes àrees també actuen de reservori de comunitats 
vegetals de ribera i com a eixos de desplaçament dels animals. Moltes de les parets rocoses 
del municipi es troben delimitant aquestes àrees (articles 231-232). 
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Sols de valor agrícola (clau 24a):  Són sols especialment apte per a l’explotació agrària i que 
haurà de rebre un tractament de prioritat per tot el que fa a ajuts, crèdits, ordenació de les 
activitats agràries, electrificació rural, etc..., per tal d’intensificar el desenvolupament del sector i 
fomentar la millora de les explotacions. Aquesta especial aptitud el fa incompatible amb 
determinats usos no estrictament agrícoles (articles 233-236). 

Zona forestal (clau 25):   Està formada per els sòls ocupats per bosc (Clau 25a) i els sòls de 
reforestació o reconstitució (Clau 25b), que comprenen tot tipus de terreny que, per les seves 
actuals condicions d’abandonament, absència de capa vegetal, o simple tendència a la 
degradació, requereixen d’una actuació per a regenerar-los (articles 237-239). 

Zona agroforestal (clau 27):  Estan integrades per un mosaic de sòls agrícoles i forestals que 
donen lloc a un paisatge on els usos agraris tenen caràcter predominant, però mantenen un 
equilibri amb els terrenys forestals, formant un complex de gran interès pels seus valors 
naturals i culturals (articles 244-249). 

4.2 Pla Director Territorial de l’Alt Penedès 

El Pla Director Territorial de l’Alt Penedès, en endavant PDTAP, va ser aprovat definitivament el 
16 de setembre de 2008 i publicat en el DOGC núm. 5241 de 22 d’octubre de 2008 a l’efecte 
de la seva executivitat immediata. 

La finalitat del Pla és la d’ordenar el territori per tal de garantir el benestar de la població actual i 
futura. Entre els seus objectius principals cal destacar els següents en relació al SNU: 

- Establir la protecció adient de la diversitat biològica i d’altres valors naturals del territori i 
els proveeixi de la funcionalitat necessària a partir d’un sistema d’espais protegits. 

- Garantir la preservació del paisatge propi de la comarca. 

- Garantir la permeabilitat ecològica de la matriu territorial. 

- Contribuir al millor estat de la comarca. 

- Contribuir a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament ordenat i sostenible dels 
recursos del territori i del desvetllament del seu potencial endogen. 

Amb la finalitat de modular les normes de protecció en funció de les condicions de les diferents 
àrees de sòl, paisatge i ús, així com la vinculació a la denominació d’origen, el Pla determina la 
protecció especial per a la totalitat dels espais oberts, distingint entre dues categories:  

- Sòl de protecció especial d’interès natural i/o amb iental . Categoria integrada per 
espais o elements d’interès o especial interès natural o paisatgístic protegits per les 
corresponents legislacions sectorials i/o urbanístiques, espais de valor local i/o 
comarcal, connectors ecològics, cursos fluvials i les seves riberes o zones fluvials, 
espais forestals i espais d’interès geològic, així com d’altres espais de protecció de 
riscos establerts per la legislació ambiental.  

Es defineixen com a espais de protecció especial d’interès natural i ambiental aquells 
espais que, per la seva qualitat i disposició estratègica, garanteixen el manteniment, 
desenvolupament i desplaçament de les espècies i, també, els connectors, és a dir, 
aquells elements i àmbits que, en el context del Pla, reforcen i asseguren la 
permeabilitat ecològica entre els espais d’especial interès natural i garanteixen la 
permeabilitat de la matriu territorial. 

- Sòl de protecció especial de la vinya .  Aquesta categoria de sòl esta integrada per la 
totalitat del sòl no urbanitzable que no ha estat inclòs en la categoria de protecció 
especial natural. El sòl de protecció especial de la vinya comprèn sòls d’alt valor 
agrícola amb conreu de vinya inscrits com a Denominació d’origen Penedès, 
indicacions geogràfiques protegides (IGP), produccions ecològiques i produccions 
integrades, inclou també àrees dedicades a altres conreus i a activitats relacionades 
amb l’agricultura, ramaderia, producció vitivinícola i activitats relacionades.  

Aquests espais gaudeixen a la comarca d’una funció paisatgística rellevant, configurant espais 
amb una funció estratègica de reserva d’espai obert o lliure en relació amb el model territorial. 
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El planejament urbanístic ha de classificar aquest sòl com a no urbanitzable de protecció 
agrícola amb menció de la categoria de protecció especial de la vinya del Pla, s’ha de 
determinar com a ús principal l’agrícola i es podran delimitar subzones en funció de les 
característiques diferencials o regulacions específiques en funció de posició, usos compatibles 
o edificacions. La regulació de totes les subzones aplicarà les mesures per a sòl no 
urbanitzable de protecció especial derivades del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret 
legislatiu 1/2005) i també aquelles que se’n deriven de les directrius del paisatge.  

Les normes relatives al sistema d’espais oberts incloses al Pla són d’aplicació directa i 
executives a partir de l’entrada en vigor del Pla. Les Normes prevalen sobre les del 
planejament territorial sectorial i urbanístic vigents en aquells aspectes en què siguin més 
restrictives en relació amb les possibles obres, edificacions i implantació d’activitats que 
poguessin afectar els valors del sòl que en motiven la protecció.  

Segons el PDTAP, els plans directors urbanístics i els plans d’ordenació urbanística municipal 
han de contenir un plànol a l’escala en què es determini l’ordenació del sòl no urbanitzable, on 
s’assenyalin els límits dels diferents tipus de sòl d’espais oberts determinats pel Pla en el terme 
municipal, sense perjudici dels ajustaments que el major detall del plànol aconselli.  

Tanmateix, segons el PDTAP, els plans territorials sectorials, els plans directors o especials 
urbanístics i els plans d’ordenació urbanística municipal poden establir els subtipus d’espais no 
urbanitzables de protecció que considerin adequats en funció dels seus objectius i del seu 
àmbit d’actuació, sense contradir les determinacions del Pla, amb el ben entès que no es 
consideren contradictòries les disposicions que pretenen un major grau de protecció o una 
major restricció a les possibles transformacions.  

 

 

 

Detall del plànol d’Espais Oberts del Pla Director Territorial de l’Alt Penedès 

 

Els espais que estan delimitats pel Pla Especial estan categoritzats, segons el PDTAP com a 
sòls de protecció especial. 

Aquest Pla també incorpora els espais d’aqüífers protegits i els espais de l’inventari d’Espais 
d’interès geològic de Catalunya presents a la comarca però no se’n detecta cap a l’àmbit del 
Pla especial o en les seves proximitats. 
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4.3 Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010 
(DOGC núm. 5827 de data 12 de maig de 2010), és un dels set plans territorials parcials en 
què es desenvolupa el Pla Territorial General de Catalunya, i comprèn el territori que abasten 
les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i 
el Vallès Oriental, amb una superfície total de 3.236 km2, repartits en 164 municipis. 

El Pla Territorial Metropolità desenvolupa la seva proposta espacial a partir dels tres sistemes 
adoptats: espais oberts, assentaments urbans i infraestructures de mobilitat; en cada sistema 
atesa llur diferent naturalesa, les determinacions assoleixen un diferent abast. 

Sistema d’espais oberts:  El sistema d’espais oberts comprèn el sòl classificat com a no 
urbanitzable en el planejament urbanístic en el moment de l’aprovació del Pla territorial. 

Dins del sistema d’espais oberts, i mitjançant les categories normatives establertes, el Pla 
assenyala les parts del territori que han de ser preservades de la urbanització i, en general, 
dels processos que poguessin afectar-ne negativament els valors paisatgístics, ambientals, 
patrimonials i econòmics, entre els quals els agraris, sense perjudici de les actuacions que es 
poden autoritzar en les circumstàncies i condicions que aquestes normes estableixen.  

El Pla considera el sistema d’espais oberts com un component fonamental de l’ordenació del 
territori i, per tant, cal considerar les determinacions que el regulen com a bàsiques per al 
desenvolupament del Pla.  

Les normes relatives al sistema d’espais oberts incloses al Pla són d’aplicació directa i 
executives a partir de l’entrada en vigor del Pla. Les normes prevalen sobre les del planejament 
territorial sectorial i urbanístic vigents en aquells aspectes en què siguin més restrictives amb 
relació a les possibles obres, edificacions i implantació d’activitats que poguessin afectar els 
valors de l’espai que en motiven la protecció.  

Amb la finalitat de modular les normes de protecció en funció de les diferents àrees de sòl i dels 
papers que han de representar en el territori, el Pla distingeix dos tipus bàsics de sòl en els 
espais oberts. 

Espais de protecció especial . Comprèn aquell sòl que, pels seus valors naturals i agraris o 
per la seva localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per a integrar una 
xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el 
conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions. El sòl de 
protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa sectorial 
com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000.  

Els espais de protecció especial han de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, i amb 
aquesta finalitat, i d’acord amb la legislació vigent, serà classificat com a sòl no urbanitzable 
pels plans d’ordenació urbanística municipal i s’hi aplicarà el règim que estableix aquest article. 
Excepcionalment, i de manera justificada, es pot incloure alguna peça en sectors o polígons per 
tal de garantir definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la 
incorporació al sistema d’espais lliures públics que pot resultar del procés de gestió urbanística 
corresponent.   

Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara de  la 
legislació vigent, s’entén que els espais de protecció especial estan sotmesos a un règim 
especial de protecció i que són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de 
transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció 
especial.  

En els espais de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de 
nova planta o ampliació de les existents:  

Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o la 
millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació que estableix el Pla. 

Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 
47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, quan es compleixin les condicions i exigències que 
assenyalen en el Pla per tal de garantir que no afectaran els valors que motiven la protecció 
especial d’aquests espais.  
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El Pla estableix varies categories d’espais de protecció especial:  espais de protecció especial 
d’interès natural i agrari.   

- Espais de protecció especial de la vinya.  Aquest espai es distingeixen per la 
presència dominant d’aquest conreu i per constituir en conjunt l’espai de major 
dimensió del territori. Aquestes característiques motiven que a més d’estar subjecte a 
les regulacions generals dels espais de protecció especial, sigui objecte de regulacions 
específiques en atenció a les peculiaritats esmentades.  

Els planejament urbanístic ha de classificar aquests espais com a no urbanitzables de 
protecció agrícola amb menció de la categoria de protecció especial de la vinya del Pla, 
s’ha de determinar com a ús principal l’agrícola i es poden delimitar subzones en funció 
de les característiques diferencials o les regulacions específiques en funció de la 
posició i els usos compatibles o edificacions. 

La una bona part del sòl d’Olèrdola està dins aquesta categoria i per tant tots elements, 
a excepció dels inclosos a la categoria de protecció especial pels seu interès natural i 
agrari. 

- Espais de protecció preventiva. S’inclouen en aquest tipus els espais classificats com 
a no urbanitzable 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. 

La totalitat dels terrenys compresos dins del Pla Especial estan determinats com a espais de 
protecció especial d’interès natural i agrari i per tant son espais a preservar segons el que s’ha 
exposat anteriorment. 

 

Detall del plànol Espais Oberts del Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
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5 Diagnosis ambiental 

5.1 Àmbit territorial 

5.1.1 Situació geogràfica 

El municipi d'Olèrdola, es troba situat a la comarca de l’Alt Penedès a pocs quilòmetres al sud 
de Vilafranca del Penedès i a una distància d’uns cinquanta kilòmetres de Barcelona. La 
superfície total és d’uns 30 km² i l’alçada va des dels 180 metres fins a una cota màxima de 
465 metres (el Puig de l'Àliga), amb una altitud mitjana de 280 m. El seu terme municipal limita 
amb els de Vilafranca del Penedès al nord, Santa Margarida i els Monjos i Castellet i la Gornal 
a l’oest, Canyelles i Olivella al sud (límit de l’Alt Penedès amb el Garraf) i Avinyonet del 
Penedès i Sant Cugat Sesgarrigues a l’est 

El municipi d'Olèrdola és format per quatre pobles: Moja (principal nucli de població), Sant 
Miquel d'Olèrdola(bressol de les primeres arrels històriques de la comarca), Sant Pere 
Molanta (eix de l'impuls industrial del municipi) i Viladellops, així com nuclis de més recent 
urbanització Daltmar i Can Trabal, a més de les barriades (Can Torres, Rectoria, La Serreta, 
Can Segarra, Can Moles, les Planes, el Sepulcre, la Font, Can Ferran...) i força masies 
disperses. 

 

5.1.2  
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5.1.3 Emplaçament 

L’àmbit de la zona coneguda com la Muntanyeta,  és una àrea situada a l’oest del municipi 
d’Olèrdola, a la comarca de l’Alt Penedès, entre els nuclis de Sant Miquel i Moja a prop de la 
població de Vilafranca del Penedès. 

El terrenys públics que formen el PEU de La Muntanyeta comprenen una superfície 
d’aproximadament 68 Ha de tipologia bàsicament forestal,  situada a  amb l' accés en un 
trencall, a prop del cementiri de Moja, al camí rural Rossend Montané que uneix els nuclis de 
Moja i Sant miquel d’Olèrdola. 

 

Vista aèria. Font Google maps 

 

Àmbit del PE la muntanyeta 
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5.1.4 Vies de comunicacions 

Dues vies de comunicació travessen el municipi de nord a sud són: La carretera de Vilafranca a 
Vilanova (C-15) i la carretera a Sant Pere de Ribes (BV-2145). A la part nord del terme 
municipal i de est a oest hi passen la carretera Nacional 340 i l’autopista del Mediterrani A-7, 
les sortides 28, 29 i 30 d’aquesta donen entrada al municipi ja que es troben entre 300 i 1000 
metres del límit del terme municipal.  

El nucli de Moja està directament unit a Vilafranca del Penedès (a 2km. aprox.) per la carretera 
BV-2119. Olèrdola està connectada a Vilafranca del Penedès i a Vilanova i la Geltrú mitjançant 
una línia d’autocars del transport públic. A escala local és important una via de comunicació: 
l’eix Rossend Montané, que va des de Sant Pere Molanta a Moja passant per Sant Miquel. Pel 
terme d’Olèrdola també hi passen rutes d’excursionisme tradicional: GR (gran recorregut) i PR 
(petit recorregut). La ruta GR 92 travessa el municipi de sud-oest a nord-est. Ve des de 
Castellet i la Gornal i puja fins al Puig de l’Àliga, passa per darrera Daltmar, arriba al Castell 
d’Olèrdola i segueix pel sud de Sant Miquel. Continua fins a la Penya del Papiol i a l’Arboçar, ja 
en terres d’Avinyonet del Penedès. Pel que fa als camins PR, el PR-C 151 que ve de Vilafranca 
passa per Moja pel traçat de la carrerada de Can Lleó i segueix cap a Sant Miquel, el Sant 
Sepulcre i Sant Pere Molanta. També rep el nom de Camí del Macabeu. Un altre és el PR-C 
148 que entra al municipi pel sud-oest, puja al puig de l’Àliga coincidint amb el GR-92 fins al 
sud de Sant Miquel (Plana Rodona). En aquest punt, una part segueix i finalitza a Sant Miquel. 
L’altre va cap al fondo de la Vall, passa per Can Castellví i continua cap a Mas Granell pel límit 
del terme municipal per dirigir-se al santuari de la Mare de Déu de Penyafel (Santa Margarida i 
els Monjos). Destaquen també les rutes de l’Aigua i el Vi de 23 quilòmetres que forma dos 
circuits tancats i connectats pel centre al nucli de Sant Miquel. Ambdós recorreguts són ideals 
per a la pràctica del senderisme i la bicicleta de muntanya. En alguns trams aquesta ruta 
coincideix amb els PR i GR abans esmentats. Totes aquestes vies formen una xarxa de 
comunicació important que uneix i vertebra el municipi 

5.2 Medi físic 

5.2.1 Climatologia 

La climatologia d’aquesta zona és mediterrània amb tendència càlida, amb hiverns i estius 
atenuats a ran de mar i molt més extrems a les parts altes o interiors (menys arrecerades i 
allunyades dels efectes de les brises marines). Així, a Vilafranca la temperatura mitjana anual 
és de 14,5°C i la precipitació mitjana anual oscil·la entre 500 i 600 mm. 

Aquest àmbit, al estar situat a migjorn de la serralada Litoral, té unes precipitacions moderades, 
per bé que la sequera superficial té molt més a veure amb el caràcter càrstic o fissurat del 
terreny i l’escàs desenvolupament del sòl que no pas amb el règim de precipitacions. 

Així, l’escassa disponibilitat d’aigua per a la vegetació i els conreus dóna una aparença poc 
forestal a la unitat, especialment on hi ha més afloraments rocallosos, però la realitat és que la 
precipitació varia molt poc en relació a Collserola o la Conreria (serra de Marina). 

5.2.2 Geomorfologia 

El municipi d’Olèrdola es troba a cavall de la Depressió penedesenca i les últimes estribacions 
de la serralada del Garraf, amb una orientació nord-est / sudoest.  

Morfològicament l’àmbit del PEU es divideix en tres grans zones clarament diferenciades: 

Zona A o Nord: Una gran zona relativament plana a la part septentrional des d’on es produeix l’accés a la 
finca i que comunica amb l’espai reservat per l’antic abocador. Aquesta concentra pràcticament la totalitat 
de la zona qualificada com a Clau 27. 

Zona B o fondos : Aquesta zona, de formes sinuoses i fort pendent a causa del seu origen fluvial, es troba 
permanentment enclotada al llarg de tot l’àmbit. La zona de fondos, doncs, actua literalment com una rasa 
que separa l’àmbit del PEU en dues zones ben diferenciades.  

Zona C o forestal:  La tercera i última zona és la situada a la part sud-est i més propera al Parc d’Olèrdola 
conformada per zones boscoses. 
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     Geomorfologia. Font: PEU La Muntanyeta. 

5.2.3  

5.2.4 Geologia 

El Garraf és un massís sedimentari de naturalesa eminentment calcària i dolomítica, com la 
major part dels relleus de la serralada Litoral al sud del delta del Llobregat. El caràcter massiu 
de la roca, el color blanc grisós i les formes d’erosió característiques del carst (rasclers, dolines, 
avencs, poljés, etc.) es donen en aquesta zona, especialment a la part inclosa dins del Parc 
natural del Garraf. 

 

Imatges de la cova de la Muntanyeta 
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Font: SITMUN. Mapa geològic de la zona. 

 

Cims i careners de contorn polit o arrodonit per la particular forma d’erosió per dissolució de la 
roca. Les planes, de forma típicament circular o arrodonida, fruit també dels fenòmens de 
dissolució i enfonsament del terreny, poden tenir un caràcter puntual, fins algunes desenes de 
metres de diàmetre (dolines) o bé ésser molt més extenses (poljés), i es caracteritzen pel fons 
planer, uniforme i força ric en argila, que amb el seu color vermellós contrasta amb el blanc 
grisenc de la roca. 

El sòl de l’àmbit del PEU és bàsicament calcari contrastant amb els materials que afloren a 
plana penedesenca formada per conglomerats quaternaris i minoritàriament gresos, sorres i 
lutites del miocè (terciari). La característica morfològica més destacable, que són els fondos, té 
l’origen en l’erosió càrstica diferencial que ha anat produint l’aigua en el sòl calcari, deixant a la 
vista uns afloraments calcaris d’una importància rellevant a la zona. A més, també s’observen 
fenòmens geològics típics de la morfologia càrstica com coves, dolines , solcs, avencs, etc.  

La natura calcària de les muntanyes del municipi afavoreix l’aparició de balmes i coves (en 
ocasions de gran valor paisatgístic i geomorfològic) que han estat aprofitades com a lloc 
d’habitació per als humans des de la prehistòria fins fa molt pocs anys. Aquesta ocupació 
queda confirmada per la localització d’un nombre de jaciments arqueològics important, a 
vegades amb la presència de pintures rupestres. El cas més paradigmàtic és la Cova de la 
Muntanyeta dins del mateix àmbit del Pla. 
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Font: POUM. Mapa geològic de la zona.  

5.2.5 Hidrologia 

A la comarca de l’Alt Penedès s’hi poden trobat quatre conques hidrogràfiques: la conca de les 
rieres de Calafell Torredembarra, la conca de les rieres del Garraf, la conca del riu Foix i la 
conca de l’Anoia.  

 

La xarxa hidrogràfica de l’Alt Penedès està molt condicionada al règim pluviomètric, oferint 
cabals escassos i intermitents en la majoria de corrents. La xarxa està formada principalment 
per dos rius importants, el Foix i l’Anoia.  

L’àmbit del PEU es troba dins la Conca de la Riera de Canyelles. Pràcticament la totalitat 
d’aigua de pluja es conduïda cap a la petita i poc marcada vall que formen la Muntanyeta i la 
Muntanya de Cal Passeres fins a la Riera de Canyelles (Vallès, 1999). Segons Vallès, cal 
destacar que els possibles lixiviats emesos per l’abocador també són conduïts a la mateixa 
riera a través de la zona d’estudi. 
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Hidrologia d'Olèrdola. Font SITMUN. 

5.2.6 Hidrogeologia 

Pel que fa a la hidrogeologia, la zona objecte d’estudi es troba dins l’Àrea de la Depressió del 
Penedès.  Aquesta àrea coincideix amb el sector meridional de la depressió pre-litoral, al sud 
del riu Llobregat. Els seus límits són generalment clars, menys en la seva terminació sud-
occidental on l’àrea s’ha tancat a nivell del corredor del Vendrell. Sense donar-li sortida al mar, 
seguint la línia dels afloraments cretacis. Els dipòsits neògens i quaternaris de la fossa s’han 
englobat en una unitat mixta encara que se n’han separat les calcàries arrecifals de la vora del 
Garraf. 

Les unitats geològiques implicades en aquesta massa són localitzades al sector tercer a les 
àrees litorals, i són:  

- Dipòsits detrítics neògens i quaternaris del Penedès.  

- Calcàries arrecifals del Penedès.  

La riquesa natural d’Olèrdola es manifesta també en el nombre de fonts, resultat evident del 
sistema erosiu càrstic. Es troben concentrades en el sector muntanyós del municipi. Les fonts i 
les rieres van permetre a l’any 1998 establir la ruta de l’Aigua que, juntament amb la ruta del Vi, 
permeten fer un recorregut molt interessant des del punt de vista natural i cultural per a 
conèixer el municipi. 

El municipi de Olèrdola, no es troba inclòs en les zones declarades i zones proposades 
vulnerables per contaminació de nitrats, d’acord al el Decret 476/2004.  
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5.2.7 Diagnosis del medi físic 

Olèrdola forma part de la comarca de l’Alt Penedès, és un municipi que s’estén al llarg de quasi 
30 quilòmetres quadrats. Els seus nuclis de població són: Moja, Sant Pere Molanta, Viladellops 
i Sant Miquel d’Olèrdola, juntament amb les urbanitzacions de Daltmar i Can Trabal. També 
trobem masies aïllades o agrupades en petits nuclis. 

El municipi d’Olèrdola es troba a cavall de la Depressió penedesenca i les últimes estribacions 
de la serralada calcària del Garraf, amb una orientació nord-est / sudoest. Precisament al nord-
est és on hi trobem petits altiplans (zona de Viladellops i la Plana Rodona). 

Geològicament predominen dos tipus de roques: la calcària i la marga del Miocè superior. El 
tossal de calcària recifal allotja el conjunt monumental d’Olèrdola, cor i nucli històric del 
municipi. Juntament amb la Penya del Papiol (383 m) i el puig de l’Àliga (465 m), la muntanya 
de Sant Miquel - amb 358 metres - representen les altituds màximes del municipi. 

La climatologia d’aquesta zona és mediterrània amb tendència càlida, amb hiverns i estius 
atenuats a ran de mar i molt més extrems a les parts altes o interiors. Té unes precipitacions 
moderades, per bé que la sequera superficial té molt més a veure amb el caràcter càrstic o 
fissurat del terreny i l’escàs desenvolupament del sòl que no pas amb el règim de 
precipitacions. Així, l’escassa disponibilitat d’aigua per a la vegetació i els conreus dóna una 
aparença poc forestal a la unitat, especialment on hi ha més afloraments rocallosos. 

La xarxa hidrogràfica ve definida per una sèrie de rieres que conformen una orografia particular 
molt condicionada al règim pluviomètric mediterrani amb cabals escassos i intermitents en la 
majoria de corrents. L’àmbit del PEU es troba dins la Conca de la Riera de Canyelles. 
Pràcticament la totalitat d’aigua de pluja es conduïda cap a la petita i poc marcada vall que 
formen la Muntanyeta i la Muntanya de Cal Passeres fins a la Riera de Canyelles. 

L’àmbit del Pla especial esta conformat per tres zones morfològicament diferenciades, per una 
banda, una zona relativament plana a la part septentrional on es produeix l’accés a la finca, una 
segona zona de fondos amb forts pendents i formes sinuoses d’origen fluvial que actua de 
separador i per últim una zona a la part sud-est més plana i conformada per zones boscoses. 

La zonificació marcada a nivell geomorfològic determina en tots els aspectes de l’espai, tant 
naturals, com socials la seva lògica i forma de ser. El territori ondulat de la zona ha generat 
espais de fondalades de refugi de fauna i de connectivitat ecològica, així com espai de 
comunicació entre els diferents nuclis del municipi, i zones planes on s’hi ha implantat l’activitat 
agrícola de la vinya. 

La natura calcària de les muntanyes del municipi afavoreix l’aparició de balmes i coves que han 
estat aprofitades com a lloc d’habitació per als humans des de la prehistòria fins a l’època 
moderna com la mateixa cova de la Muntanyeta. Aquesta ocupació queda confirmada per la 
localització d’un nombre de jaciments arqueològics important, a vegades amb la presència de 
pintures rupestres.  

La riquesa natural d’Olèrdola es manifesta també en el nombre de fonts, resultat evident del 
sistema erosiu càrstic. Aquest sistema ha generat un medi ondulat on la natura i l’activitat 
humana, especialment l’agricultura, on  han conviscut durant segles en harmonia aprofitant les 
sinergies de cadascun per al desenvolupament conjunt. 

 

5.3 Medi biòtic 

5.3.1 Hàbitats 

En aquesta unitat es troben nombroses comunitats termomediterrànies catalogades com a 
hàbitats d’interès comunitari, en alguns casos força escasses o gairebé absents de la resta de 
la Regió Metropolitana barcelonina. Aquest és el cas dels llistonars o prats secs calcícoles de 
terra baixa (Thero-Brachypodietalia), d’interès comunitari prioritari (codi 6220); les comunitats 
dominades pel càrritx (Ampelodesmos mauritanica); les màquies de garric, llentiscle i margalló 
(ambdues amb el codi 5330) i les comunitats de penya-segats amb ensopegueres (Limonium 
sp.pl.) (codi 1240). Pel que fa a comunitats amb predomini arbrat, molt més esteses arreu del 
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territori català, tenim una presència abundant de pinedes de pi blanc no repoblades (codi 9540) 
i una reduïda extensió d’alzinars (codi 9340). 

Pel que fa a la fauna, trobem una mostra d’espècies d’afinitat meridional o íberomagribina, 
també rares o força escasses a la resta de la Regió, entre les quals destaquen la serp de 
ferradura (Hemorrhois hippocrepis), l’escurçó ibèric (Vipera latasti) i la tortuga mediterrània 
(Testudo hermanni) –objecte d’un programa de reintroducció– entre els rèptils, i el còlit negre 
(Oenanthe leucura), la merla blava (Monticola saxatilis), el falciot pàl·lid (Apus pallidus) i la 
cogullada fosca (Galerida teklae), entre les aus. Entre els rapinyaires destaca la presència del 
gran duc (Bubo bubo), el falcó pelegrí (Falco pelegrinus) i, molt especialment, l’àliga 
cuabarrada (Hieraetus fasciatus) en perill d’extinció i que té al Garraf una de les millors 
poblacions a Catalunya. 

5.3.1.1 Vegetació 

Segons la cartografia d’hàbitats del DMAH, els hàbitats naturals més destacats es distribueixen 
seguint la lògica morfològica de l’àmbit del PEU: la zona de fondos està representada per 
vinyes, al sector septentrional domina la vegetació arbustiva mediterrània i el sector encarat al 
Parc d’Olèrdola consta de pinedes de pi blanc. 

 

Mapa Hàbitats Alt Penedès. Font: CCAP 
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A l’àmbit del PEU la zona boscosa es troba representada per pinedes mediterrànies que 
corresponen a pinedes naturals o antigues i de repoblació, de pi blanc (Pinus halepensis) i de 
pi pinyer (Pinuspinea) (codi 9540), amb sotabosc de matollars i garrigues (codi 5330), amb 
ullastre (Olea europaea L. var. Sylvestris), llentiscle (Pistacealentiscus), argelaga 
(Genistascorpius) i margalló (Chamaerops humilis), com a espècies principals. També trobem  
plantes aromàtiques com la farigola (Thymus vulgaris) i el romaní (Rosmarinus officinalis), etc.  
En el sotabosc també hi creixen alzines joves: l’alzinar és l’estadi potencial on tendeixen les 
actuals pinedes de pi blanc de la zona boscosa. Val a dir que en el límit forestal amb els fondos 
s’observa la presència d’exemplars adults molt més imponents. 

A la zona arbustiva es troben representats els matollars, garrigues i ginestars mediterranis 
termòfils (codi 5330) i les pastures mediterrànies xerofítiques anuals i vivaces (Thero-
Brachypodietalia)(codi 6220). 

La superfície i el recobriment de les zones catalogades com pastures mediterrànies xerofítiques 
anuals i vivaces (codi 6220), d’acord al treball de camp, no presenta una clara delimitació.  
Aquests llistonars (prats secs de Brachypodiumretusum), es presenten a les vores de les zones 
boscoses, en zones d’afloraments rocosos, i en marges de camins d’espais oberts i zones 
assoleiades. 

Es tracta, d’àrees de reduïda superfície i poc diferenciades, amb un contorn poc delimitat 
perquè es presenten entre clapes de brolles i garrigues majoritàriament de garric (Quercus 
coccifera) i romaní (Rosmarinus officinalis), entre d’altres espècies subarbustives,que 
envaeixen el llistonar. El llistó (Brachypodiumretusum), una gramínia perenne, és l’espècie 
dominant i apareix sovint barrejada amb el brancatge llenyós i arbustiu de mates de garric. 
Acompanyen el llistó mates perennes com la farigola (Thymusvulgaris) i espècies herbàcies 
anuals teròfites només visibles quan arriba el bon temps. 

En conjunt,  les àrees amb presència de llistonars, i també de matollars, no apareixen 
clarament definides i tendeixen a ser envaïdes per les espècies arbustives. 

Les espècies d’interès a potenciar en les pinedes i màquies són: l’ullastre (Olea europaea L. 
var. Sylvestris), el margalló (Chamaerops humilis), el llistó (Brachypodiumretusum) i l’alzina 
(Quercus ilex). 

 
Font: POUM. Mapa habitats interès comunitari 
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I en els prats mediterranis mantenir o restablir en un estat de conservació favorable les 
espècies de la flora principal i potencials del llistonar (prats secs de Brachypodiumretusum) 
amb teròfits, calcícoles, de terra baixa: Phlomis lychnitis (salvió), Genistascorpius(argelaga), 
Thymusvulgaris(farigola, timó), Ruta angustifolia(ruda), Eryngium campestre (panical), Koeleria 
vallesiana (herba rodona), Catapodium rigidum, Sedumsediforme(crespinell gros), 
Medicagominima(melgó), Linum strictum (llinet), Euphorbia exigua(lleterola), Dipcadi serotinum 
(marcet). 

El Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (CREAF, 2003) complementa les principal hàbitats 
de Catalunya. Segons aquesta cartografia d’alta resolució, les cobertes més importants són 
tres, conreus, matollars i arbrat dens (Figura II.2.2), i es distribueixen segons la morfologia 
comentada: als fondos, a l’esplanada de la part nord i a la sector sud-est, respectivament. 

Cal destacar que a l’estiu de 1994 hi ha haver un incendi forestal entre les Planes i les granges 
(Vallès et al, 1999), fet que explica l’existència de matollar en comptes d’arbrat. 

 

 

Mapa de cobertes del sòl. Font CREAF / SITMUN 

 

Tot i que es troba pràcticament en desús, el sòl agrícola de l’àrea del PEU era ocupat 
majoritàriament per cereals, acompanyats per alguna vinya (concretament els fondos de la 
zona de Les Planes) i alguna zona de fruiters (Vallès, 1999). 

En general, dins l’àmbit es poden trobar,  Bruc d’hivern (Erica multiflora) Caps blancs (Lobularia 
maritima), Gatosa (Ulex parvifloru), Ravenissa groga (Erucastrum nasturtiifolium) i Savina 
mediterrània (Juniperus phoenicea) 
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Bruc d’hivern     
(Erica multiflora) 

Caps blancs           
(Lobularia marítima) 

Gatosa 

(Ulex parvifloru) 

Ravenissa groga 
(Erucastrum 
nasturtiifolium) 

Savina mediterrània 
(Juniperus 
phoenicea) 

5.3.1.2 Fauna 

Els factors condicionants de la fauna de la Muntanyeta vénen determinats per les condicions 
ambientals, les pròpies del clima mediterrani litoral (estiu llarg i sec, hiverns i primaveres suaus) 
i les específiques de la zona (grau d’insolació molt alt, escassetat de vegetació, manca d’aigua, 
etc.). 

Aquestes condicions, sumades a la seva posició geogràfica produeixen un ambient amb 
característiques similars a les del Parc d’Olèrdola, és a dir, confluència d’ambients ecològics on 
es dóna una transició entre l’alzinar i la màquia de garric i el margalló. Cal dir que l’alzinar és 
l’estadi potencial on tendeixen les actuals pinedes de pi blanc de la zona boscosa. 

Precisament per aquesta proximitat i l’alt grau de connectivitat amb el Parc es pot assumir que 
la fauna de l’àmbit del PEU és molt similar a la d’aquest, encara que moltes de les espècies 
nombrades a continuació tan sols tinguin una presència ocasional. 

Les espècies comunes més rellevants segons els grans grups són: 

Rèptils: Dragó comú (Tarentola mauritanica), Vidriol (Anguis fragilis), Escurçó ibèric (Vipera 
latasti) 

Amfibis: Salamandra (Salamandra salamandra terrestris), Tòtil (Alytes obstetricans) 

Aus: Xoriguer comú (Falco tinnunculus), Tudó (Columba palumbus), Xixella (Columba oenas), 
Tòrtora (Streptopelia turtur), Xot (Otus scops), Cucut (Cuculus canorus), Verdum (Carduelis 
chloris) 

Mamífers: Mussaranya vulgar (Crocidura russula), Rata-pinyada pipistrella (Pipistrellus 
pipistrellus), Guineu (Vulpes vulpes), Toixó (Meles meles), Senglar (Sus scrofa), Conill 
(Oryctolagus cunniculus) 

Cal destacar especialment que l’àrea del PEU forma part de les àrees de campeig de l’àliga 
cuabarrada, segons dades recollides mitjançant radioseguiment i recepció d’emissors GPS per 
l’Equip de Biologia de la conservació de l’Àliga Perdiguera. 

L'àliga cuabarrada, o perdiguera, (Hieraaetus fasciatus) és una au rapinyaire típica dels 
paisatges mediterranis, les poblacions de la qual han patit una davallada considerable en les 
darreres dècades per diferents causes. Les més importants, segons l’Equip de Biologia de la 
Conservació de l’Àliga Perdiguera, són la implantació de grans infraestructures (carreteres, 
pedreres, parcs eòlics, etc.), la substitució del sòl agrícola per industrial o residencial, la 
desaparició dels usos tradicionals per a la gestió agrícola i forestal i una planificació cinegètica 
inadequada. Tot això ha fet disminuir la presència d’hàbitats favorables de nidificació i cacera i 
l’abundància de les preses principals. 

En aquest sentit, l’àrea de PEU pot actuar favorablement en la seva recuperació si manté els 
seus usos tradicionals. 
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5.3.1.3 Hàbitats d’interès comunitari 

La Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/UE del Consell, de 21 de maig, relativa a la Conservació 
dels Hàbitats Naturals i de la Fauna i la Flora Silvestres)  defineix com a hàbitats naturals 
d’interès comunitari aquells, d’entre els hàbitats naturals presents en el territori de la UE, que 
compleixin alguna d’aquestes característiques: 

Es troben amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural. 

Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una àrea 
reduïda per pròpia naturalesa. 

Són exemples representatius d’una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en què es 
troba la UE, és a dir, l’alpina, l’atlàntica, la continental, la macaronèsica, la mediterrània i la 
boreal. 

Directiva Hàbitats també defineix els hàbitats naturals prioritaris, d’entre els hàbitats naturals 
d’interès comunitari, com aquells amenaçats de desaparició presents en el territori de la UE (és 
a dir, els que indica la primera de les característiques anteriors), la conservació dels quals 
suposa una especial responsabilitat per a aquesta a causa de la importància de la proporció de 
la seva àrea de distribució natural inclosa en el seu territori. 

Pel que fa a l’àmbit geogràfic de l’àmbit del PEU, a la zona arbustiva es troben representats 
dos hàbitats d’interès comunitari amb un recobriment sobre el polígon que els defineix 
d’aproximadament un 20% respectivament . Aquests són matollars, garrigues i ginestars 
mediterranis termòfils (codi 5330) i Pastures mediterrànies xerofítiques anuals i vivaces (Thero- 
BrachypodieteaK – codi 6220), aquest últim prioritari. 

De la zona boscosa, la seva totalitat es troba representada per hàbitats d’interès comunitari: 
pinedes mediterrànies, naturals o antigues, de pi blanc (Pinus halepensis) i de pi pinyer (Pinus 
pinea) (codi 9540), amb un recobriment d’aproximadament el 80%, i matollars, garrigues i 
ginestars mediterranis termòfils (codi 5330), a la resta. 

La taula següent sintetitza i relaciona els hàbitats naturals i els hàbitats naturals d’interès 
comunitari de l’àmbit del PEU: 

 

               Hàbitat natural Recobriment HIC Recobriment  

 

Màquies i garrigues amb margalló, 

llentiscle, ullastre... de les contrades 
mediterrànies càlides (32h) 

 

60 % 

 

Matollars, garrigues 

i ginestars 

mediterranis 

termòfils    (codi 5330) 

 

20 % 

Brolles de romaní (Rosmarinus 

officinalis)–i timonedes- amb 

foixarda (Globularia alypum), 

bufalaga (Thymelaea tinctoria),... 

calcícoles de terra baixa (32u). 

20 % ------ ------ 

Z
O

N
A

 A
R

B
U

S
T

IV
A

 

Llistonars (prats secs de 

Brachypodium phoenicoides), i 
prats terofítics calcícoles, de terra 
baixa (34h). 

20 % Pastures Mediterrànies 
xerofítiques anuals i 
vivaces (Thero- 
BrachypodieteaK – 

codi 6220)     PRIORITARI 

20 % 
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Z
O

N
A

 F
O

N
D

O
S

 Vinyes (83d) 100 % ------ ------ 

Pinedes de pi blanc (Pinus 
halepensis), amb sotabosc de 
màquies o garrigues amb ullastre 
(Olea europaea var. sylvestris), 
margalló (Chamaerops humilis),... 
de les contrades marítimes càlides  
(42z). 

80 % Pinedes mediterrànies, 

naturals o antigues, 

de pi blanc ((Pinus 

halepensis) i de pi 

pinyer (Pinus 

pinea) (codi 9540) 

80 % 

Z
O

N
A

 B
O

S
C

O
S

A
 

Màquies i garrigues amb margalló, 

llentiscle, ullastre... de les contrades 
mediterrànies càlides (32h) 

20 % Matollars, garrigues 

i ginestars 

mediterranis 

termòfils (codi 5330) 

20 % 

 Font: La vola PE a partir de la cartografia d’hàbitats de Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya. 

5.3.2 Espais naturals protegits o zones protecció 

El terme municipal posseeix 396 hectàrees, part de les quals conformen des de 1992 el Parc 
Natural d’Olèrdola gestionat conjuntament amb el parc del Garraf per l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. Aquest comprèn una zona d’interès paisatgístic, 
una zona agrícola i una zona d’interès natural. S’ha de tenir en compte que una petita part del 
parc està al terme municipal de Canyelles. Malgrat que l’àmbit del PE no es troba dins del parc 
natural, cal tenir lo en consideració per la seva proximitat i per les sinèrgies ambientals que es 
poden produir entre aquestes dues zones. 

 

Mapa del parc d’Olèrdola Font: Web Parc d’Olèrdola 
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5.3.3 Connectivitat 

La situació geogràfica del PEU propicia que sigui un enclavament important en la dinàmica 
ecològica del territori. Es troba a escassos 300 metres del límit del Parc d’Olèrdola, inclòs a la 
Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona. 

 

Mapa de la Xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona 

 

Altres figures de protecció supramunicipal com La Xarxa Natura 2000 (en l’espai de les Serres 
del Litoral central) i el PEIN d’Olèrdola, manifesten la importància ecològica de context territorial 
del PEU. També hi destaca el geòtop (o punt d’interès geològic) de Sant Miquel d’Olèrdola, 
inclòs en l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya (Patrimoni Geològic) del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

La següent figura detalla tot aquest conjunt de figures i la situació del PEU respecte a elles. 

En aquest sentit, cal dir que un sistema connector és un conjunt d’espais delimitats 
territorialment que enllacen físicament els espais naturals que són objecte de la connexió.  
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Idealment són necessàries bandes de contacte el més gran possibles, on hi hagi representats 
tots els nivells de l’escala tròfica i frueixin d’una continuïtat natural connector-espai. Tot i així, 
en territoris molt antropitzats pot incloure tant sòls no urbanitzables d’interès ecològic com 
zones urbanes de baixa densitat i les mateixes barreres lineals que fragmenten el territori. El 
sistema de xarxa natural (espais connectats entre ells) ha de permetre l’adequada circulació 
d’organismes, material i energia que permeti, en última instància, preservar la biodiversitat. 

La connectivitat entre el PEU i el Parc d’Olèrdola és òptima. La massa boscosa té continuïtat 
física, en la part sud, fins el límit del Parc i es combina amb camps de conreu en la resta de 
zona fronterera. Aquest escenari agroforestal, sense cap barrera ecològica (a excepció dels 
efectes mínims de la línia elèctrica), presenta unes condicions de connectivitat favorables per 
les dinàmiques del Parc, ampliant així els límits ecològics funcionals. 

  

Concretant a l’àmbit del propi PEU, els fondos, com a curs fluvial que són, tenen una funció de 
connector molt rellevant. Cal destacar també que zones agrícoles separades per marges tenen 
importància en termes ecològics ja que actuen com a refugis de vida i diversitat així com 
protecció de l’erosió del sòl. 

La granja de Cal Passeres, tot i està vallada, té un efecte barrera mínim perquè tan sols és una 
petita taca en aquesta matriu agroforestal. 

Per tant, es conclou que, amb intensitats diferents, la connectivitat es dóna pràcticament en 
tota la vora entre el PEU i el Parc d’Olèrdola a causa dels usos actuals del sòl i al fet que no hi 
ha cap barrera ecològica que ho impedeixi. 

 

 

 

 
Mapa Espais PEIN. Font: Elaboració pròpia  
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Mapa de connectivitats PEU 
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5.3.4 Elements vegetals d’interès local 

En la zona de la muntanyeta s’hi pot trobar algunes zones reforestades amb plançons així com 
un exemplar de xiprer blau (al costat de la zona de barbacoes), espècie originària del sud-est 
d’Amèrica del nord.  

5.3.5 Diagnosis del Medi biòtic 

El relleu ondulat d’origen càrstic de la Muntanyeta ha generat un conjunt de planes i fondalades que dóna 
una gran varietat de biòtops, afavorint la biodiversitat que queda palesa en la seva flora i fauna. Els 
hàbitats naturals més destacats es distribueixen seguint la lògica morfològica de l’àmbit del PEU: la zona 
de fondos està representada per vinyes i altres cultius, al sector septentrional domina la vegetació 
arbustiva mediterrània i el sector encarat al Parc d’Olèrdola consta de pinedes secundàries de pi blanc 
amb sotabosc arbustiu format per matollars i herbassars (llentiscle, esbarzer, vidalba, farigola i romaní) i 
on també hi creixen alzines, la majoria joves. 

La connectivitat entre el PEU i el Parc d’Olèrdola és òptima. La massa boscosa té continuïtat física, en la 
part sud, fins el límit del Parc i es combina amb camps de conreu en la resta de zona fronterera. Aquest 
escenari agroforestal, sense cap barrera ecològica (a excepció dels efectes mínims de la línia elèctrica), 
presenta unes condicions de connectivitat favorables per les dinàmiques del Parc, ampliant així els límits 
ecològics funcionals. 

Segons la consulta a les bases Cartogràfiques Departament Territori i Sostenibilitat, l’àmbit del 
Pla especial La Muntanyeta presenta diversos hàbitat d’interès comunitari (HIC), corresponents 
a pinedes mediterrànies (codi 9540), matollars termomediterranis i predesèrtics (codi 5330) i 
prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) (codi 6220), aquest últim 
d’interès prioritari. 

A l’àmbit del PEU la zona boscosa es troba representada per pinedes mediterrànies que 
corresponen a pinedes naturals o antigues i de repoblació, de pi blanc (Pinus halepensis) i de 
pi pinyer (Pinus pinea) (codi 9540), amb sotabosc de matollars i garrigues (codi 5330), amb 
ullastre (Olea europaea L. var. Sylvestris), llentiscle (Pistacea lentiscus), argelaga (Genista 
scorpius) i margalló (Chamaerops humilis), com a espècies principals.  En el sotabosc també hi 
creixen alzines joves: l’alzinar és l’estadi potencial on tendeixen les actuals pinedes de pi blanc 
de la zona boscosa. 

A la zona arbustiva es troben representats els matollars, garrigues i ginestars mediterranis 
termòfils (codi 5330) i les pastures mediterrànies xerofítiques anuals i vivaces (Thero-
Brachypodietalia)(codi 6220). 

La superfície i el recobriment de les zones catalogades com pastures mediterrànies xerofítiques 
anuals i vivaces (codi 6220), d’acord al treball de camp, no presenta una clara delimitació.  
Aquests llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), es presenten a les vores de les 
zones boscoses, en zones d’afloraments rocosos, i en marges de camins d’espais oberts i 
zones assoleiades. 

Es tracta, d’àrees de reduïda superfície i poc diferenciades, amb un contorn poc delimitat 
perquè es presenten entre clapes de brolles i garrigues majoritàriament de garric (Quercus 
coccifera) i romaní (Rosmarinus officinalis), entre d’altres espècies subarbustives,que 
envaeixen el llistonar. El llistó (Brachypodium retusum), una gramínia perenne, és l’espècie 
dominant i apareix sovint barrejada amb el brancatge llenyós i arbustiu de mates de garric. 
Acompanyen el llistó mates perennes com la farigola (Thymus vulgaris) i espècies herbàcies 
anuals teròfites només visibles quan arriba el bon temps. 

En conjunt,  les àrees amb presència de llistonars, i també de matollars, no apareixen 
clarament definides i tendeixen a ser envaïdes per les espècies arbustives. 

Les espècies d’interès a potenciar en les pinedes i màquies són: l’ullastre (Olea europaea L. 
var. Sylvestris), el margalló (Chamaerops humilis), el llistó (Brachypodium retusum) i l’alzina 
(Quercus ilex). I en els prats mediterranis mantenir o restablir en un estat de conservació 
favorable les espècies de la flora principal i potencials del llistonar (prats secs de Brachypodium 
retusum) amb teròfits, calcícoles, de terra baixa: Phlomis lychnitis (salvió), Genista scorpius 
(argelaga), Thymus vulgaris (farigola, timó), Ruta angustifolia (ruda), Eryngium campestre 
(panical), Koeleria vallesiana (herba rodona), Catapodium rigidum, Sedum sediforme (crespinell 
gros), Medicago mínima (melgó), Linum strictum (llinet), Euphorbia exigua (lleterola), Dipcadi 
serotinum (marcet). 
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Llistonars 

 

Pel que fa a la fauna destaquen en les aus: ocells de pas com l’Agró roig, l’Aligot vesper, el 
Xoriguer, la Guatlla, la Tórtora, la Puput, l’Oreneta, l’estornell, etc. Com a sedentaris: l’Àliga 
cuabarrada, la Perdiu, la Polla d’aigua, l’Òliba, el Picot verd, la Cogullada, la Merla roquera, el 
Pardal, etc. Als ocells cal afegir animals com els Toixons, les Guineus, les Mosteles, les 
Genetes, els Ratolins de camp, els Senglars, les Llebres, els Conills de bosc, els Talpons, els 
Esquirols, etc. No és estrany observar rèptils com ara les Serps d’aigua, les Serps blanques, 
les Serps verdes, els Llangardaixos i les Sargantanes. Trobem també amfibis com Granotes i 
Gripaus. 

 

5.4 Medi humà 

5.4.1 El paisatge 

5.4.1.1 El paisatge actual 

El paisatge d’Olèrdola a la zona de la Muntanyeta es caracteritza per un relleu abrupte calcari 
amb afloraments de roca blanca arreu combinat amb el paisatge ordenat de la geometria de les 
vinyes al voltant de l’àmbit del pla així com algunes bosquines de pi blanc i alzinars a les 
fondalades. 

5.4.1.2 Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolit ana de Barcelona 

La Llei 8/2005 de 8 de juny de protecció, gestió i ordenació del paisatge va crear la figura dels 
catàlegs de paisatge com a un instrument per a la introducció d’objectius paisatgístics en el 
planejament territorial i municipal així com a les polítiques sectorials adoptant així els principis i 
estratègies d’acció que establia el Conveni Europeu del paisatge promogut pel Consell 
d’Europa.  

Els catàlegs del paisatge són les eines que permeten conèixer les característiques i els valors, i 
determinen com evoluciona aquest en funció de les dinàmiques econòmiques, socials i 
ambientals. El seu abast territorial es correspon amb el cadascun dels àmbits d’aplicació dels 
plans territorials parcials. 
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El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el 21 de gener de 2015 
l'aprovació definitiva del Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona elaborat 
per l'Observatori del Paisatge de Catalunya. Els catàleg de paisatge és un instrument previst a 
la Llei del paisatge de Catalunya que serveix per inventariar i analitzar tots els valors 
paisatgístics i per proposar aquells objectius de qualitat paisatgística que la planificació 
territorial i la resta de polítiques sectorials hauran de prendre en consideració.  

Aquest Catàleg abasta les comarques del Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, 
Moianès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf, i en fa una caracterització 
paisatgística per després fixar 11 objectius generals de qualitat paisatgística i proposar una 
sèrie de criteris i accions per tal d’assolir-los. 

El catàleg de paisatge identifica els 10 trets principals que caracteritzen el paisatge d’aquest 
àmbit: el fet urbà, amb una extensa xarxa de ciutats; la urbanització de baixa densitat; la 
densitat d’infraestructures viàries, logístiques, industrials i de serveis; els patrons 
d’assentament i nuclis de població singulars, com ara l’Eixample de Barcelona, els veïnats 
rurals formant carrers o els nuclis estructurats pel sistema de rieres al Maresme; la xarxa 
d’espais naturals; el patrimoni arquitectònic, principalment modernista, medieval, noucentista i 
contemporani; la singularitat dels paisatges de vinyes i de la pedra seca ; les valls al·luvials i 
deltes de tradició agrària del Llobregat i de la Tordera; el mosaic agroforestal, i els fons 
escènics formats per les muntanyes més emblemàtiques. 

El Catàleg determina les unitats de paisatge com a àrees del territori caracteritzades per una 
combinació específica de components paisatgístics de naturalesa ambiental, cultural i 
perceptiva i de dinàmiques clarament recognoscibles que li confereixen una idiosincràsia 
diferenciada de la resta del territori. El Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de 
Barcelona divideix aquesta zona en 27 unitats de paisatge. 

El municipi d’Olèrdola es troba entre en la unitat del paisatge del Garraf i, la de la plana del 
Penedès. 

 

Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Unitats de paisatge. Font: Observatori del 
Paisatge 
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Unitat de paisatge del Garraf 

La unitat de paisatge del Garraf, es situa a les comarques del Garraf i Alt Penedès i engloba les 
comarques del Baix Penedès pertanyent a la regió del Camp de Tarragona. Aquesta unitat es 
localitza en els municipis de Castellet i la Gornal, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Santa 
Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès, Olèrdola, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sant 
Cugat Sesgarrigues, Avinyonet del Penedès, Olivella, Sitges, Subirats, Olesa de Bonesvalls, 
Begues, Gavà, Castelldefels, Vallirana, Cervelló, Gelida i Castellví de Rosanes. Els municipis 
que pertanyen a l’àmbit del Camp de Tarragona són Cunit, Calafell, Bellvei i el Vendrell. 

Es distingeix per tenir un relleu abrupte, de naturalesa calcària i de color blanc pel rocam que 
aflora sovint. Hi ha un fort predomini visual del component geològic o abiòtic que dóna un 
caràcter inhòspit molt peculiar i forma penya-segats al litoral. La vegetació característica és la 
màquia litoral, associada al substrat geològic i a la climatologia de l’indret, amb el margalló, 
petita palmera que pot assolir 4 m d’alçada, com a espècie característica. L’aridesa superficial 
del terreny i el predomini del rocam ha limitat històricament els aprofitaments humans, 
restringits a la ramaderia extensiva ovina i caprina i a l’agricultura de vinya (en terrasses 
pedregoses) i cereal (en les petites esplanades naturals, actualment en bona part 
abandonades). El poblament tradicional és escàs i dispers, format per petits nuclis i masos, 
generalment propers a dolines o a petites planes aptes per al conreu, com succeeix a Olivella, 
Begues o Olesa de Bonesvalls. La presència de grans pedreres que exploten la roca calcària 
per fer-ne ciment i, més recentment, la proliferació d’urbanitzacions que han colonitzat 
progressivament la muntanya són els elements visualment més impactants. 

Els seus principals valors son la naturalesa calcària blanquinosa del rocam contrastant amb el 
verd de la màquia, els penya segats abruptes sobre el mar configurant un litoral retallat i 
salvatge, les cabanes de pedra seca, els masos que conformen un paisatge humanitzat auster i 
adaptat al medi i els fondos o lleres dels barrancs amplis amb camps i hortes que contrasten 
amb el paisatge sec i rocallós circumdant. També es destaca el castell i conjunt d’Olèrdola, 
amb les tombes antropomorfes, l’església d’estil mossàrab de Sant Joan, el recinte emmurallat 
de l’hospital medieval de Cervelló a Olesa de Bonesvalls i el pantà de Foix amb el nucli de 
Castellet.  

 

Unitat de paisatge de la Plana del Penedès  

Aquesta unitat es localitza en els municipis de Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca, Santa 
Margarida i els Monjos, Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, Pacs del Penedès, Vilafranca del 
Penedès, Olèrdola, Font-rubí, Vilobí del Penedès, les Cabanyes, la Granada, Sant Cugat 
Sesgarrigues, Puigdàlber, Santa Fe del Penedès, Avinyonet del Penedès, Mediona, Sant Quintí 
de Mediona, Torrelavit, el Pla del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia i Subirats (Alt Penedès).   

La Plana del Penedès és un paisatge de relleu força planer, entre les muntanyes de les 
serralades Prelitoral i Litoral. El patró paisatgístic de la vinya, el conreu de la qual –a través de 
la indústria del vi i del cava i dels clústers associats- genera un teixit socioeconòmic particular 
que configura el seu entorn. Enmig de les vinyes, en indrets més abruptes, fondals i 
torrenteres, apareixen petites clapes de vegetació natural com a zones de reservori natural i de 
biodiversitat. També s’hi detecta la presència de nombroses mostres d’arquitectura rural, com 
ara masies, barraques de vinya i murs de pedra seca, així com caves i cellers. El poblament 
rural està format per nuclis petits i compactes i estructurat al voltant d’un únic nucli urbà de 
mida mitjana que és Vilafranca del Penedès. La condició de corredor natural comporta el pas 
d’importants infraestructures lineals, l’AP-7, l’A-7, la C-15 i el ferrocarril (convencional i TAV), 
les quals es concentren al marge sud de la unitat, provoquen una barrera, conjuntament amb 
els creixements urbans de caire residencial i els polígons d’activitats que s’hi ha desenvolupat. 
Es pot apreciar una extensa xarxa de carreteres locals i camins rurals que possibiliten itineraris 
d’una gran bellesa a través del paisatge rural. 

La Plana del Penedès és un paisatge obert de plana agrícola, amb el massís de Montserrat 
com a fons escènic, suaument ondulada, dominat per l’agricultura de vinya de parcel·les 
petites, amb suaus elevacions alternant  amb torrents i bosquines i el color rogenc dels sòls 
argilosos.  Destaquen en aquest paisatge els petits nuclis rurals de vinya i els castells i torres 
com elements de referència del paisatge com el castell de Sant Martí Sarroca, el castell de 
Castellet (Castellet i la Gornal), el Castellot (Castellví de la Marca), el castell de Penyafort 
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(Santa Margarida i els Monjos), la torre de Moja (Olèrdola), i la torre de les Gunyoles (Avinyonet 
del Penedès). També son elements de valor destacats en el paisatge les esglésies i monestirs 
com Sant Martí Sarroca, Sant Sebastià dels Gorgs, Sant Valentí de les Cabanyes, Sant Jaume 
de Moja, o Santa Magdalena del Pla. 

5.4.1.3 Carta de Paisatge de l’Alt Penedès 

Terra Vitium, conjuntament amb el Consell Comarcal, davant la necessitat de posar en valor el 
paisatge agrícola de l’Alt Penedès van impulsar i firmar, el 9 de desembre de 2004, la Carta de 
paisatge de l’Alt Penedès, per a la protecció, millora i valorització del paisatge de l’Alt Penedès.  

Tot i l'elevat valor productiu de la vinya del Penedès per elaborar vi i cava de qualitat, cada cop 
més s’ocupa sòl agrícola amb noves urbanitzacions, vies de comunicació i equipaments 
metropolitans. Els impulsors de la Carta volien consensuar estratègies amb els agents del 
territori per frenar aquest i altres processos amb efectes paisatgístics negatius.  

El Departament va assessorar els agents durant el procés de preparació i redacció, amb la 
participació activa en la revisió i la validació del document.  

L’elaboració d’un codi de bones pràctiques vitivinícoles, els divuit projectes pilot d’integració 
paisatgística de polígons industrials i la proposta d’ordenança de protecció del paisatge són 
algunes de les fites assolides com a resultat d’implementar el document d’acords. 

Aquestes bones pràctiques es determinen mitjançant els següents objectius: 

Evitar l’erosió i afavorir la conservació . Minimitzant l’esbrossada i les tales selectives, evitar 
grans esplanacions am talussos pronunciats i no realitzar reblerts damunt de zones sensibles. 
Manteniment de les xarxes de drenatge amb una coberta herbàcia i manteniment de les rases 
evitant els xaragalls i els sòls denudats. 

Manteniment del paisatge agroforestal . Manteniment de xarxes de camins minimitzant la 
impermeabilització dels sòls, restauració o manteniment dels talussos vegetats amb espècies 
autòctons i mantenir la presència d’arbres aïllats que actuen de filtre visual. 

Producció vitícola  respectuosa amb el medi . Implantació de coberta vegetal entre les 
vinyes. 

Millora del paisatge construït . Protegir i conservar els elements patrimonials existents per 
mantenir la memòria històrica, la identitat i promoure l’atractiu turístic del paisatge. En el cas de 
noves implantacions de Cellers o tines realitzar-les amb materials i acabats adequats a l’entorn 
i creació de pantalles vegetals 

Promoció del paisatge vitivinícola . Promoció del coneixement del territori i els seus valors 
socioculturals mitjançant la creació d’experiències turístiques relacionades amb l’enoturisme 
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Fitxes arbrat Carta del Paisatge Alt Penedès. 

5.4.2 Patrimoni cultural 

5.4.2.1 Història 

El territori on s’ubica el terme municipal d’Olèrdola ha estat ocupat per poblacions humanes des 
del Neolític (5000-1800 aC.), segons les dades aportades per l’arqueologia. Es tractava de 
poblacions semisedentàries que vivien en campaments i treballaven els camps a la vegada que 
mantenien una activitat ramadera important. Un exemple el tenim al jaciment arqueològic del 
Pujolet de Moja i al del Pou Nou a Sant Pere Molanta.  

A l’inici de l’edat del Bronze (1800-800 aC.), els indicis de la presència humana a la zona es 
troben a les coves i balmes de Segarrulls i can Castellví, on s’hi poden trobar pintures 
rupestres. També al Conjunt històric d’Olèrdola, on s’han localitzat restes del període calcolític 
– inici de l’edat del bronze (1800-1500 aC.), període en què es reafirmen i es desenvolupen 
l’agricultura i sobretot la ramaderia i s’enceta la pràctica de la metal·lúrgia del coure i del 
bronze.  

No serà fins al segle VIII aC., a l’edat del Ferro, quan trobem a la zona un poblat ben identificat 
i estable. Aquest estava situat a la muntanya de Sant Miquel dins l’actual recinte emmurallat 
d’Olèrdola. Les excavacions arqueològiques han tret a la llum un seguit d’elements constructius 
que demostren l’existència d’un poblat ben estructurat, d’aquest període tenim restes també al 
Pou Nou i al Pujolet de Moja. En aquesta època destaca l’aparició i desenvolupament del 
treball del ferro (forja) i de la introducció de les ceràmiques fetes a torn, procedents de 
l’intercanvi comercial amb pobles de la Mediterrània oriental i central. A partir d’aquest moment 
la Muntanya de Sant Miquel esdevindrà el nucli d’un bast territori.  

L’evolució d’aquests pobladors de l’edat del Ferro els portarà cap a la cultura Ibèrica (segles VI 
al I aC), una societat jerarquitzada que reformarà l’antic poblat i esdevindrà una població o 
oppidum pròsper de la tribu dels cossetans. El control visual i defensiu del territori i la 
prosperitat va atreure als romans, que hi establiren una guarnició a principis del segle I aC. 
Aquesta convivència amb els romans va deixar una important empremta al poblat: un pany de 
muralla amb quatre torres, una cisterna per a l’emmagatzematge d’aigua i una torre de guaita o 
talaia de planta quadrada. Mentre això passava a la muntanya de Sant Miquel, s’iniciava la 
colonització agrícola de la plana mitjançant diverses vil·les o cases rurals que disseminades pel 
territori, foren la base perquè la cultura llatina arrelés al territori. D’això en són testimoni les 
inscripcions romanes trobades a Can Xic Ferret (Sant Pere Molanta) i una altra a les rodalies 
del nucli de Sant Pere, potser al jaciment de la Vil·la Maimona. 

Al segle I dC. – sobretot a partir de la segona meitat - la pacificació de les poblacions ibèriques 
rebels, afavorí que la població establerta a la muntanya baixés a la plana on els recursos eren 
més a l’abast, cosa que comportà un pseudoabandó de la muntanya.  
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Al segle X de la nostra era, el Penedès era terra de frontera, la Marca establerta per l’imperi 
carolingi. Una frontera entre els cristians i els musulmans. L’any 929, el comte Sunyer de 
Barcelona, reforça la frontera cristiana al Penedès. Aprofitant els avantatges de la muntanya de 
Sant Miquel i la infraestructura urbana i de defensa deixada pels romans, impulsa la 
recuperació d’Olèrdola com a ciutat. El comte va edificar un castell adossat a la torre romana, 
completa la muralla romana i hi basteix una església: la de Sant Miquel i Sant Pere. Un 
document de l’any 992 sobre la dotació de la nova església romànica fa referència al fet 
fundacional del castrum Olerdulae, un bastió de defensa i control. A partir d’aquest moment 
Olèrdola dependria del comtat de Barcelona. D’altres documents anteriors esmenten Olèrdola. 
El primer és de 950 i es refereix en general al terme d’Olèrdola. Del 978 és el primer document 
referent a la civitas.  

Durant els segles X i XI, el terme controlat per Olèrdola abraçava gran part de l’actual Alt 
Penedès i alguns municipis del Baix Penedès i del Garraf. Fins i tot - segons Albert Virella - 
Olèrdola hauria ocupat part de la costa, concretament entre el turó de Picorb, prop de Sitges, 
fins més enllà de Cunit, de mica en mica van anar perdent-se aquests territoris en favor de 
Sitges, Ribes i Cubelles. 

D’aquest moment històric són les referències històriques més antigues d’alguns dels nuclis de 
població actuals d’Olèrdola. Així, la primera referència del nucli del Palau Molata o Moranta que 
consta com a propietat de la Seu de Barcelona és de 951. De l’any 981 és la nota que 
menciona la quadra de Moja com a possessió jurisdiccional del Monestir de Sant Cugat del 
Vallès, i del segle X també són les primeres notícies de Villa Lupis (Viladellops) que va ser cedit 
als cenobis de Sant Cugat del Vallès i Sant Pere de Puelles. Completant la xarxa de control del 
territori del terme d’Olèrdola s’hi construïren algunes torres i punts de guaita com el que trobem 
prop de la font de l’Ametlló, la torre de Moja, la torre de Viladellops, la torrota de Sant Pere 
Molanta i el castellot de la Barquera. A més, la proximitat de castells com els de Sant Martí 
Sarroca, Castellví de la Marca i Castellet, completarien una sèrie de punts estratègics que 
servirien de control de la frontera que s’estenia fins al riu Gaià. D’aquesta manera es volia 
evitar o combatre els atacs esporàdics o ‘ràtzies’ que duien a terme els sarraïns del sud, com la 
famosa ratzia d’Al-Mansur del 985 que arribà fins Barcelona. 

Al segle XI sovintejaren les revoltes dels nobles envers els comtes. La més important fou la 
protagonitzada per Mir Geribert que durà del 1041 al 1059. Durant aquest període Mir Geribert 
s’autoproclamà: ‘Príncep d’Olèrdola’ i s’escindí del comtat de Barcelona. Al 1059, el comte 
Ramon Berenguer amb l’exèrcit reclutat per lluitar contra els sarraïns de Saragossa, arribà al 
Penedès i obligà a Mir Geribert a acceptar-lo com a senyor.  

A partir d’aquest moment s’imposa el règim feudal amb més autonomia i poder per part dels 
nobles i menys accés a la propietat per als plebeus. (MOLIST, N.,1999). 

A inicis del segle XII, la frontera cada cop es va anar situant més al sud amb les victòries dels 
comtes catalans a Tarragona, Tortosa i Lleida, fent que el territori del Penedès ja no quedés a 
primera línia d’inestabilitat. D’aquesta manera i en aquest context es fundà Vilafranca a la 
plana; la proximitat als recursos i a la via de comunicació més important del territori que era la 
‘calçada Francisca’ (antiga Via Augusta), a més de la no necessitat d’un refugi com el que 
suposa un castell i la dificultat d’accés que implica, feu que la civitas Olerdulae s’anés 
despoblant tot i els esforços de la casa comtal de Barcelona.  

En un document del 1108 apareixen topònims que ens parlen de l’existència de Fonte Taiada 
(Font Tallada), Monte Rotundo (Plana Rodona?), a més de Moja i Viladellops. (MARGARIT, A., 
1981). 

Durant els segles següents el terme municipal va anar modificant-se, el poblament de la plana 
va créixer com ho demostra la prosperitat de Vilafranca i la presència del castell de Ferran com 
a mínim des de 1232 quan aquest és cedit al Monestir de Santes Creus per part del bisbe de 
Barcelona i marmessor de Guillem de Cervelló. També hi ha diverses notícies de les esglésies 
escampades: Sant Joan de Viladellops, Sant Esteve o Sant Cugat de Moja, el Sant Sepulcre, 
Sant Pere a Sant Pere Molanta, etc.  

D’època medieval es troben a Olèrdola hàbitats troglodítics: l’abric de can Ximet i l’abric de la 
font de l’Ametlló, amb les restes de forats de bigues, sitges, escales i fins i tot premses de vi 
excavades a la roca.  
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Al segle XVI l’antiga ciutat d’Olèrdola només era transitada pels propietaris de la masia que s’hi 
establí, els pastors i els veïns que anaven a missa. Si bé no hi trobem població abundant a la 
muntanya, a la plana la gent començà a desplegar-se àmpliament i a utilitzar assíduament les 
esglésies del terme. Tot i així l’església de Sant Miquel, a dalt de la muntanya, continuava sent 
l’església parroquial. Aquest fet havia suscitat polèmica i queixes dels veïns que fins al 1879 no 
varen rebre el permís per traslladar l’església parroquial a la Plana Rodona. 
(VENDRELL,R.,1989).  

A mitjan del segle XVII la pesta que afectà sobretot a Vilafranca, feu que els nuclis del terme 
d’Olèrdola fossin escollits per als vilafranquins com a refugi. (MASSANELL, A., 1987). Hi ha 
notícies de què Moja era propietat de la família Copons, també hi ha noticies que al 1702 
Ramon de Copons i de Grimau, que era senyor de la torre de Moja, rebé el títol de marquès de 
Moja. Aquest títol aniria canviant de mans durant els segles posteriors. (Gran Geografia 
Comarcal de Catalunya,1992). 

Al segle XVIII, les masies creixeren i s’enriquiren amb el conreu de la vinya, d’aquest segle 
data la construcció de la masia del Porroig i una ampliació de la masia de Can Torres de la 
Font-Tallada. Les esglésies també són reformades, com la de Sant Pere Molanta que es feu 
nova entre el 1741 i el 1744, any de la seva consagració. (VENDRELL, R., 1993).  

Com totes les poblacions catalanes, Olèrdola va rebre els efectes de les guerres carlines, de la 
guerra del francès, i d’altres, en aquests moments d’inestabilitat la part muntanyosa del 
municipi tornava a cobrar protagonisme com a lloc d’escapada, per amagar-se o per a fer 
contraban, un lloc ideal per trobar-se a les portes entre la costa i la plana.  

El segle XIX va ser el que va marcar l’entrada a un món industrialitzat, tot i que l’agricultura 
seguia sent el sistema per a guanyar-se la vida a Olèrdola. Fou un moment d’esplendor i 
màxima activitat pel que fa a la vinya. S’establí una ordenació del territori i es començaren a 
aplicar les noves tecnologies i avenços per augmentar la producció de les seves terres, tot i la 
greu plaga de la fil·loxera, que va arrasar els conreu de la vinya.  

Al segle XX, la guerra Civil marcà un abans i un després tant en l’economia com en la societat. 
Quan més avançava el segle la població més es decantava cap a activitats econòmiques 
apartades del camp: el treball a les fàbriques i cada cop més al sector serveis. Aquesta 
evolució, que va ser general a tot el país, va anar modificant el mode de vida tradicional al 
municipi. No obstant això, a l’entrada del segle XXI Olèrdola segueix reflectint en la seva 
fesomia un paisatge plenament immers en el que s’ha donat en anomenar la Cultura del Vi. 

5.4.2.2 Elements d’interès patrimonial 

Dins de l’inventari del patrimoni cultural català, al terme municipal d’Olèrdola es poden localitzar 
32 registres en el patrimoni arquitectònic i 44 en el patrimoni arqueològic i paleontològic.  

 

Inventari del Patrimoni Arquitectònic 

ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL D'OLÈRDOLA (Olèrdola) 

CAPELLA DEL SANT SEPULCRE D'OLÈRDOLA (Olèrdola) 

RUÏNES D'OLÈRDOLA (Olèrdola) 

CASTELL D'OLÈRDOLA (Olèrdola) 

TORRE DE MOJA (Moja) 

CASTELLOT DE BARQUERA (Olèrdola) 

TORRE DE VILADELLOPS (Olèrdola) 

CAL BELNANET (Olèrdola) 

LA TORRE BLANCA (Olèrdola) 

SANT JOAN DE VILADELLOPS (Olèrdola) 

CASA FRANCESC TORT,  CAL BARBER (Olèrdola) 
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CASA BATLLE (Olèrdola) 

CAN TORRES DE LA FONT TALLADA (Olèrdola) 

L'HOSTAL NOU (Olèrdola) 

CAPELLA DE SANTA MARIA DELS ALBATS (Olèrdola) 

CAPELLA DE SANT ESTEVE DE MOJA (Moja) 

CASES DE FERRAN (Sant Pere Molanta) 

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT PERE (Sant Pere Molanta) 

MOLANTA (Sant Pere Molanta) 

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT JAUME DE MOJA (Moja) 

CAL SADURNÍ (Olèrdola) 

CAN TORRENTS DE FERRAN (Sant Pere Molanta) 

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL D'OLÈRDOLA 

MASIA PORROIG (Olèrdola) 

CAVES HILL (Olèrdola) 

SINDICAT AGRÍCOLA DE MOJA (Moja) 

CREU DE TERME   Creu de Moja 

FORN DE CALÇ DEL POUET (Olèrdola) 

FORN DE CALÇ DEL FONDO DE LA VALL (Olèrdola) 

FORN DE CALÇ DE CAL MARC (Olèrdola) 

FORN DE CALÇ DE CAL CASTELLVÍ (Olèrdola) 

MOLÍ FARINER D'EN COLL (Olèrdola) 

FORN DE CALÇ DEL FONDO DE LA SEGUERA (Olèrdola) 

 

Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic  

TALLER DE FONTANILLES 

POLÍGON INDUSTRIAL DE SANT PERE MOLANTA (Pou Nou-1) 

TORROTA DE MAS PUJÓ, LA (Can Torrents Caseriu de Ferran) 

HOSTAL NOU 

VIL·LA MAIMONA (El Sarral) 

SANT PERE MOLANTA 

VILLA CONCHA 

PUJOLET DE MOJA 

POUS IBÈRICS DE MOJA 

CAMÍ DE LA CASA NOVA 

CAN TORRES (L’olivera) 

CARRETERES, LES 

PLANES, LES 

COVA DE LA PLANA RODONA 

ABRIC DEL CEMENTIRI 

COVA DEL PI 
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BAUMA DEL MASETS 

TALLER DELS FORATS DE LA FITA 

ABRICS DE LA FONT DE L’AMETLLÓ 

COVA DE CAL BERTRANET 

VILADELLOPS (Sant Joan de Viladellops) 

FONT DE L’AMETLLÓ 

BOSC DE CAN CASTELLVí 

CAMÍ DE PENYAFEL (Panafel) 

POU NOU-2 

CAMÍ DE CAL PIQUES 

VINYA DEL TICÓ (Can Torres) 

CAL MAIOL 

COVA DELS SEGARULLS (Cova de Les Pintures; Cova del Fondal de la Seguera) 

ABRIC DE SEGARRULLS (Abric Sota Roca) 

ABRIC DE CAN CASTELLVÍ 

ABRIC DE CAN XIMET 

CONJUNT MONUMENTAL D'OLÈRDOLA (Ruïnes d'Olèrdola) 

POU NOU-3 

PLA DELS ALBATS (Pla d’infants) 

ESGLÉSIES I NECRÒPOLIS DE SANT MIQUEL 

FORAT DEL PONT (Forat Rodó) 

COVES DE LA VALL (Abrics de Can Castellví i Can Ximet / Habitatges de Can Ximet) 

SITJA C/ DOCTOR FLEMING- C/OLÈRDOLA 

CAMÍ DELS AMTELLERS 

TORRE DE MOJA 

VINYES DEL CAMÍ DE MONTARDIT 

VINYES DEL CAMÍ DE TORRE BLANCA 

VINYES DEL CAMÍ D'OLÈRDOLA 

 

D’aquests en destaquen els següents elements: 

 

Castell d’Olèrdola  

De l’antiga ciutat i castell d’Olèrdola, que s’alçava al turó de Sant Miquel d’Olèrdola (358 m), 
hom sap que fou habitada a l’època neolítica i a l’edat del bronze i, més tard, pels ibers. La 
seva ocupació fou, possiblement, intermitent, ja que per la seva posició estratègica constituïa 
un lloc fortificat en èpoques bel·licoses i poc convenient durant els períodes de pau. 

Hom accedeix al recinte per una porta practicada a la muralla, de la qual es manté una bona 
part. Suposadament iberoromana, fou bastida als primers temps de la romanització (darreria 
del segle III - començament del segle II aC). La muralla intercepta l’únic accés practicable al 
penya-segat on s’erigí el bastió d’Olèrdola. Dins el recinte hom pot veure una gran cisterna 
buidada a la roca, amb una capacitat de 328 m3, un gran nombre de sitges també excavades a 
la roca, on es guardava el gra, fons de cabanes i molts altres vestigis d’un poblament 
desaparegut. S’han trobat, també, monedes ibèriques, sobretot de Cose. A la part de ponent, 
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que és la més alta del recinte, es conserven les restes del castell amb la base de parament 
romà. 

Sembla que Olèrdola fou abandonada en l’època de la pau romana, i ocupada de nou durant la 
conquesta cristiana. El comte Sunyer, vers el 929, edificà un castell sobre les ruïnes de la 
ciutat, i també l’església de Sant Miquel d’Olèrdola. Aquesta església fou declarada monument 
historicoartístic el 1931 (com tota la resta del conjunt). Fou bastida al costat d’una església 
anterior, probablement del segle IX, i alçada pels primers repobladors. Consagrada el 935 pel 
bisbe Teodoric, consta d’una sola nau, capçada per un absis quadrat, que manté adossada la 
capçalera de l’anterior església mossàrab. Aquesta capçalera té un arc triomfal de ferradura 
que hi dóna entrada. A la paret occidental, damunt la portalada de mig punt, hi ha una finestra 
geminada, d’arcada doble monolítica, amb una columneta com a mainell, possiblement 
aprofitada d’una construcció anterior. Vora l’església hi ha moltes sepultures antropomorfes 
excavades a la roca, datables al segle X, que, juntament amb les que es troben fora muralles, 
al veí pla dels Albats, a prop de les restes de la capella romànica de Santa Maria, han donat 
nom al tipus conegut popularment com olerdolà. Al segle XII s’efectuaren diverses reformes a 
l’església i se substituí la coberta de fusta per una altra de volta de canó. S’hi feren 
restauracions altre cop el 1818 i, finalment, la parroquialitat es traslladà a una església bastida 
de nou al cap municipal. La seva revaloració s’inicià amb Milà i Fontanals, que escriví el 1868 
uns apunts històrics sobre Olèrdola. Posteriorment, el 1919 Puig i Cadafalch estudià i donà a 
conèixer el monument romànic, i el seguí Gómez-Moreno, que va estudiar l’església mossàrab. 
El 1926 i el 1928 s’hi efectuaren dues campanyes de restauració que la Guerra Civil Espanyola 
neutralitzà, la qual cosa motivà que el 1953 s’hi tornés a fer una nova restauració, que intentà 
recuperar l’església tal com havia estat al segle XII. El 1963 la Diputació Provincial de 
Barcelona adquirí la propietat dels terrenys on es troba tot el conjunt històric i monumental de 
l’antiga Olèrdola, hi emprengué obres complementàries, construí la nova carretera d’enllaç amb 
la de Vilafranca a Vilanova i instal·là un museu monogràfic, adossat a la muralla, que fou 
inaugurat el 1971. 

 

 

Vista del Castell des de la Muntanyeta 
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Masia de La Muntanyeta  

La masia tradicional de La Muntanyeta és el símbol més emblemàtic de la finca que porta el 
seu nom. És un edifici de mitjans segle XIX, que està inclòs en el Catàleg de masies i cases 
rurals del terme municipal d’Olèrdola. 

Actualment està abandonada i la seva titularitat és pública. Precisament pel seu estat d’abandó 
presenta un aspecte ruïnós que es va incrementar substancialment a partir del furt de les 
teules, que va fer que la teulada sucumbís en poc temps. 

Des de fa anys, el seu entorn s’ha convertit en un espai d’esbarjo, especialment freqüentat al 
cap de setmana. S’hi accedeix a través d’una pista forestal des del camí Rossend Montané. 

Segons el catàleg de Masies i cases rurals incorporat en el POUM, és necessari l’arranjament 
del camí públic d’accés previ a qualsevol canvi d’ús. Pel que fa als usos, les determinacions 
normatives del mateix catàleg n’admeten els següents: 

- Restauració. 

- Establiment hoteler exclosa la modalitat d’hotel apartament. 

- Turisme rural. 

- Activitats i educació en el lleure. 

- No s’admet la divisió horitzontal, (Art. 50,3 LUC.) 

Pel fet de ser una edificació molt característica de l’estructura rural del municipi, amb una gran 
presència al territori, el catàleg recomana la reconstrucció pels seus valors històrics–
arquitectònics. A més, el manteniment de l’ocupació permanent facilitaria la preservació del 
medi. 

 

  

Fitxa núm. 83 Masia la Muntanyeta del catàleg de Masies i cases rurals del POUM d’Olèrdola 
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El Catàleg considera masies tradicional aquelles anteriors a la guerra civil, per buscar unes 
dates concretes i rellevants, i tenint en compte que la motorització que ha suposat un canvi 
radical en els costums de vida en general i dels pagesos en particular s'inicia ja ben entrat el 
segle XX -anys seixanta-. 

Entre aquesta darrera data i la guerra civil foren escasses les noves construccions rurals 
destinades a habitatge, i més encara amb les dimensions i les característiques de la masia 
tradicional. No obstant, n’hi ha algunes, les quals han estat considerades com a tals. 

 

Fotografia Masia de La Muntanyeta 

 

Construccions de pedra seca 

Totes les barraques, parets i construccions de pedra existents en l’àmbit del PEU quedaran 
protegides per raó del seu interès arquitectònic i històric. 

En aquestes construccions únicament seran admeses obres de restauració i reconstrucció 
seguint els mètodes constructius propis, a base de murs de pedra seca i cobertes de llosa. 

Si aquestes construccions estant en mal estat de conservació es valorarà la viabilitat tècnica de 
la seva reconstrucció per evitar-ne la seva destrucció. 

Dins l’àmbit del PEU es localitzen tres barraques de pedra seca 

 

Barraca amb codi 14231 ubicada 391266, 4574272 
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Ubicació de les barraques de pedra seca 

 

Cal destacar però, que dins d’aquest àmbit s’hi poden localitzar diversos marges de pedra seca 
i algunes basses naturals. 

 

 
Bassa natural  
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Cova de La Muntanyeta 

Dins l’àmbit del Pla especial hi trobem una cova just al costat del camí principal. S’utilitzava 
com espai d’aixopluc. La cova està inclosa en l’inventari d’altres edificacions en sòl no 
urbanitzable del POUM amb la fitxa v-5. 

Es tracta d’una petita balma de 22 m d’amplada. Podem dividir-la en dues parts: El sector E té 
una amplada de 7,5 m i una fondària de 4 m, amb un gran bloc que tanca parcialment la part 
frontal. El sector O, de 14, 5 d’amplada, tancada parcialment per una paret de 8 m amb una 
porta i una petita finestra. Penetrant a l'interior ens trobem a una sala de 12 m de fons i 8 m 
d’amplada de terra pla i una alçada d’uns 2,5 m, amb sostre i gran quantitat de deixalles a terra. 

Abans  d’emprendre qualsevol actuació urbanística, es recomana efectuar estudis detallats que avaluïn 
detalladament determinats aspectes de la perillositat geològica i els seus possibles efectes sobre 
l’actuació projectada. 

 

 

Plànol de la cova de la Muntanyeta 

 
Fotografia de la cova de la Muntanyeta 
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Jaciments arqueològics 

Cap dels elements inventariats es troba dins de l’àmbit del Pla especial.  Al voltant de la 
delimitació del pla especial s’hi ubiquen els jaciments de les vinyes del camí de montardit, el 
bosc i abric de can Castellví i coves de la Vall, la  font i abrics de l’Ametlló i les planes i Cal 
Maiol. Cap d’aquest està afectat per la implantació del pla. 

 

 

Jaciments arqueològics. Font: Geoportal del patrimoni cultural 

5.4.3 Dinàmiques sociodemogràfiques del municipi 

5.4.3.1 Població 

La majoria de la població del municipi viu principalment concentrada en els nuclis urbans de 
Moja (1.386 habitants), Sant Miquel d’Olèrdola (414 habitants), Sant Pere Molanta (659 
habitants) i una petita part a Viladellops (42 habitants).  Al terme hi ha diverses urbanitzacions, 
entre les quals destaquen, pel nombre d’habitants, Daltmar, amb 627 habitants, i Can Trabal, 
amb 390 habitants.  La resta de població es localitza dispersa pel territori en un ampli nombre 
d’edificacions i masies, situades al territori. 

Des de la prehistòria i, posteriorment, ibers, romans i cristians, han vingut ocupant la plataforma 
rocosa del turó de Sant Miquel, i el seu entorn més proper, tot aprofitant l'estratègica situació de 
l'indret pel control de la plana penedesenca, i la defensa natural que ofereixen els penya-
segats.  Des de 1497 es te constància de l’existència de 59 focs que es van mantenir durant el 
segle XVI. A partir de inicis del segle XVIII la població es va situar als 200 habitants, va superar 
el miler d’habitants a mitjans de segle XIX i va anar incrementant de forma sostinguda fins els 
1438 habitants al 1900. 

A partir dels anys seixanta del segle XX s’adverteix una progressiva recuperació demogràfica 
després de la post Guerra, durant la qual es va assolir la xifra mínima d’habitants del segle, el 
1950, (1.234 habitants). El 1960 es comptabilitzaven 1.332 habitants, 1.570 habitants el 1970, 
1.579 el 1981, 1.607 el 1991 i 2.864 el 2005.  
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Durant la primera part del segle XXI la població s’ha situat per damunt dels 3.000 habitants fins 
a assolir l’any 2017 els 3.565 habitants amb una densitat de  117 hab/km2. 

 

 

 

La població més nombrosa és la franja d’edat dels 15 als 64 anys, 2.334 habitants, i amb una 
franja d’edat infantil dels 0 als 14 anys, 658 habitants, inferior als majors de 65 anys, 537 
habitants. Per tant, es pot considerar una població madura i repartida equilibradament per 
sexes, 1824 homes i 1.705 dones. 
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El creixement natural de la població en el període 2001-2011 es situa en números positius 6,37 
hab per mil habitants i un creixement migratori de 32 hab per mil habitants, la qual cosa en 
resulta un creixement total de 38,37 hab per mil habitants. 

 

 

5.4.3.2 Economia 

 

Agricultura i ramaderia 

Entre les principals activitats econòmiques que es desenvolupen al municipi, l’agricultura i la 
ramaderia juguen –encara avui dia- un paper important. La superfície conreada s’estima en 
3000 ha, de les quals 807 ha. (27%) estan dedicades a la vinya. 

Percentatges molt més petits es dediquen als cereals, les oliveres, els ametllers i els arbres 
fruiters sobretot de secà. Pel que fa a la ramaderia, hi ha censats la majoria de caps de bestiar 
dintre del sector avícola i en molta menor mesura, el bestiar boví. Cal apuntar que durant els 
últims anys s’han anat efectuant una sèrie de rebaixos de terres molt importants amb la finalitat 
d’adaptar-les a la mecanització moderna per incrementar el rendiment agrícola. El fet no és 
nou, però la utilització de maquinària pesant (tragelles, retroexcavadores, subsuradors,...) ha 
fet que aquests treballs estiguin canviant la fesomia dels camps i en conseqüència el paisatge, 
d’una manera molt més radical del què històricament es feia treballant les antigues feixes amb 
marge de pedra. 

 

Indústria i serveis 

L’activitat industrial i de serveis es du a terme sobretot als dos polígons industrials que té 
Olèrdola: el polígon industrial de Sant Pere Molanta, un dels majors de l’Alt Penedès,  té una 
superfície de 81,95 ha. (55,10 de les quals són de sòl industrial) i l’altre és el polígon del Clot 
de Moja, llindant amb la estació de mercaderies i el polígon de Domenys II de Vilafranca del 
Penedès, amb una superfície total de 29 hectàrees i un sòl industrial de 17 hectàrees. En 
aquests polígons s’hi han establert empreses de confecció, relacionades amb l’automòbil, 
laboratoris farmacèutics, químiques, maquinària, plàstics, aceries, alimentació, etc. L’activitat 
industrial que més afecta el paisatge són les pedreres d’extracció d’àrids i calç, de 
considerables dimensions que es troben a l’est i oest de la població. Si bé la situada a l’oest no 
està totalment dins el terme municipal si que té un fort impacte paisatgístic, ja que es troba al 
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límit entre Olèrdola i el municipi de Santa Margarida i els Monjos. Aquest fet es comprova 
perfectament des d’una de les talaies naturals que més s’utilitza pels visitants i turistes del 
municipi, la muntanya del castell d’Olèrdola. El sector serveis també compte amb una important 
presència de restaurants i allotjaments rurals instal·lats en masies i cases rurals restaurades. 
En aquest moment hi ha en projecte l’obertura de dos hotels/hostals al municipi. 

5.4.4 Diagnosis del medi humà 

La població d’Olèrdola, es situa per sobre dels tres mil cinc-cents habitants, i amb una densitat 
de 117 hab/km2, en resum una població madura i repartida equilibradament per sexes, amb un 
creixement suau i sostingut.  

L’economia tradicional del terme ha estat predominantment agrícola, però actualment la 
població treballa a les indústries del municipi o bé a les de Vilafranca del Penedès. Es conrea 
una quarta part de les terres, amb la vinya com a conreu principal seguit de lluny pels cereals. 
També es cullen ametlles, olives i fruita, en règim de secà. La ramaderia és representada per 
granges avícoles i bovines. S’exploten algunes pedreres, entre les quals hi ha algunes de 
pedra tova per a la construcció i de creta per a l’obtenció de blanquet. Gran part de les 
indústries es concentren al polígon industrial de Sant Pere Molanta o a Sant Miquel d’Olèrdola. 
Com a municipi penedesenc, disposa també de diversos cellers i caves. 

Malgrat que el municipi disposa d’una gran quantitat de vestigis arquitectònics, arqueològics i 
paleontològics, on destaquen el Castell d’Olèrdola, dins l’àmbit del Pla no hi ha cap jaciment  
protegit per els inventaris del Departament de Cultura.  Si que cal tenir en compte l’existència 
de la Masia de la Muntanyeta regulada segons estableix el catàleg de masies i cases rurals del 
POUM del municipi així com alguns elements puntuals tals com marges de pedra seca, la 
mateixa cova de la muntanyeta i algunes basses naturals que podrien ser objecte d’algun tipus 
de protecció. 

 

5.5 Riscos naturals i tecnològics 

S’entén per risc l’eventualitat que succeeixi un fet que produeixi un dany. La valoració 
qualitativa del risc augmenta amb la probabilitat de l’esdeveniment causant, i augmenta 
igualment, amb la gravetat del dany.  

La intervenció humana en el medi pot fer augmentar o disminuir els riscos, segons quina sigui 
llur actuació, actitud o prevenció.  

Concretament, al sector objecte de l’estudi els riscos mediambientals més significatius poden 
ser les inundacions i els incendis.  

5.5.1 Risc Geològic 

D’acord al visor de Riscos Geològics de l’Institut Geològic de Catalunya existeix una zona de 
riscos gravitatoris potencials geològics al sud-est del municipi Olèrdola per risc de caiguda de 
roques i esllavissament. Malgrat això, aquest risc no afecta a l’àmbit del PEU i per tant es pot 
considerar que aquest no presenta ni perillositat per esfondraments, ni per esllavissades, ni per 
despreniments, ni per fluxos torrencials, ni per allaus, ni hi ha epicentres macrosísmics ni 
epicentres instrumentals. 

L’Informe d’avaluació ambiental del POUM determina que dins el terme municipal no existeix 
cap risc geològic important en el terme municipal. En el moment de la redacció d’aquest 
document s’ha realitzat una inspecció visual per a comprovar l’ esmentat risc geològic de 
l’àmbit, principalment en les zones on els terrenys presenten pendents superiors al 20% i zones 
rocoses:   

- No s’observen indicis ni es té constància d’esfondraments, ni s’han reconegut litologies 
susceptibles de dissolució que comportin perillositat.  

- En el reconeixement de la fotografia aèria i el treball de camp, no s’han observat indicis 
naturals relacionats amb moviments de vessant, i no s’ha trobat documentació, 
d’esdeveniments antics o recents.  
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En l’àmbit del Pla especial es considera que no cal la realització d’estudis addicionals de 
perillositat geològica, tot i que s’hauran de prendre les mesures adequades de protecció enfront 
als despreniments, esllavissades o moviment de vessants que es puguin produir en un futur, 
així com un seguiment per part de l’Ajuntament de l’anàlisi de la perillositat. 

 

 

Font: SITXELL. Mapa de riscos geològics gravitacionals 
potencials               

 

5.5.2 Risc d’incendi forestal  

El risc d’incendi forestal és una situació que es dóna per la conjunció de característiques 
intrínseques al règim climàtic mediterrani i la pressió antròpica sobre el territori.  La valoració 
del risc d’incendi depèn de múltiples factors, entre ells cal destacar la combustibilitat i 
inflamabilitat de la vegetació, els factors topogràfics, l’accessibilitat, els factors climàtics i la 
freqüentació humana. En general el municipi de Olèrdola té una vulnerabilitat mitja però pel que 
fa al risc intrínsec, tant les formacions forestals  com els petits bosquets del municipi són 
considerats unitats de vegetació amb alta combustibilitat.    

Segons el Decret de la Generalitat de Catalunya 64/1995, de 28 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals, el municipi de Olèrdola està declarat com a zona 
d’alt risc d’incendi forestal, durant el període comprès entre 15 de juny i el 15 de setembre, tots 
dos inclosos. Durant aquest període, excepte autorització expressa i excepcional del 
Departament de Medi Natural, no es permetran els treballs que generin restes vegetals i 
quedaran en suspens les autoritzacions que preveu l’article 16 de l’esmentat Decret 
relacionades amb les actuacions en general no permeses. 

D’acord amb el mapa de perill bàsic d'incendi forestal que integra els models de combustibilitat i 
inflamabilitat Olèrdola presenta un risc d'incendi moderat-alt en la major part de seu territori. Tot 
i això cal destacar que el municipi disposa d’un Pla de Prevenció d’incendis, que inclou un 
programa de mesures bàsicament centrat en I' arranjament i habilitació de camins, així com en 
el manteniment i la neteja de vores. 

 



 

54  

 

Risc d’incendi forestal. Vulnerabilitat. Font: Mapa de protecció civil de Catalunya. 

5.5.3 Risc d’inundació 

Les inundacions es produeixen per episodis de fortes precipitacions i el risc principal que se 
n’associa és la possibilitat de negament de la plana d’inundació del riu i de les edificacions que 
s’hi troben, així com de les activitats que s’hi poden desenvolupar. L’estacionalitat i la 
torrencialitat dels torrents obliga a ser molt estricte en la prevenció dels efectes negatius de les 
avingudes fluvials. Aquest document recull les indicacions del Pla director Territorial de l’Alt 
Penedès, que insta a promoure actuacions preventives no estructurals, és a dir, a impedir 
l’ocupació de les zones inundables, cosa més econòmica, rendible i efectiva a la llarga que les 
actuacions estructurals, com obres d’endegament o de defensa, encaminades a protegir de la 
inundació els béns que ocupen espais de risc i que acostumen a incrementar el risc aigües 
avall. 

La Generalitat de Catalunya, en el marc del projecte INUNCAT (el Pla especial d’emergències 
per inundacions a Catalunya) ha delimitat a escala 1:50.000 i per als rius més importants de 
Catalunya, les línies d’inundació corresponents a un període de retorn de 50, 100 i 500 anys 
així com les àrees potencialment inundables des d’un punt de vista geomorfològic de la xarxa 
primària de pràcticament tot el territori. 

Per a les rieres, torrents i rierols que formen la xarxa secundària o terciària cal recórrer a 
estudis de detall. D’altra banda, des de l’ACA s’està impulsant el projecte PEFCAT (Planificació 
dels espais fluvials), que es base en estudis de detall. Aquesta planificació aborda, a més dels 
aspectes hidrològics, hidràulics i geomorfològics que permeten definir els cabals d’avinguda i 
les zones d’inundació, una diagnosi sobre l’estat ecològic de tot l’espai fluvial i un inventari del 
patrimoni cultural i històric que pugui haver-hi associat a aquest espai. Finalment, proposa i 
valora les actuacions necessàries per prevenir i corregir les problemàtiques detectades en els 
diversos aspectes. 

El PEU de la Muntanyeta es troba dins l’espai fluvial a les conques de les rieres del Garraf. 

La zona fluvial constitueix la llera o domini públic hidràulic real, englobant tant la llera legal com 
la seva zona d’influència immediata que queda definida per consideracions històriques, 
geomorfològiques i biològiques i que podríem catalogar de llera a efectes ecosistèmics. En la 
franja o franges així determinades no és aconsellable permetre cap ús excepte el manteniment 
de la vegetació. 
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 Mapa espai fluvial rieres del Garraf. Font: ACA. 

 

El sistema hídric és un espai de protecció fluvial que s’haurà de definir a partir de criteris basats 
en la consideració de valors ecològics, naturals i espacials associats als cursos fluvials, 
observant alhora determinades normes i recomanacions tècniques hidràuliques de prevenció, 
definides en la planificació hidrològica i concretades sobre el territori per a la planificació 
territorial, dintre de les quals es considerarà el risc d’inundació com a factor clau per a la 
reserva de sòl. 

 

Mapa zones potencialment inundables. Font: Mapa de protecció civil de Catalunya. 
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El clima mediterrani és sec, però són característiques les intenses pluges torrencials de finals 
d’estiu i tardor que poden provocar inundacions.  Les inundacions o avingudes tenen lloc, des 
d’un punt de vista físic, a les lleres de torrents, rieres i zones adjacents a aquestes. 

Tal i com indica l’Informe d’avaluació ambiental del POUM dins el terme municipal d’Olèrdola  
no existeixen zones inundables. Aquesta dada s’obté segons la metodologia emprada per 
l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) per a caracteritzar les inundacions d’una àrea 
determinada:  

- Delimitació de les zones inundables amb períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys, és 
a dir, aquelles que en la situació actual poden inundar-se amb les freqüències 
esmentades.  

- Delimitació de zones potencialment inundables, enteses com les zones que alguna 
vegada en la història han patit inundació.  

- Identificació de punts crítics d’inundació en relació a activitats humanes. 

Tot i que la zona de Moja, propera a la Muntanyeta, estigui molt pròxima a la Riera de Llitrà i el Riu Foix 
(ambdós cursos fluvials amb risc d’inundació), dins l’àmbit del Pla especial no existeixen zones 
inundables, ja que la zona està exempt d’avingudes d’aigua associades a períodes de retorn de 500, 100 i 
50 anys.  

Per altra banda, cal fer esment que les zones considerades com a fondos degut a la seva geomorfologia 
s’estableixen com a canals de recollida d’aigua que poden, de forma puntual portar un major volum 
d’aigua.  Són cursos amb un règim intermitent i només hi circula aigua en períodes de precipitació. No es 
té constància ni informació que aquestes zones de fondos hagin patit cap període d’inundacions ni 
torrentades. 

5.5.4 Sòls contaminats o abocaments 

La contaminació del sòl d’origen antròpic es pot produir  a causa d’agents contaminants 
procedents d’activitats industrials, urbanes o rurals. A Catalunya els sòls contaminats estan 
associats principalment a antigues zones industrials, així com a un reciclatge inadequat de 
fangs de depuració d’aigües residuals o una inadequada gestió de residus industrials, els 
residus agrícoles o dejeccions ramaderes. Aquesta contaminació, local o difusa, pot afectar a la 
cadena alimentària, perjudicar la qualitat de l’aigua i la salut humana.  

Aquests sòls venen regulats pel que estableix el Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que 
s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards 
per a la declaració de sòls contaminats. 

Les causes dels sòls contaminats són múltiples, poden derivar-se d’una activitat industrial, per 
abocaments incontrolats de residus o runa, per un emmagatzematge incorrecte de productes 
i/o residus en activitats industrials, per accidents en el transport i gestió de productes 
contaminants, per ús incontrolats de pesticides o adobs, per abocaments d’aigües residuals 
amb contaminació d’aigües superficials o subterrànies o per evaporació de compostos volàtils... 

A l’espai sud oest de la Muntanyeta ubicat al polígon 33 parcel·les 5, 15 i 19, a la zona 
coneguda d’unes 2 Ha com el fundet  on hi va existir un abocador de runes i enderrocs de la 
construcció. Aquest va ser degudament clausurat i sanejat segons es desprèn de la memòria 
de la seva clausura l’any 1999. 
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Plànol abocador. Font: Ajuntament d’Olèrdola. 

5.5.5 Qualitat de l’aire 

Segons la classificació de les àrees de Catalunya en funció de la qualitat de l’aire,Olèrdola es 
localitza a la zona 3 Penedès Garraf, que inclou 70 municipis amb una extensió total de 1.421 
km2 que inclou tant àrees urbanes, suburbanes i rurals. La zona 3 es destaca en general per 
una bona qualitat de l’aire. El municipi d’ Olèrdola, malgrat la presència d’algun polígon 
industrial, del pas de la carretera N-340 i de la proximitat de les vies AP-7, AVE i rodalies que fa 
disminuir lleugerament els valors, en general es considera que hi ha una qualitat de l’aire entre 
bona i molt bona i una contaminació atmosfèrica baixa. 

5.5.6 Risc tecnològic 

Segons el mapa de protecció civil d’indústries afectades per la Directiva europea SEVESO del 
Departament d'lnterior de la Generalitat de Catalunya, no hi ha cap indústria del terme 
municipal afectada pel PLASEQCAT de risc químics en establiments industrials i per tant es 
considera un risc químic nul. 

Segons determina el Mapa de Protecció civil de Catalunya pel que fa al risc de transport de 
mercaderies perilloses, està afectat per la influència de la AP-7, la N-340, la C-15, el pas de la 
línia de rodalies i mercaderies de Renfe així com per la línia d’alta velocitat en els termes 
municipals adjacents de Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca. És en aquest aspecte pel 
qual es determina un nivell de perill molt alt ja que la zona d’influència en aquestes vies és molt 
alta. Es considera poc probable l’afectació de la zona àmbit del Pla especial de la Muntanyeta 
per un accident d’aquestes característiques degut a la distància i la orografia de l’entorn. 

Pel que respecta al risc químic en els conductes de matèries perilloses el municipi d’Olèrdola 
no té cap oleoducte, etilenoducte o gasoducte operatiu, tot i així els municipis de Vilafranca del 
Penedès i Santa Margarida i els Monjos en tenen. 



 

58  

 

 

Mapa risc químic. Oleoducte. Font: Mapa de protecció civil de Catalunya. 

 

 

 

Mapa risc químic. Etilenoducte. Font: Mapa de protecció civil de Catalunya. 

 

 
 

Mapa risc químic. Gasoducte. Font: Mapa de protecció civil de Catalunya. 
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Pel que respecta al risc de radiològic es considera baix doncs no hi ha cap instal·lació 
d’aquestes característiques al municipi, però si al municipi col·lindant de Santa Margarida i els 
Monjos. 

 

Mapa risc radiològic. Font: Mapa de protecció civil de Catalunya. 

Pel que respecta al risc nuclear es considera nul doncs no hi ha cap instal·lació d’aquestes 
característiques al municipi o als voltants. 

5.5.7 Risc sísmic 

Segons el Mapa de protecció civil de Catalunya, el terme municipal està dins de la zona 
d’intensitat sísmica VI, grau por, segons I'escala internacional d’intensitat macrosismica (MSK) 
amb la possibilitat de superar el llindar d’intensitat de dany sísmic.  Aquesta escala determina la 
perillositat sísmica expressada en diferents valors d’intensitat per a una mateixa probabilitat 
anual equivalent a un període de retorn de 500 anys. Un grau d’intensitat MSK de VI  comporta 
que la majoria de la població detecti el tremolor dins i fora dels edificis, algunes persones 
perden l’equilibri i molta gent corre espantada pel carrer, poden caure petits objectes i els 
mobles pateixen un lleu desplaçament, les vaixelles i cristalleries poden trencar-se, els animals 
es senten inquiets i es pot veure dany visible en obres i treballs de maçoneria, com esquerdes 
en l’escaiola. També poden aparèixer algunes esquerdes aïllades al terra 

 

Riscos naturals. Risc sísmic.  Font: Mapa de protecció civil de Catalunya. 
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5.5.8 Contaminació lumínica 

El 19 de desembre de 2007, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya va aprovar el mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient de la 
contaminació lumínica a Catalunya. 

El Mapa inclou quatre zones de protecció, atenent, d’una banda, la necessitat de mantenir una 
correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l’activitat humana, i, de l'altra, la 
protecció -tanta com sigui possible- dels espais naturals i la visió del cel a la nit. 

En funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica a què pertany la il·luminació, 
l’ús a què va destinada la instal·lació i el seu horari de funcionament es determina el tipus i les 
característiques de la il·luminació que s’hi pot instal·lar. 

La Direcció General de Qualitat Ambiental està treballant en l’elaboració d’un nou Mapa de la 
protecció contra la contaminació lumínica a Catalunya que actualitzarà les zones de protecció 
segons els nous preceptes definits en el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de 
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn; i incorporarà la delimitació actualitzada dels espais d’especial interès natural 
(PEIN) o els de la Xarxa Natura 2000. 

Per prevenir i corregir els efectes negatius de la contaminació lumínica (com afectar la visió del 
cel, l’enlluernament, la intrusió lumínica o el sobreconsum energètic i econòmic), caldrà que les 
intervencions d’enllumenat exterior compleixin les determinacions d’acord amb la Llei 6/2001, 
de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i 
el decret que la desenvolupa, i segons el Mapa de protecció de la contaminació lluminosa 
d’Olèrdola. 
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Les actuacions que es realitzin en aquestes dues àrees es tindran en compte: 

Ajustar la quantitat de llum necessària 

Dirigir correctament la llum 

Utilitzar làmpades d’alta eficiència  

Mantenir la llum apagada quan no es desenvolupi cap activitat, excepte per motius de 
seguretat 

Incorporar mesures d’estalvi energètic 

Es preservarà la visió del cel per la nit 

5.5.9 Contaminació acústica i radioelèctrica 

La contaminació acústica pot definir-se com l'increment significatiu dels nivells acústics del 
medi i és un dels factors importants de deteriorament de la qualitat ambiental del territori. 

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, regula les 
mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i les 
vibracions, i estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat acústica en 
el territori i per donar resposta a la problemàtica produïda per aquest tipus de contaminació. És 
en aquest context que l'Ajuntament d'Olèrdola va redactar en data de juliol del 2012 el 
corresponent mapa de capacitat acústica amb els nivells d’immissió dels emissors acústics a 
què és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població 
i, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori 
mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi. 

De l’anàlisi del MCA del municipi d'Olèrdola se’n pot despendre que els nivells de soroll, tant 
diürns com nocturns son baixos i a cap punt del territori es superen els nivells límits que 
s’estableixen al Reglament i per tant l’objectiu de l'Ajuntament ha de ser de mantenir les 
condicions acústiques del municipi, duent a terme un control de les activitats.  

En qualsevol cas, les activitats previstes en el document de Pla Especial no suposen un 
increment del nivell acústic actual i per tant es considera que es pot complir l’objectiu fixat en el 
mapa de capacitat acústica. 

Els camps electromagnètics estan limitats a algunes antenes de telefonia mòbil que no es 
preveu que puguin tenir impactes significatius sobre el medi ambient ni sobre la població. 

5.5.10 Diagnosis dels riscos naturals i tecnològics  

Com a riscos a considerar especialment a Olèrdola i a l’àmbit del Pla especial, destaquen el 
risc d'incendi, el de sequera i el d’inundacions de forma puntual en els fondos. La 
predominança boscosa i uns alts nivells de sequera impliquen un risc d'incendi entre moderat i 
alt a la majoria del municipi generen riscos d’incendi especialment en els mesos d’estiu. Cal 
destacar que gràcies a la disposició dels boscos en forma de mosaic amb les zones agrícoles, 
facilita la seva extinció. Dins de l’àmbit les zones de més risc es situen al sud on hi ha la més 
gran massa boscosa on s’hi pot concentrar més biomassa. En les zones de més presència 
antròpica, al nord – oest del Pla, el risc d’incendi natural és més baix però que cal prendre més 
mesures per minimitzar-lo ja que les és on hi poden haver pitjors conseqüències sobre la 
població i els béns materials. Per tant, caldrà prendre les mesures apropiades per minimitzar 
aquest risc, com I ‘establiment d’una una xarxa perimetral d’hidrants i d’un perímetre de 
protecció on es redueixi la biomassa periòdicament. 

Pel que fa al risc d’inundacions, només es considera els fondos com a zones potencialment 
inundables de forma lleu. Degut a la seva geomorfologia s’estableixen com a canals de 
recollida d’aigua que poden, de forma puntual portar un volum d’aigua susceptible de generar 
inundacions. Cal destacar que aquestes zones no hi ha cap edificació i les activitats 
permanents que s’hi desenvolupen son agrícoles. De cara a minimitzar els riscos per 
inundacions, seria convenient disposar d’un estudi de detall respecte les zones inundables i els 
períodes de retorn d’aquestes torrenteres i caldria establir sistemes de control per a les 
activitats temporals així com evitar la instal·lació d’infraestructures i la construcció de noves 
edificacions en aquestes zones. 
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A nivell geològic no es detecten zones gravitacionals potencialment perilloses. L’únic efecte 
que cal tenir en compte son les erosions en sòls no vegetats per escorrenties, que, malgrat no 
representen cap perill poden paisatgísticament l’entorn. 

Pel que respecta a la qualitat de l’aire i a la contaminació acústica i lumínica en general son 
bones i no es preveu efectuar cap activitat que les pugui empitjorar.  

No es detecten altres riscos naturals o tecnològics susceptibles de tenir en compte. 

 

5.6 Informe ambiental 

La disposició final 11ª de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, determina 
que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats Autònomes un cop 
transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició transitòria 
1ª concreta que la llei esmentada és d’aplicació a tots els plans l’avaluació ambiental 
estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en vigor. La Llei 6/2009, del 28 
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, recull el marc normatiu a Catalunya relatiu 
a l’avaluació ambiental dels plans i programes que poden tenir efectes significatius en el medi 
ambient aprovats per l’Administració o pel Govern, pels ens locals i pel Parlament, d’aplicació 
en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal. 

Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que no 
contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la disposició 
addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 
de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica (DOGC núm.6920, 24.07.2015). 

En l’apartat 6 de la Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/2015, determina els plans 
sotmesos a avaluació ambiental estratègica ordinària i els que són objecte d’avaluació 
ambiental estratègica simplificada i estableixen les regles pel que fa a l’avaluació ambiental 
estratègica del planejament urbanístic i concretament en l’apartat b diu: 

“Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:  

Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic. 

Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable no 
inclosos en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin planejament urbanístic 
general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si 
aquest ho determina.” 

El PE, opta pel tràmit simplificat d’avaluació ambiental estratègica per tractar-se d’un pla 
especial que desenvolupa planejament general avaluat ambientalment i al un element puntual 
del sòl no urbanitzable que no es preveu que provoqui efectes als aspectes ambientals 
significatius del municipi o sobre el medi en el desenvolupament del pla especial, perquè les 
possibles activitats son ja existents i les actuacions previstes es centren en instal·lacions ja 
existents en el SNU del municipi. 

Tanmateix, en relació a l’informe ambiental en l’article 100.1 del RLU s’estableix: 

“L’informe ambiental dels plans parcials urbanístics i, si s’escau, dels plans de millora urbana 
en sòl urbà no consolidat i dels plans especials urbanístics, té per objecte l’anàlisi dels 
aspectes ambientals que puguin ser rellevants en l’establiment de l’ordenació detallada pròpia 
de cada un d’aquests instruments, i ha de contenir les següents previsions...” 

Aquest article defineix l’abast de les determinacions que cal contenir l’informe ambiental d’un 
planejament derivat. En el cas d’aquest pla especial cal tenir en compte que únicament 
estableixen la regulació dels usos ja permesos en sòl no urbanitzable, ordenant l’entorn i 
protegint els seus valors ambientals. Considerant, però la formalització i regulació d’aquestes 
activitats es oportú a elaborar un breu informe ambiental. Tenint en compte que en el tràmit 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada es desenvolupa el Document ambiental 
estratègic, el qual integra l’anàlisi dels aspectes ambientals que estableix l’esmentat informe 
ambiental es considera que el contingut de l’informe ambiental correspon amb el Document 



DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC                                        Pla Especial Urbanístic la Muntanyeta,   OLÈRDOLA                                                                    

 

 63 

ambiental estratègic, DAE. Per altra banda, s’ha incorporat un breu resum ambiental en els 
diferents punts de la memòria informativa referits al territori i al medi ambient del pla especial. 

 

5.7 Canvi climàtic 

La Llei 16/2017, de l’1 d’agost del Canvi Climàtic, determina que s’han  de prendre mesures 
encaminades a la mitigació dels efectes i l’adaptació al canvi climàtic. Aquesta, en l’article 27, 
concreta la necessitat que en les noves figures de planejament i llurs modificacions i revisions 
incorporin una anàlisi quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte sobre les emissions 
de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi climàtic sobre el nou planejament, i 
també mesures per a mitigar-lo i adaptar-s’hi. 

Cal recordar que el PE es tracta d’un pla molt acotat en el territori, que té per objecte la 
regulació de les activitats i usos de la finca la Muntanyeta, actualment existents, d’acord amb 
els criteris previstos per a la legislació urbanística vigent i sempre vetllant per la preservació de 
l’entorn rural, els valors paisatgístics vinculats i la sostenibilitat.  

Tenint en compte que el PE no és un document finalista, els efectes en el medi ambient que 
pugui general la rehabilitació, algun canvi d’ús o la implantació d’alguna activitat en concret 
s’hauran d’estudiar detalladament en el moment que es defineixi el projecte. Concretament, en 
les intervencions de més entitat, que no siguin petites actuacions, que pot causar algun impacte 
sobre les emissions de gasos amb efecte hivernacle o sobre el canvi climàtic, caldrà incorporar 
en l’avaluació d’impacte ambiental les mesures per a la mitigació dels efectes i l’adaptació al 
canvi climàtic. 

Tot i que, l’afectació al canvi climàtic s’haurà de concretar en el moment de definició dels 
diferents projectes possibles, a continuació s’indiquen els mecanismes que estableix el PE, 
com a instrument d’ordenació urbanística, per al compliment de la llei mitjançant l’establiment 
de mesures i criteris bioclimàtics en les construccions que són objecte del Pla. En general 
s’estableix que el Pla vetllarà en aquesta línia perquè les construccions i instal·lacions siguin el 
màxim d’autosuficients energèticament i es dissenyin d’acord amb la jerarquia de criteris 
següents: 

- Reduir la demanda energètica de les construccions. 

- Ésser eficients en el disseny dels sistemes que cobreixen la demanda energètica.  

- Aprofitar els recursos energètics locals. 

- Promoure l’ús de materials de construcció de baix impacte ambiental. 

- Eliminació de materials nocius pel medi ambient. 

- Compensar les emissions de diòxid de carboni derivat de l'impacte energètic dels 
edificis amb parcs de generació a partir de fonts renovables. 

- Assegurar la correcta depuració de les aigües residuals. 

El PE potencia que les solucions constructives que s’apliquin a les edificacions existents o 
noves, tant estructurals com de tancaments, siguin altament eficients energèticament. 

També vigila i impulsa la construcció amb criteris bioclimàtics, amb l’objectiu que la Llei marca 
pel 2020 on fixa que els nous edificis construïts o grans rehabilitacions siguin de consum  

 

5.8 Estudi d’impacte i integració paisatgística 

Per a la redacció del Pla especial de la Muntanyeta no serà necessari la redacció d’un estudi 
d’impacte i integració paisatgística, ja que els usos i activitats que s’hi desenvolupen s’integren 
perfectament en el medi natural on s’emplaça sense modificar la situació actual. Tot i això les 
activitats i usos permesos de cada àrea cal que tinguin en compte els criteris d’integració 
paisatgística per a l’adaptació a l’entorn natural, la conservació dels valors ambientals, històrics 
i culturals descrits en el Pla especial. 
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En la normativa i regulació dels usos de cada àrea delimitada en l’àmbit del Pla especial 
s’estableixen les mesures específiques d’integració paisatgística que cal aplicar en el seu 
desenvolupament. Aquestes mesures es basen en els següents criteris: 

- Delimitació de l’àmbit del Pla especial en àrees 

- La determinació expressa d’usos i les activitats compatibles e incompatibles  

- La limitació de la implantació d’edificacions o instal·lacions  

 

Els criteris generals d’integració paisatgística seran: 

 - Implantació i encaix 

  - Compactar 

  - Minimitzar l’ocupació del sòl 

 - Relació 

  - Fixar la relació amb l’entorn 

  - Restringir la modificació del relleu 

  - Establir continuïtat amb models 

  - Evitar impactes visuals 

 - Projecte 

  - Incorporar la volumetria 

  - Concepció d’unitat 

  - Escollir sistemes i materials adients 

  - Apostar per tancaments permeables 

 

6 Estat actual  

6.1 Usos, edificacions i infraestructures existents  

Actualment la finca la Muntanyeta és un espai àmpliament utilitzat per gran part de la població 
d'Olèrdola però també de la resta de nuclis urbans propers com seria la mateixa Vilafranca del 
Penedès. Per les seves característiques naturals i per la seva facilitat d’accés i d’aparcament 
s’utilitza per l’activitat esportiva i lúdica especialment el cap de setmana. 

Caminants, ciclistes, corredors son habituals en aquest entorn travessant els camins i senders 
marcats per tal efecte. També es pot apreciar la presència del pas de vehicles de dues rodes 
(motocicletes ) pels entorns malgrat la seva prohibició. Inclús el propi Ajuntament d’Olèrdola, 
dins del patronat de turisme té determinades rutes turístiques que passen per la Muntanyeta. 

Dins la finca de la Muntanyeta hi trobem una masia tradicional anomenada La Muntanyeta que  
és el símbol més emblemàtic de la finca. És un edifici de mitjans segle XIX, que està inclòs en 
el Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d’Olèrdola. Actualment està 
abandonada i la seva titularitat és pública.  

Cal destacar que l'Ajuntament d'Olèrdola disposa d’un petit edifici, pròxim a la masia de la 
Muntanyeta on hi ha unes de barbacoes que autoritza el seu ús de forma controlada  i té 
organitzades algunes zones de pic –nic amb taules i papereres. 

Per altra banda, especialment durant els mesos d’estiu també s’hi realitzen algunes activitats 
infantils i juvenils, tals com acampades o activitats esportives.  
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Fitxa núm. 9 “La Muntanyeta” de Passejades des de Vilafranca del Penedès. Font Web Aj Vilafranca del 
Penedès, patronat de comerç i turisme.   

 

A fi i efecte de regular l’ús d’aquests espais l’Ajuntament d’Olèrdola disposa de condicions 
específiques per l’autorització d’acampada i per l’ús de les barbacoes de la finca de la 
Muntanyeta. 

 

 
Plànol de rutes municipals. Font Ajuntament d’Olèrdola 
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Cal remarcar la polèmica que es va generar fa uns anys, quan va aparèixer la proposta de 
convertir la muntanyeta en un càmping, la qual cosa va ser àmpliament rebutjada pel conjunt 
de la població i va donar peu a aquest Pla especial per protegir la d’aquest tipus d’usos. 

Per altra banda, una important part de la finca té un ús forestal i agrícola doncs encara hi ha 
alguna vinya que s’utilitza en concessió i de caràcter experimental. També hi trobem el pas de 
bestiar i ramats de forma esporàdica. 

 

6.2 Serveis i infraestructures existents 

Camins 

La xarxa viària que afecta l’àmbit del Pla es classifica en diferents categories a efectes 
d’aquestes normes: camins i senders rurals o forestals són vials de caràcter permanent, amb 
diferents funcionalitats. Els camins rurals constitueixen la xarxa bàsica d’aquest Pla. 

Sanejament 

L’Ajuntament d’Olèrdola té delegades les competències de sanejament en alta a la 
Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf. Les aigües que arriben a les estacions de 
bombeig són tractades a la EDAR de Vilafranca del Penedès. 

Dins l’àmbit del Pla especial no hi ha cap tipus d’instal·lació ni xarxa de sanejament. No es 
preveu la necessitat de cap xarxa de sanejament per dins l’àmbit. 

En la redacció del projecte de rehabilitació de la masia de la Muntanyeta s’ha de preveure un 
sistema autònom de sanejament segons preveu la fitxa de catàleg i sempre seguint les 
instruccions tècniques de l’ACA. En el cas de la construcció d’un edifici de serveis també 
s’haurà de preveure un sistema autònom de sanejament. 

Aigua 

Les fonts d’abastament d’aigua al terme municipal d’Olèrdola provenen bàsicament de dos 
tipus de captació, l’aigua del subsòl per mitjà de pous i la xarxa Ter-Llobregat, a partir de 
captacions de aigües superficials a la potabilitzadora del municipi d’Abrera.  

El serveis d’aigües potables del municipi està cedit a les empreses Aigües de Vilafranca. 

Dins de l’àmbit del Pla especial només arriba la xarxa d’aigua potable fins a la font per boca a 
la zona de pícnic. Es preveu la instal·lació d’un hidrant a l’entrada de l’àmbit des del camí 
Rossend Montané. 

En la redacció del projecte de rehabilitació de la masia de la Muntanyeta s’ha de preveure el 
sistema de subministrament d’aigua. 

Electricitat 

Dins de l’àmbit del Pla especial hi trobem dues línies aèries d’alta tensió que el travessen per la 
par nord oest. Aquestes línies són de 220 Kv i de 110 Kv. 

Hi ha una ínia de mitja tensió a la part sud-est de l’àmbit que dóna servei a dues granges, 
aquestes que es troben fora de l’àmbit del Pla especial. 

Així mateix a l’accés de la Muntanyeta hi ha una petita línia enterrada de baixa tensió amb dos 
fanals que dóna il·luminació just a la porta. 

En la redacció del projecte de rehabilitació de la masia de la Muntanyeta s’ha de preveure el 
sistema de subministrament elèctric. És recomanable la utilització d’un sistema autònom.  En el 
cas que es realitzi des de la xarxa actual la canalització de la nova xarxa passarà soterrada per 
la xarxa bàsica de camins fins a la masia. 

Telecomunicacions 

Dins de l’àmbit del Pla especial no hi ha cap tipus d’infraestructures de telecomunicacions. 

Gas 

Dins de l’àmbit del Pla especial no hi ha cap tipus d’infraestructura ni xarxa de gas. 
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6.3 Propietat i cadastre 

La finca de la Muntanyeta ocupa una superfície aproximada de 68 Ha i és de propietat de 
l'Ajuntament d'Olèrdola. Per tant es pot afirmar que aquesta finca és pública. 

A nivell cadastral la finca es troba inscrita en 17 parcel·les que es detallen a continuació: 

 

Núm.  Referència cadastral Polígon Parcel·la 

1  08144A020000730000QA 20 73 

2  08144A033000010000QQ 33 1 

3  08144A033000020000QP 33 2 

4  08144A033000030000QL 33 3 

5  08144A033000040000QT 33 4 

6  08144A033000050000QF 33 5 

7  08144A033000060000QM 33 6 

8  08144A033000150000QI 33 15 

9  08144A033000190000QZ 33 19 

10  08144A033000200000QE 33 20 

11  08144A034000010000QH 34 1 

12  08144A034000020000QW 34 2 

13  08144A034000030000QA 34 3 

14  08144A034000040000QB 34 4 

15  08144A034000130000QT 34 13 

16  08144A034000140000QF 34 14 

17  08144A034000150000QM 34 15 

 

7 Avaluació ambiental del Pla especial 

7.1 Adequació de les determinacions del PEU al plan ejament i usos previstos 

7.1.1 Coherència amb el planejament urbanístic 

D’acord amb l’article 55.4 del TRLUC, el planejament derivat està supeditat a les 
determinacions del planejament urbanístic general, d’acord amb l’article 13.1 del mateix text 
legal, el qual consagra el principi de jerarquia normativa entre els diferents instruments 
urbanístics de planejament i de gestió regulats pel Text refós de la Llei d'urbanisme. 

D’acord amb l’article 67.1 del TRLUC, en desenvolupament del planejament general  es poden 
redactar Plans Especials si son necessaris per assolir els objectius de la protecció del medi 
natural, dels béns catalogats o d’altres finalitats anàlogues, i aquests han d’ajustar llurs 
determinacions a les del pla que desenvolupen. 

La Normativa del Pla especial, es desenvolupa d’acord amb les directrius bàsiques del 
Planejament general. 

7.1.2 Coherència entre el PE i els elements ambient alment més rellevants de la 
matriu biofísica 

El Pla, en la seva normativa i en la corresponent regulació dels usos proposats té en compte la 
coherència entre aquesta proposta i l’anàlisi realitzat en aquest document tant dels aspectes 
més rellevants ambientalment com d’aquells aspectes relacionats amb els riscos naturals i 
tecnològics.  
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7.1.3 Regulació d’usos i activitats 

En la corresponent normativa es regula els usos i activitats  admeses en l’àmbit del Pla 
especial, sempre en coherència amb aquells usos admesos en sòl no urbanitzable per part de 
la legislació urbanística i tenint en compte els paràmetres de conservació i protecció de l’entorn 
analitzats anteriorment. 

7.1.4 Proposta de regulació d’usos i activitats 

Al tractar-se d’un Pla especial, la zonificació serà la que determina el POUM d'Olèrdola i no es 
varia ni la classificació ni la qualificació del sòl. 

Es realitza una proposta d’ordenació de l’entorn regulant els usos admesos en funció de cada 
àrea i prohibint-ne d’altres de forma de garantir les activitats previstes respectant al màxim els 
seus valors naturals i ambientals. La majoria d’aquests usos i activitats ja s’hi realitzen 
actualment però sense una regulació generalitzada. 

Es preveu concentrar el màxim número d’usos i activitats a la part més septentrional des de 
l’accés a la finca on es realitzaran els aparcaments i les activitats més rellevants com les 
d’esbarjo i educació en el lleure, les culturals i socials a les zones pròximes a la masia on 
també s’hi permetran zones de pic nic i algunes esportives a la zona occidental de l’àmbit. Es 
reserva per usos agrícoles i forestals la major part del Pla en les zones boscoses i fondos. 

 

 

Proposta d’ordenació del Pla especial. Font: Elaboració pròpia. 

 

El PEU de la Muntanyeta concreta noves propostes d’usos compatibles a amb els permesos en 
el POUM en aquest àmbit. 
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Usos específics de recursos naturals 

El Pla especial regula els usos i aprofitaments dels recursos naturals amb l’objectiu de fer-los 
compatibles amb els objectius de conservació dels valors naturals de l’espai del PEU.  

 

a) Conreu (AN) 

Ús i activitat agrícola relacionada directament amb el treball de la terra i els seus fruïts i que va 
dirigida a mantenir i recuperar les activitats agrícoles tradicionals.  

La delimitació d’àrees com a ús de conreu contribueix a la biodiversitat en el conjunt de l’àmbit 
de la Muntanyeta. 

Es delimiten àrees en zones de sòls de valor agrícola, agroforestals, forestal i de protecció de 
fondos, en les que hi poden trobar terrenys amb vinya o camps de cultiu. 

En el cas que es localitzi en una zona forestal, segons el POUM, la superfície serà inferior a 2 
Ha i una pendent inferior a 10%.  

 

b) Vegetació d’interès  (AV) 

L’objectiu de l’Àrea de vegetació d’interès és la preservació i restauració, si s’escau, dels 
hàbitats d’interès, dels sistemes naturals, la diversitat biològica i el paisatge.  

Amb aquest objectiu es distingeix tres subàrees de vegetació d’interès: 

- Bosc mediterrani (AV-1) 

- Matollars (AV-2) 

- Llistonars (AV-3) 

Les àrees de vegetació d’interès es delimiten en zones forestals i agroforestals en la que 
domina la massa boscosa de pinedes mediterrànies, els matollars i els llistonars. 

En la normativa del Pla s’estableixen regulacions específiques per tal de garantir la conservació 
de les comunitats forestals i dels habitats d’interès. 

La gestió del bosc mediterrani té per objectiu conservar la biodiversitat forestal, assolir masses 
més madures amb densitats i distribucions diametrals adequades al mateix temps que es 
minimitza el risc d’incendis forestals. 

En els hàbitats d’interès comunitari es preveu millorar la cobertura de l’hàbitat en els indrets on 
es localitza i garantir-ne l’estat de conservació favorable. 

 

c) Recuperació de pedreres (APE) 

Es localitza en les pedreres existents.  

Pel seu interès històric i/o geològic, s’admeten les actuacions necessàries per la seva protecció 
i restauració. 

No s’admeten les noves activitats extractives ni l’ampliació de les existents, atès el fort impacte 
que provoquen sobre els sistemes naturals i el paisatge.  

 

d) Cinegètics 

L’activitat cinegètica no es compatible amb les activitats de lleure i esbarjo amb afluència de 
públic. Tanmateix, la regulació i autorització d’aquesta activitat és competència del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
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Usos d’activitats col·lectives 

Activitats d’ús públic no vinculades a l’aprofitament de la finca que es duen a terme en el medi 
natural i que no representen ni han de representar efectes negatius sobre els valors protegits, 
podent l’òrgan gestor regular de manera més restrictiva l’ús públic. 

L’ordenació de les activitats col·lectives en l’àmbit va dirigit a la distribució dels visitants de 
manera que es potenciï l’activitat en determinades àrees per evitar la dispersió d’aquestes.  

Els criteris principals que el PEU estableix per a la ubicació de les activitats i/o equipaments 
d’ús públic per a l’ordenació del lleure són els següents: 

- Emplaçament en àrees ecològicament menys sensibles. 

- Accés directe des de la xarxa viària bàsica definida pel Pla. 

- Situació en àrees que ja acullen aquest tipus d’usos 

- Integració de les instal·lacions  

- Implantació d’usos admesos en el sòl no urbanitzable 

- Situar les activitats en espais ambientalment menys sensibles  

El PEU estableix àrees i regulacions específiques amb caràcter indicatiu per les activitats 
col·lectives següents: 

Pícnic (AC-1) 

Esbarjo i educació en el lleure  (AC-2) 

Socio-culturals  (AC-3) 

Acampada  (AC-4) 

Esportives de lleure  (AC-5) 

En una mateixa àrea es poden desenvolupar diferents usos admesos. 

 

Ús d’equipament (AE) 

Construccions destinades a donar servei a les àrees de lleure i a tot l’àmbit per poder 
desenvolupar les activitats i usos admesos. 

L’ús d’equipament s’admet en les edificacions existents, Masia de la Muntanyeta i l’edifici de 
barbacoes.   

L’ús específic i les mesures d’integració paisatgística de cada una d’aquestes edificacions es 
regula a la normativa d’aquest Pla especial 

 

Ús residencial 

No s’admeten els usos residencials. 

 

Ús aparcament (APK) 

Espais destinats a l’’estacionament els vehicles dins l’àmbit. 

Es situen a l’entrada de l’àmbit i/o adjacents a la xarxa bàsica de camins amb objectiu d’evitar 
el pas de vehicles a l’interior de l’àmbit i la dispersió d’aquests. 

La regulació de les mesures d’integració paisatgística s’inclouen en la normativa. 

 

Ús d’infraestructures i serveis tècnics 

Es restringeix la implantació de noves infraestructures i serveis tècnics, amb l’objectiu de 
mantenir la integritat dels hàbitats i dels sistemes naturals en aquestes àrees en un millor estat 
de conservació. 
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7.1.5 Xarxa viària i regulació de la circulació mot oritzada 

En aquest punt el Pla analitzarà aquelles zones on es permetrà l’accés de la circulació 
motoritzada i els aparcaments, d’aquelles zones on no s’admetrà cap tipus de circulació de 
vehicles. 

Els objectius bàsics que el Pla proposa són els següents: 

L’ordenació de la xarxa viària com a element físic del territori. 

La regulació de l’ús públic mitjançant la intervenció sobre la vialitat. 

El Pla especial, a més dels criteris del POUM, estableix determinades condicions per a 
l’obertura de nous camins i pistes de caràcter permanent. 

Les pistes forestals de desembosc de caràcter temporal no s’admeten en tot l’àmbit del Pla.  

Es defineix una xarxa viària bàsica del PEU, en la qual s’admet amb caràcter general la 
circulació motoritzada. En la resta del PEU només s’admet la circulació motoritzada en els 
casos definits en la legislació vigent (accés dels particulars a llurs finques, serveis públics, 
etc...). En tota la xarxa s’admet l’ús de bicicletes i anades a peu. 

Pel que fa a la circulació motoritzada, el Pla especial recull la regulació establerta per la Llei 
9/1995, de 27 de juliol, que regula l’accés motoritzat al medi natural, i concreta en la xarxa 
viària de la zona les seves determinacions.  

 

7.2 Compatibilitat amb el territori i determinacion s de protecció  

En general es preveurà la compatibilitat del territori  amb les determinacions del pla sempre des 
de la màxima protecció dels valors que el defineixen.  

7.2.1 Prevenció d’incendis forestals 

Un factor d’impacte especialment rellevant per les característiques de l’espai són els incendis 
forestals. El Pla preveu tota una sèrie de mesures encaminades a la minimització del risc 
d’incendi forestal mitjançant la gestió forestal, l’ordenació de l’ús públic, la regulació de la xarxa 
viària. 

Finalment, la recuperació de les formacions forestals menys inflamables ha de conduir a una 
disminució notable del risc d’incendi forestal. 

7.2.2 Protecció del sistema hidrològic 

La regulació dirigida al manteniment de les formacions de ribera i a la no alteració de les lleres 
es vincula a la protecció del sistema hidrològic. 

7.2.3 Protecció de la gea 

Es defineixen mesures de conservació de la coberta vegetal que evitin la pèrdua de sòl, i 
s’estableixen condicions per garantir que les activitats admeses en l’àmbit del Pla no 
afavoreixin processos erosius o degradació de la capa edàfica. 

D’altra banda, s’estableixen mesures de protecció dels elements d’interès geològic, i 
particularment de les morfologies característiques del paisatge de la zona. 
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7.2.4 Protecció de la vegetació i de la flora 

Atès que algunes espècies de la flora i la vegetació són d’elevat interès a la zona i mantenen 
poblacions en un grau elevat de vulnerabilitat, el PEU estableix que, es determinin les àrees de 
més interès i les mesures de gestió a aplicar-hi. Tanmateix s’estableixen ja mesures de 
protecció per a determinades àrees amb presència d’espècies d’interès especial. 

El PEU estableix diverses mesures per tal de garantir la conservació de les àrees amb diversos 
hàbitat d’interès comunitari (HIC) corresponents a la pineda mediterrània, zones de matollars, 
zones de llistonars. Així mateix s’ha de preservar i conservar les comunitats de màquies i 
garrigues amb margalló, llentiscle i ullastre. 

7.2.5 Protecció de la fauna 

La protecció de la fauna silvestre pròpia de l’espai es garanteix fonamentalment amb la 
conservació de la diversitat d’hàbitats naturals i seminaturals en l’àmbit del Pla, i mitjançant la 
regulació de les activitats, les infraestructures i altres elements antròpics. 

La regulació de l’ús públic i el control de l’obertura de camins constitueixen aspectes bàsics per 
a garantir la conservació de les àrees que actualment presenten unes millors condicions de 
tranquil·litat per a la fauna. 

El manteniment dels espais oberts existents (fondos) es contempla com a aspecte també 
primordial per mantenir la diversitat faunística. 

7.2.6 Protecció del patrimoni cultural 

El PEU estableix mesures de protecció i preservació del patrimoni cultural, afavorint la seva 
recuperació i posada en valor així com establint mecanismes per evitar la seva degradació. Per 
cada element s’adopten les mesures de protecció següents:  

 

Masia La Muntanyeta 

La masia La Muntanyeta és un edifici de mitjans del segle XIX, que està inclòs en el Catàleg de 
masies i cases rurals del terme municipal d’Olèrdola amb la fitxa número 83. Actualment està 
abandonada i la seva titularitat és pública. Pel que fa als usos, les determinacions normatives 
del mateix catàleg n’admeten els següents: 

- Restauració. 

- Establiment hoteler exclosa la modalitat d’hotel apartament. 

- Turisme rural. 

- Activitats i educació en el lleure. 

Per tal de garantir la seva recuperació es permeten les obres de rehabilitació i reforma. 

 

Construccions de pedra seca 

Totes les barraques, parets i construccions de pedra existents en l’àmbit del PEU quedaran 
protegides per raó del seu interès arquitectònic i històric. 

En aquests elements únicament seran admeses obres de restauració i reconstrucció seguint 
els mètodes constructius propis, a base de murs de pedra seca i cobertes de llosa. 

En el cas de barraques o altres construccions de pedra seca en mal estat de conservació en 
l’àmbit del Pla especial es valorarà la viabilitat tècnica de la seva reconstrucció per evitar la 
seva destrucció. 

Dins l’àmbit del PEU es localitzen tres barraques de pedra seca, diversos marges de pedra 
seca i algunes basses naturals. 
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Cova de La Muntanyeta 

Dins l’àmbit del Pla especial hi trobem una cova just al costat del camí principal. S’utilitzava 
com espai d’aixopluc. Està inclosa en l’inventari d’altres edificacions en sòl no urbanitzable del 
POUM amb la fitxa v-5. 

Per tal de garantir la seva recuperació es permeten les obres de restauració. 

Abans  d’emprendre qualsevol actuació, es recomana efectuar estudis detallats que avaluïn 
detalladament determinats aspectes de la perillositat geològica i els seus possibles efectes 
sobre l’actuació projectada. 

 

7.3 Criteris de desenvolupament del Pla 

En el Pla especial determina els criteris generals per al seu millor desenvolupament. A tal 
efecte estudia el funcionament general d’aquest i la seva gestió per part de l’organisme públic. 
Avalua també els paràmetres de sostenibilitat i d’integració paisatgística de la proposta 

La mobilitat prevista dins del Pla és aquella produïda en els camins (xarxa bàsica) per accedir 
dins de la finca la Muntanyeta així com aquella de característiques rural (accessos a finques 
agrícoles, manteniment, protecció d’incendis...) . Aquesta té una incidència molt baixa en el 
conjunt del territori i per tant s’avalua amb un impacte molt baix. No es preveuen accions 
correctores més que les descrites a la normativa d’implantar unes zones d’aparcament 
mesures correctores  paisatgístiques i ambientals  

Dins del Pla especial s’aporta un estudi econòmic i financer i un Pla d’etapes per establir les 
inversions necessàries de manteniment de les condicions del Pla i determinar la seva execució 
al llarg del temps. 

El Pla s’executa i es gestiona de forma pública per part del propi Ajuntament d'Olèrdola. 

 

7.4 Alternatives i efectes ambientals previsibles 

Donades les característiques del present Pla especial, la única alternativa a la ordenació 
proposada és l’alternativa 0, el manteniment de la situació actual, és a dir no redactar ni 
tramitar el Pla especial de catàleg de la Muntanyeta. 

Per tant, les alternatives considerades són: 

- Alternativa 0: manteniment de la situació actual. 

- Alternativa 1: proposta del Pla especial La Muntanyeta 

A continuació s’analitzen els motius de la selecció de l’alternativa 1: proposta del Pla especial  

El manteniment de la situació actual pot comportar l’abandonament i deteriorament de l’àmbit 
de la Muntanyeta degut a la forta pressió antròpica que hi ha. En aquest cas, per cada actuació 
proposada per l’ajuntament caldria la redacció d’un Pla especial puntual o un projecte 
d’actuació específica d’acord amb l’establert a l’article 48 del TRLUC fet que derivaria en un 
procediment llarg i costós que difícilment l’ajuntament podria controlar i gestionar. 

El Pla especial de la Muntanyeta permet dotar d’una eina eficaç per a la millora de la finca, 
afavorint-ne la conservació i recuperació mitjançant la regulació de les condicions d’ús i la 
dotació de noves activitats compatibles amb el medi que les envolta. 

A la vegada, el Pla especial promou la conservació i custodia del territori, mitjançant la 
protecció, manteniment i millora de l’àmbit per part de l'Ajuntament corregint-ne l'impacte 
ambiental o paisatgístic negatiu.  

Per tant es considera l’adopció de l’alternativa com a més adequada per la protecció dels valors 
ambientals i de cara al desenvolupament de l’àmbit. 

 



 

74  

7.5 Mesures preventives i de correcció ambiental de l Pla 

7.5.1 Mesures incorporades a la normativa del Pla 

A l’apartat anterior s’han avaluat els efectes sobre el medi ambient derivats dels 
desenvolupament del Pla especial, i les corresponents mesures preventives i correctores. 

Aquestes mesures estan incorporades a la normativa del pla, i es reprodueixen a continuació 
mantenint-ne l’articulat: 

- Usos i activitats  Només s’admeten les activitats i usos en sòls de pendents inferiors al 
20%. (Article 11). S’admeten aquells usos compatibles amb els usos en sol no 
urbanitzable i amb els valors ambientals a protegir. 

- Edificacions Les edificacions admeses son mínimes ja establertes pel planejament 
vigent i no s’admeten les instal·lació de càmpings, caravanes o altres modalitats. Les 
edificacions tindran en compte els criteris d’integració paisatgística per l’adaptació a 
l’entorn rural i al tipus de construcció tradicional. L’evacuació de les aigües residuals 
s’ha d’efectuar preferentment per connexió directa amb la xarxa general de col·lectors 
d’aigües residuals, sempre que això sigui tècnicament viable i comporti un impacte 
ambiental menor en relació amb les alternatives de depuració autònoma aplicables. En 
el cas que això no sigui possible s’ha d’efectuar mitjançant fosses sèptiques o altres 
sistemes individualitzats de depuració i, en qualsevol cas, es prohibeix qualsevol tipus 
d’actuació o activitat que impliqui l’evacuació directa de les aigües residuals a l’exterior 
sense tractament. (Article 13) 

- Moviments de terres  Els moviments de terres i altres obres sempre s’han de realitzar 
segons el que estableix l’article 226 del POUM. Només s’admeten els moviments de 
terres en els supòsits d’activitats agrícoles i forestals, aquells vinculats a la restauració i 
millora dels sistemes naturals, les vinculades a la prevenció d’incendis forestals, les 
vinculades a la  construcció i el manteniment d’infraestructures, aquelles destinades a 
l’ordenació del lleure (segons art 39) i les mínimes per adequar l’entorn immediat de les 
edificacions. (Article 14) 

- Protecció de camins  Es prohibeix la pavimentació dels camins de l’àmbit del Pla. 
Tanmateix, quan es justifiqui adequadament per raons d’elevat pendent, reducció de 
l’impacte o millora de la seguretat, es poden admetre pavimentacions puntuals de 
trams de camí, les quals requereixen l’informe preceptiu de l’Ajuntament.(Article 17) 

- Circulació motoritzada . S’autoritza l’accés i la circulació motoritzada exclusivament 
per la xarxa viària bàsica (camins existents), segons el que estableix la Llei de 
regulació de l’accés motoritzat al medi natural. En la resta de l’àmbit del Pla, s’admet la 
circulació motoritzada, sempre que no sigui possible per la xarxa viària existent, en el 
desenvolupament de les activitats i usos de caràcter agrícola, forestal o ramader, en 
l’accés dels titulars o de persones autoritzades per ells a llurs finques, en la gestió de 
les àrees privades de caça, quan resulti imprescindible per al desenvolupament d’altres 
activitats autoritzades a l’espai, en la prevenció, extinció d’incendis i altres emergències 
i, en general, la prestació de serveis de naturalesa pública, en la vigilància, control, 
conservació i millora de l’espai realitzades per les administracions competents. No 
s’admet, a l’àmbit del Pla la realització de proves ni competicions esportives amb 
vehicles motoritzats ni l’establiment d’àrees de circulació per al lleure i l’esport, itineraris 
per a la pràctica de motociclisme de muntanya, circuits permanents, tal i com es 
defineixen al Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi 
natural (Article 18) 

- Usos i les activitats agrícoles  s’han de portar a terme de forma que siguin 
compatibles amb la conservació global de l’espai natural i d’acord amb l’establert en 
l’article 248 de la normativa urbanística municipal. (Article 26) 
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- Usos i les activitats ramaderes  s’han de portar a terme de forma que siguin 
compatibles amb la conservació global de l’espai natural. En cas que resulti necessari 
per motius de protecció, de reforestació, de regeneració després d’aprofitament forestal 
o, en general, per assolir els objectius d’aquest Pla especial o per altres motius 
justificats, l’administració competent, pot adoptar les mesures oportunes per limitar la 
pastura en indrets especialment vulnerables. No s’admeten les construccions i 
edificacions ramaderes. (Article 27) 

- Usos i les activitats forestals  s’han de desenvolupar amb criteris de gestió sostenible 
dels terrenys forestals, i de forma que sigui compatible l’aprofitament dels recursos 
forestals amb la conservació global de l’espai natural. Aquesta gestió s’ha de fer 
mitjançant la redacció del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal que han d’incloure 
mesures de tractament silvícola destinades a disminuir el risc d’incendi forestal. Les 
plantacions forestals que es desenvolupin, en cap cas poden suposar la substitució, 
eliminació o degradació de les comunitats autòctones de la zona. En les activitats de 
desembosc s’han d’utilitzar tècniques que assegurin la protecció del sòl i malmetin el 
mínim possible la vegetació del sotabosc. En tot cas, s’haurà d’estar a allò establert a 
l’article 225 de la normativa urbanística municipal.(Article 28) 

- Protecció de la gea.  No s’admeten aquelles activitats susceptibles de provocar o 
accelerar els processos erosius o augmentar la inestabilitat del substrat rocós. En 
especial no es poden realitzar moviments de terres o modificar aquells terrenys amb 
pendents superiors a 20%.Les administracions competents han de garantir la 
conservació dels elements i dels afloraments d’interès geològic en l’àmbit del Pla, i 
particularment dels elements geomorfològics característics de l’espai. Les obres de 
condicionament dels vials existents o d’obertura de nous, els moviments de terra i en 
general totes aquelles activitats susceptibles d’originar talussos i terraplens, han de 
contemplar mesures per a la protecció del sòl, la minimització de l’erosió i l’estabilitat 
dels marges i talussos, coherents amb la naturalesa geològica del substrat. Aquestes 
mesures s’han d’especificar en l’autorització corresponent. En els moviments de terres i 
altres obres admeses s’adoptaran les següents mesures: 

� La ubicació dels abassegaments de terra vegetal, de terres d’excavació o sòls 
inadequats es farà fora de zones sensibles ambientalment: riera, estany i zones 
amb vegetació natural en general.   

� Les terres excedents restants i el sòls inadequats s’han de gestionar a través 
d’abocador controlat.  

� Durant els moviments i altres obres s’adoptaran mesures de protecció per tal 
d’evitar la contaminació dels sòls i efectes sobre el medi (abocaments incontrolats, 
vessaments de maquinària, olis, etc.). (Article 29) 

- Protecció dels recursos hídrics i dels cursos d’aig ua A l’àmbit definit per la 
legislació d’aigües com de domini públic hidràulic i zona de servitud, s’admeten 
exclusivament les obres i els moviments de terres destinats a la construcció 
d’aforaments i altres instal·lacions vinculades a la gestió pública del domini públic 
hidràulic. També s’admeten aquelles intervencions destinades a la conservació i la 
restauració dels seus valors naturals, la conservació de les infraestructures i 
construccions ja existents o la construcció de guals o ponts per a la xarxa viària que 
travessa aquests àmbits. No s’admeten obres de canalització i regularització dels 
cursos d’aigua, ni la construcció de suports d’infraestructures de subministrament 
elèctric, serveis telefònics o similars a excepció de les indicades en l’apartat anterior. 
No s’admeten les actuacions que puguin produir una alteració significativa de la qualitat 
i la quantitat dels recursos hídrics de l’espai. En qualsevol cas, l’aprofitament dels 
recursos hídrics s’ha de compatibilitzar amb la capacitat de recuperació del sistema 
hidrològic i el manteniment dels sistemes naturals i serà preceptiu l’informe de 
l’Agència catalana de l’Aigua. L’abocament d’aigües residuals en llera pública només 
es pot autoritzar prèvia depuració i serà preceptiu l’informe de l’Agència catalana de 
l’Aigua. 
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- Protecció de la flora i la vegetació Les administracions competents han de mantenir 
o restablir en un estat de conservació favorable les poblacions de les espècies de flora i 
les comunitats vegetals autòctones pròpies de l’espai. En especial no s’admeten les 
actuacions que puguin comportar la desaparició o degradació significativa de la 
vegetació natural amb interès en l’àmbit del Pla especial, especialment les màquies i el 
margallons existents. L’arrencada de margalló (Chamaerops humilis) queda prohibida. 

- Protecció de la flora i la vegetació L’ajuntament ha de vetllar per tal que les 
actuacions que es desenvolupin no comportin una alteració significativa de les 
poblacions d’espècies de la flora especialment vulnerables a l’espai. Pel que fa a la 
gestió dels espais verds, en treballs de jardineria, reforestacions i treballs de 
restauració (revegetacions, plantacions d’apantallament i integració paisatgística, etc.) 
es prohibeix utilitzar espècies exòtiques amb reconegut comportament invasor, d’acord 
amb el llistat d’espècies de l’annex del Pla. Les actuacions de restauració i revegetació 
que es portin a terme dins l’àmbit del Pla s’han d’efectuar principalment i sempre que 
sigui possible amb varietats locals de les espècies autòctones pròpies de l’espai. La 
tala d’arbres existents requereix l’autorització prèvia de l’Administració forestal en 
aplicació de l’article 58 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. Aquesta 
sol·licituds tramitarà als Serveis Territorials del Departament corresponent. Es tindrà 
especial cura a les àrees d’hàbitats d’interès evitar el trepig i la compactació del sòl. A 
tal efecte es podran realitzat actuacions de delimitació i senyalització amb la finalitat de 
la seva protecció. (Article 31) 

- Protecció de la fauna  S’estableix la obligació  de mantenir o restablir en un estat de 
conservació favorable les poblacions de les espècies de fauna salvatge pròpies de 
l’espai i els seus hàbitats. L’Ajuntament pot instar a l’administració competent que limiti, 
ja sigui temporalment i/o en determinades zones, aquelles activitats que suposin una 
amenaça, en raó de l’època en què s’efectuen o de la seva localització, per a les 
espècies protegides. Per prevenir i minimitzar els impactes sobre la fauna els treballs 
de desbrossada, tala i amb maquinària no podran realitzar-se entre el 15 de març i el 
31 de juliol o  període de nidificació de les poblacions faunístiques potencialment 
afectades per tal de no interferir en l’època de nidificació de l’avifauna i de les aus 
rapinyaires. (Article 33) 

- Protecció del paisatge  Qualsevol activitat o implantació d’usos s’ha de realitzar de 
manera que es minimitzi el seu impacte negatiu sobre el paisatge, garantint la seva 
integració en l’entorn natural i rural característic de la finca. Es prohibeix l’abocament i 
abandonament de materials o de qualsevol material de rebuig, sense perjudici, si és el 
cas, de l’ús normal de l’equipament instal·lat per a la recollida de deixalles.(Article 34) 

- Protecció del medi nocturn .  Per prevenir i corregir els efectes negatius de la 
contaminació lumínica (com afectar la visió del cel, l’enlluernament, la intrusió lumínica 
o el sobreconsum energètic i econòmic), caldrà que les intervencions d’enllumenat 
exterior compleixin les determinacions d’acord amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i el 
decret que la desenvolupa, i segons el Mapa de protecció de la contaminació lluminosa 
d’Olèrdola. (Article 35) 

- Protecció de les àrees d’interès geològic i geomorf ològic No es permet cap 
actuació susceptible d’originar la degradació, el deteriorament i, en general, l’alteració 
dels elements geològics o de dificultar-ne la contemplació o estudi. En concret, resten 
prohibides en aquesta zona les excavacions o altres moviments de terres, excepte que 
tinguin per objecte el condicionament i la millora per raons científiques, didàctiques o 
paisatgístiques. S’impedirà qualsevol actuació que pugui incrementar el risc de 
despreniments, moviments de vessants i esfondraments. En la zona de la Cova de la 
Muntanyeta i el seu entorn més immediat es podrà procedir a la reva recuperació com 
un valor natural a conservar i preservar. (Article 36) 
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7.5.2 Mesures incorporades a les condicions específ iques d’ordenació 

En l’ordenació proposada en el Pla s’incorporen les condicions específiques d’ordenació 
adients als objectius expressats. 

En general es preveurà la compatibilitat del territori amb les determinacions del pla sempre des 
de la màxima protecció dels valors que el defineixen.  

A l’apartat 20 de la memòria d’ordenació s’expressa la compatibilitat amb el territori i les 
determinacions de protecció. 

- Prevenció dels incendis forestals 

- Protecció del sistema hidrològic  

- Protecció de la gea  

- Protecció de la vegetació i de la flora  

- Protecció de la fauna  

- Protecció del patrimoni cultural 

 

8 Avaluació global 

Olèrdola és un municipi amb relativament poca població, 3.565 habitants, tenint en compte la 
seva considerable extensió. Aquest fet fa que la seva densitat d’habitants sigui bastant baixa 
(118 hab./Km2) respecte la densitat mitjana de l'Alt Penedès, (180 hab./Km2) .  A més, es 
caracteritza per una distribució dispersa de la població entre els diferents nuclis  urbans de 
Moja, Sant Miquel d’Olèrdola,  Sant Pere Molanta i Viladellops. També destaquen algunes 
urbanitzacions com Daltmar i Can Trabal amb un important número d’habitants.  La resta de 
població es localitza dispersa pel territori en un ampli nombre d’edificacions i masies, situades 
al territori. 

Així, el municipi no presenta grans nuclis urbans sinó conjunts de població d’origen històric 
lligats al desenvolupament agrícola de l’entorn, i repartides pel conjunt del territori. Des del punt 
de vista de la planificació, això permet ordenar convenientment possibles expansions urbanes 
en aquelles zones més adients per aquesta finalitat, tot preservant de la construcció d’aquelles 
menys convenients per raó de risc o valor. 

El municipi s’ubica entre la plana Penedesenca i els vessants occidentals del Massís del 
Garraf. La superfície total és de 30, 15 Km2 amb una altitud mitjana de 280 m però que oscil·la 
entre els 180 m a la plana, amb relleus més suaus, fins als 465 m del Puig de l'Àliga pertanyent 
a les estribacions del massís del Garraf amb un relleu més abrupte. Té les característiques 
pròpies de la zona pel que fa a geologia, edafologia i clima. 

L’àmbit del Pla especial de la Muntanyeta es situa al oest del terme municipal en uns terrenys 
públics en sòl no urbanitzable d’una superfície aproximada de 71 Ha amb accés des de la 
carretera de Moja a Sant miquel d'Olèrdola. 

El sòl de l’àmbit del Pla especial és bàsicament calcari en contraposició amb els materials de la 
plana Penedesenca. Aquesta característica ha originat un relleu ondulat, fenomen de l’erosió 
càrstica on s’hi contraposen les planes amb els fondos de formes sinuoses amb formacions de 
coves i avencs. Morfològicament l’àmbit del Pla es divideix en tres grans zones clarament 
diferenciades: per una banda una gran zona relativament plana septentrional des d’on es 
produeix l’accés a la finca i que comunica amb l’espai reservat per les activitats principals i els 
aparcaments, una segona zona de fondos amb formes sinuoses i fort pendent a causa del seu 
origen fluvial que es troba permanentment enclotada al llarg de tot l’àmbit i actua com a 
separador les altres dues zones, i per últim la zona forestal situada al sud -est de l’àmbit i 
conformada per les masses boscoses. 

Pel que fa a la hidrologia, el PE es situa dins la conca de la Riera de Canyelles i és solcat per 
algunes torrenteres sotmeses majoritàriament a règim estacional amb cabals molt escassos i 
intermitents. 
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El paisatge és clarament un mosaic paisatgístic mediterrani, caracteritzat per  petites zones de 
bosc de pi blanc i algunes alzines i carrasques combinades amb els llistonars o prats secs 
calcícoles on hi apareixen les màquies de garric, el margalló, llentiscle i arbustives aromàtiques 
com el romaní, farigola que es barregen amb els elements antròpics dels conreus de vinya (al 
fons de les valls i a les zones planeres) i alguna pastura. 

L’anàlisi dels hàbitats dóna una visió interessant del territori des d’un punt de vista ecològic i 
permet fer una interpretació del lloc des d’aquesta perspectiva. Els factors condicionants de la 
flora i la fauna de la Muntanyeta vénen determinats per les condicions ambientals, les pròpies 
del clima mediterrani litoral (estiu llarg i sec, hiverns i primaveres suaus) i les específiques de la 
zona (grau d’insolació molt alt, escassetat de vegetació, manca d’aigua, etc.). Aquestes 
condicions, sumades a la seva posició geogràfica produeixen un ambient amb característiques 
similars a les del Parc d’Olèrdola, és a dir, confluència d’ambients ecològics on es dóna una 
transició entre l’alzinar i la màquia de garric i el margalló. Cal dir que l’alzinar és l’estadi 
potencial on tendeixen les actuals pinedes de pi blanc de la zona boscosa. A nivell de fauna es 
detecta una àmplia  presència intermitent d’aus i rèptils i amfibis, així com la presència  de 
petits mamífers i algun de més mida com conills, guineus o senglars. 

La proximitat del PEU amb el Parc d'Olèrdola (espai de protecció especial i dins de Xarxa 
natura 2000) fa que tingui una connectivitat directa a través de la massa boscosa, que té 
continuïtat físics i es combina amb els fondos i els  camps de conreu en la resta de zona 
fronterera. Aquest escenari agroforestal, sense cap barrera ecològica (a excepció dels efectes 
mínims de la línia elèctrica), presenta unes condicions de connectivitat favorables per les 
dinàmiques del Parc, ampliant així els límits ecològics funcionals. 

Tenint en compte les característiques ecològiques del municipi i la seva importància pel que fa 
a assegurar la convenient connectivitat ecològica entre espais del PEIN, la proposta de Pla 
Especial haurà de considerar les mesures adients per a la preservació d’elements i processos 
ecològics especialment en aquelles zones de més sensibilitat. 

 

9 Seguiment ambiental del Pla 

El promotor del Pla és el responsable de dur a terme el seguiment dels efectes sobre el medi 
ambient que comporta la implantació del pla, amb la participació de l’òrgan ambiental. 

Aquest seguiment permetrà verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos així com, en cas 
d’aparèixer impactes ambientals no previstos, dissenyar les mesures correctores adients. 

Per tal de realitzar el seguiment ambiental, es proposa la verificació del compliment de les 
mesures previstes a la normativa del Pla, especialment les mesures de caràcter ambiental 
recollides a l’apartat corresponent. Aquesta verificació es realitzarà en el procediment 
d’atorgament de les llicències o autoritzacions per a les actuacions en els elements catalogats, 
tal i com estableix la normativa urbanística. 

Addicionalment, es proposa la incorporació dels següents indicadors per facilitar el seguiment 
ambiental del desenvolupament del pla amb una periodicitat anual: 

- Caracterització d’usos existents als usos admesos en el Pla. 

- Caracterització de les llicències atorgades per a la realització d’actuacions als 
elements inclosos dins de l’àmbit. 

Anàlisi i comprovació de l'estat del desenvolupament del Pla segons la previsió feta i efectes 
produïts en l’entorn. 
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10 Síntesi 

Tal i com queda justificat als apartats anteriors, on s’han analitzat els diferents aspectes 
ambientals rellevants del municipi, el Pla especial de la Muntanyeta no produirà efectes 
significatius en el medi ambient, ans el contrari es pretén ordenar aquest entorn concentrant les 
activitats a fi i efecte de protegir determinades zones de la forta presència antròpica. 

Cal recordar que el pla només té incidència en aquells usos ja establerts pel planejament 
vigent, molts dels quals ja s’estan realitzant sense la adequada regulació i sense control. 
L’objectiu del pla doncs és el de regular aquests usos  dins la finca establint la seva utilitat 
pública, per tal de permetre’n el seu desenvolupament i fer-lo compatible amb la conservació 
dels seus valors ambientals, paisatgístics, històrics i socials d’acord amb els criteris previstos a 
la legislació urbanística vigent. 

En aquest sentit, la normativa del pla incorpora les determinacions necessàries per tal que la 
execució d’aquest es realitzi de forma integrada en el medi, garantint en tot moment la 
conservació dels elements naturals, de la flora, la fauna i el paisatge. 

A més, les condicions específiques d’ordenació dels usos admesos incorporen les mesures 
preventives i correctores, garantint la integració dels aspectes ambientals al procés de 
desenvolupament del pla. 
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ANNEXES 
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11 Relació d’espècies que s’haurien d’evitar en rev egetació i en jardineria 

 

Espècies que s’haurien d’evitar en restauració i en  jardineria 

Pel que fa a la gestió dels espais verds, tant en jardins públics com privats, en treballs de 
jardineria, reforestacions i treballs de restauració (revegetacions, plantacions d’apantallament i 
integració paisatgística, etc.) es prohibeix utilitzar espècies exòtiques amb reconegut 
comportament invasor, d’acord amb el llistat d’espècies de l’annex I de la present normativa.  

De la mateixa manera, la detecció d’aquestes espècies en un jardí, finca o espai natural hauria 
de requerir el seu control o la seva retirada immediata per evitar-ne la propagació. 

Caldrà també atendre a l’establert a les llistes d’espècies de flora exòtiques invasores 
prioritàries a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, segons el Pla Estratègic 
de Conservació d'hàbitats d'interès comunitari, associacions vegetals rares i amenaçades, i 
flora amenaçada i/o endèmica a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Així 
com a la Llei Catalana en matèria de Biodiversitat i a l’Estratègia Catalana d’Espècies 
Invasores.  

 

Relació d’espècies que s’haurien d’evitar en revege tació i en jardineria 

S’hauria d’evitar qualsevol espècie, tant en jardins públics com privats, que tingui un 
comportament expansiu o invasor demostrat i així s’haurien de descartar els següents tàxons.  

De la mateixa manera, la detecció d’aquestes espècies, en un jardí, finca o espai natural hauria 
de requerir el seu control o la seva retirada immediata per evitar-ne la propagació. La gestió 
dels residus vegetals s’ha de fer de manera que no generi noves dispersions.   

 

Arbres 

acàcia (Robiniapseudoacacia) 

ailant (Ailanthusaltissima) 

freixe americà (Fraxinuspennsylvanica) 

freixe de flor (Fraxinusornus) 

acàcia de tres punxes (Gleditsiatracanthos)  

morera del paper (Broussonetiapapyrifera)  

mimosa (Acaciadealbata) 

negundo (Acer negundo) 

troana (Ligustrumlucidum) 

 

Arbusts 

Amporpha fruticosa 

Baccharishalimifolia 

budlèia (Buddlejadavidii) 

cornera de la Xina (Cotoneasterlacteus) 

carolina o coronil·la glauca (Coronilla valentina) 

Cotoneaster tomentosa (Garrotxa) 

piracant (Pyracanthaangustifolia) i (P. crenatoserrata) 

pitospor (Pittosporumtobira) 
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Plantes entapissants i reptants 

campanetes (Ipomoea cf. indica)  

miraguà (Araujiasericifera) 

bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotusedulis) i (C. acinaciformis) 

bàlsam emparrador (Boussingaultiacordifolia) o (Anrederacordifolia) 

cabellera de la reina (Apteniacordifolia) 

lligabosc (Lonicerajaponica) 

SeneciomikanIoides 

Senecioangulatus 

Senecioinaequidens 

Sicyosangulatus 

tradescantiaTradescantiafluminensis 

vinya del Tibet (Fallopiabaldschuanica = Bilderdyckiaaubertii) 

vinya verge (Parthenocissusquinquefolia) 

 

Altres espècies (ornamentals, etc.) 

acant (Acanthusmollis) 

bambú o canya americana Phyllostachys, Bambusa, 

canya (Arundodonax) 

Erigeronkarvinskianus 

gasània (Gazaniasp.) 

herba de la Pampa (Cortaderiaselloana) 

nyàmera Helianthustuberosus 

raïm de moro Phytolacca americana 

 

Plantes aquàtiques  

Azollasp.  

Cyperuseragrostis 

Elodea canadensis 

jacint d’aigua Eichhorniacrassipes 

Ludvigiagrandiflora 

Myriophyllumaquaticum 

 

Gramínies per a hidrosembra  

Paspalumsaurae 

Eragrostiscurvula 
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Plantes crasses i assimilables  

aloe maculat (Aloemaculata)  

atzavares o figuerasses (Agave sp.)  

Bryophyllumdaigremontianum (=Kalanchoedaigremontiana)  

figueres de moro (Opuntia ficus-indica/O. maxima O. stricta i O. linguiformis) 

 
Plantes que haurien de comportar la seva retirada i mmediata d’un terreny atesa la seva 
demostrada capacitat invasora / de dispersió 

Aster pilosus, 

Aster squamatus 

Daturastramonium 

Oxalis pes-caprae 

Tabac de jardí Nicotiana glauca 

Seneci del Cap Senecioinaequidens 

Solanumchrysotrichum 
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12 Informes al document d’avanç de Pla 
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12.1 Informe Comissió Territorial d’Urbanisme de Ba rcelona 
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Informe proposta sobre l’emissió de l’informe ambiental estratègic del Pla especial 
urbanístic La Muntanyeta, al terme municipal d’Olèrdola

1. Identificació de l’expedient

Assumpte: Pla especial urbanístic

Municipi: Olèrdola (Alt Penedès)

Peticionari: Ajuntament

Referència: OTAABA20180041 (URB 055-18)

2. Fonaments de dret

- La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats Autònomes 
un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició 
transitòria primera concreta que la llei esmentada és d’aplicació a tots els plans l’avaluació 
ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en vigor. 

- La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l’adaptació de la 
Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica 
continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, seran 
d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, 
d’acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició. 

- L’apartat 6.b) segon de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada els plans especials 
urbanístics en sòl no urbanitzable que desenvolupin planejament urbanístic general no 
avaluat ambientalment.

- Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada per a l’emissió de l’informe ambiental 
estratègic.  

- L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació 
ambiental a l’àmbit del seu territori tramitar els expedients d’avaluació ambiental que siguin 
competència dels serveis territorials i fer la proposta de resolució corresponent.

- L’article 103 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com a 
òrgan ambiental en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes.

- El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de 
la persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones 
titulars de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis 
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territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d’avaluació ambiental 
estratègica, atribueix a les persones titulars de les direccions dels serveis territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat la competència que l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 
de desembre, d'avaluació ambiental, atribueix a l'òrgan ambiental en el supòsit d’instruments 
de planejament urbanístic derivat.

3. Objecte

L’objecte del present informe és fonamentar l’informe ambiental estratègic a emetre per 
l’òrgan ambiental, d’acord amb les determinacions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental.

4. Antecedents

En data 9 d’abril de 2018, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, la sol·licitud d’inici del tràmit d’avaluació ambiental estratègica simplificada del
Pla especial urbanístic La Muntanyeta, al terme municipal d’Olèrdola, presentada per 
l’Ajuntament. S’adjuntava a la sol·licitud l’avanç de Pla, el document ambiental estratègic i els 
plànols corresponents, en format digital.

En el marc de les consultes necessàries a realitzar d’acord amb l’article 30 de la Llei 21/2013, 
s’ha consultat a les administracions públiques afectades i al públic interessat següent:

Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
Agència Catalana de l’Aigua
Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural
Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica
Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Col·lectiu Ecologista Bosc Verd
CREAF- Centre per a la Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
DEPANA Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural

El termini per a formular els pronunciaments va finalitzar el 7 de juny de 2018.

En resposta a les consultes realitzades, s’han obtingut informes de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic pel que fa als vectors aire, i acústic i lumínica, de 30 i 31
de maig de 2018, respectivament; l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de 19 de juny 
de 2018, i la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, les 
consideracions dels quals s’han tingut en compte en la redacció del present informe.

A banda de les consultes efectuades, es prenen en consideració les aportacions realitzades 
en els informes tipus relatius als plans urbanístics objecte d’avaluació ambiental, elaborats 
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per l’Agència de Residus de Catalunya i per la Direcció General de Salut Pública, en les 
matèries referents a les seves respectives competències.

5. Descripció de la proposta

El present Pla especial urbanístic té per objecte regular els usos de la finca La Muntanyeta,
establint la seva utilitat pública, per tal de permetre’n el seu desenvolupament i fer-lo 
compatible amb la conservació dels seus valors ambientals, paisatgístics, històrics i socials.

En concret, la zona coneguda pels penedesencs com La Muntanyeta està situada a l’oest del 
municipi d’Olèrdola. És una zona de fàcil accés, a través d’una pista forestal des de l’eix 
Rossend Montané (camí que uneix els nuclis de Moja i Sant Pere Molanta) i abasta una 
superfície d’aproximadament 68 ha que comprèn la finca pública de La Muntanyeta, l’àrea, 
també pública, d’un antic abocador de runes i enderrocs de la construcció i uns terrenys 
cedits a l’ajuntament per a la restauració com a bosquet a l’entrada de la finca.

Pel que fa al planejament vigent, el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Olèrdola, 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 20 de 
setembre de 2007, classifica l’àmbit d’actuació com a sòl no urbanitzable i, tal com mostra la 
imatge 1, hi atribueix les qualificacions següents: zona de protecció de fondos (clau 23), sols 
de valor agrícola (clau 24a), zona forestal (clau 25a i 25b) i zona agroforestal (clau 27).

Imatge 1. Planejament vigent a l’àmbit d’actuació

Alhora, cal fer esment a la masia de la Muntanyeta, situada al centre de l’àmbit, atès que és el 
símbol més emblemàtic de la finca que porta el seu nom. És un edifici de mitjans segle XIX, 
que actualment es troba abandonat i presenta un aspecte ruïnós. No obstant, està inclòs en 
el Catàleg de masies i cases rurals del terme municipal d’Olèrdola i la fitxa corresponent (fitxa 
83) en recomana la reconstrucció pels seus valors històrics– arquitectònics. Pel que fa als 
usos, la fitxa admet l’ús de restauració, establiment hoteler exclosa la modalitat d’hotel 
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apartament, turisme rural, activitats i educació en el lleure. Endemés, estableix que és 
necessari l’arranjament del camí públic d’accés previ a qualsevol canvi d’ús. 

Segons l’exposat en la documentació aportada, des de fa anys la finca de La Muntanyeta s’ha 
convertit en un espai d’esbarjo, especialment freqüentat el cap de setmana. L'Ajuntament 
d'Olèrdola disposa d’un petit edifici, pròxim a la masia, on hi ha unes barbacoes i n’autoritza 
el seu ús de forma controlada; i alhora, té organitzades algunes zones de pícnic amb taules i 
papereres. L’espai també s’utilitza per a festes infantils, passejades, activitats esportives,
acampades, festes populars, etc. D’altra banda, una important part de la finca manté l’ús 
forestal i agrícola atès que encara hi ha alguna vinya en concessió i de caràcter experimental.

Així doncs, la majoria d’usos proposats pel Pla especial ja son actualment existents a l’àmbit
de la Muntanyeta o han estat suggerits a l’Ajuntament per col·lectius veïnals. Tanmateix, la
intensitat d’ús de la finca, en constant creixement, fa evident la necessitat d’una adequada 
gestió i regulació de l’espai.

El present Pla especial concreta noves propostes d’usos compatibles amb els permesos pel 
POUM en aquest àmbit, sense alterar la classificació ni la qualificació del sòl. Tal com mostra 
la imatge 2, es preveu concentrar el màxim número d'usos i activitats a la part més 
septentrional des de l'accés a la finca, on es realitzaran els aparcaments. S’hi preveuen 
activitats d'esbarjo i educació en el lleure, una zona de pícnic i una gran àrea d’activitats 
esportives a la zona occidental de l'àmbit, així com usos culturals i socials a l’entorn més 
proper a la masia, on també s'hi permet una zona de pícnic.

Imatge 2. Proposta de la Modificació puntual

Altrament, el Pla delimita àrees de vegetació d’interès a protegir en l’espai de bosc consolidat 
i àrees de reforestació i recuperació vegetal en la zona forestal i agroforestal. També 
identifica àrees orientatives de conreu en la zona de sòls de valor agrícola, forestal i de 
protecció de fondos, amb l’objectiu de mantenir o recuperar l’activitat agrícola.
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6. Consideracions ambientals

En primer lloc, cal indicar que el present Pla especial és objecte d’avaluació ambiental 
estratègica simplificada, d’acord amb allò establert en l’apartat 6.b) segon de la disposició 
addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica.

En el marc d’aquest procediment, es constata que la documentació aportada inclou un 
document ambiental estratègic (DAE), el qual conté una diagnosi ambiental de l’àmbit 
d’actuació; la descripció de la proposta i la valoració de la seva compatibilitat amb el territori i
les determinacions de protecció; l’anàlisi dels efectes ambientals previsibles i la definició de 
les mesures preventives i correctores previstes; i, per últim, una avaluació global del Pla i la 
descripció dels mecanismes de seguiment ambiental.

A continuació, es valora ambientalment la proposta atenent els criteris definits en l’annex V de 
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, per tal de determinar si el seu desenvolupament tindrà
efectes ambientals significatius.

En primer lloc, cal destacar que l’àmbit d’actuació es localitza a l’oest del terme municipal 
d’Olèrdola, entre els nuclis de Sant Miquel d’Olèrdola i Moja i, tal com mostra la imatge 3, el 
Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) i el Pla Director Territorial de l’Alt Penedès 
(PDTAP) defineixen l’entorn de La Muntanyeta com a sòl de protecció especial pel seu valor 
natural i connector. En aquest sentit, es recorda que serà d’aplicació allò que s’estableix en la 
normativa del planejament territorial de referència i, concretament, a l’article 2.6 de les 
normes d’ordenació territorial del PTMB, per tal de garantir que les actuacions que puguin ser 
admissibles no afectaran els valors que motiven la protecció especial d’aquests espais.

Imatge 3. Determinacions del PTMB a l’entorn de l’àmbit d’actuació

Pel que fa als elements ambientalment rellevants, representats en la imatge 4, malgrat que el 
present Pla especial no afecta directament cap espai natural protegit, cal tenir en compte la 
proximitat del Parc d’Olèrdola, inclòs en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i en la xarxa 
Natura 2000 com a zona d’especial conservació (ZEC) i zona d’especial protecció per a les 
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aus (ZEPA) amb el nom Serres del Litoral central (codi ES5110013), el qual s’ubica al sud-est 
de l’àmbit. En aquest sentit, tal com assenyala el DAE, la connectivitat entre l’àmbit de la 
Muntanyeta i el Parc d’Olèrdola és òptima atès que la massa boscosa té continuïtat física, en 
la part sud, fins el límit del Parc i es combina amb camps de conreu en la resta de zona 
fronterera.

Imatge 4. Identificació dels elements ambientalment rellevants a l’entorn de l’àmbit d’actuació

Alhora, aquest entorn es troba identificat com a àrea d’interès faunístic per la presència d’una 
àrea de campeig de l’àliga cuabarrada (Aquila fasciata), rapinyaire catalogat com a espècie 
d'interès comunitari que ha de ser objecte de mesures especials quant a la conservació dels 
seus hàbitats, segons l’annex I de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, 
relativa a la conservació de les aus silvestres.

Així mateix, el Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC), realitzat per l'Institut 
Català d'Ornitologia identifica altres espècies d’interès comunitari incloses en l’annex I de la
Directiva d’aus esmentada anteriorment, com el duc (Bubo bubo), el falcó pelegrí (Falco 
peregrinus), l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus), la tallareta cuallarga (Sylvia undata)
el trobat (Anthus campestris) o l’hortolà (Emberiza hortolana). En aquest sentit, cal tenir en 
compte que tot l’àmbit està declarat com a zona de protecció de l’avifauna, d’acord amb el 
Reial Decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de 
l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió.

D’altra banda, d’acord amb les bases cartogràfiques disponibles, l’àmbit acull diverses
espècies de rat-penats (Plecotus austriacus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 
hipposideros, Eptesicus serotinus), identificades com a espècies de la fauna salvatge 
autòctona i protegides pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de protecció dels animals.

Quant a la vegetació, l’àmbit d’actuació presenta diversos hàbitat d’interès comunitari (HIC),
corresponents a pinedes mediterrànies (codi 9540), matollars termomediterranis i predesèrtics
(codi 5330) i prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) (codi 6220). 
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Aquest últim, de caràcter prioritari i de gran interès per la seva funcionalitat com a espai de 
caça per a les aus rapinyaires, es troba a l’extrem nord-oest de la finca i a l’entorn de la masia
de la Muntanyeta i, tal com indica la fitxa descriptiva de l’HIC, algunes de les principals 
causes d’amenaça són la reducció de la pastura, ja que una càrrega ramadera adequada 
evita l’augment de matollars i de bosc; l’evolució biocenòtica (successions) i l’aforestació; i el 
trepig, la sobrefreqüentació i la conseqüent compactació del sòl.

En aquest sentit, cal assenyalar que la proposta d’ordenació d’usos del Pla especial delimita 
una important àrea d’activitats esportives a la zona occidental de l'àmbit, coincidint amb la 
superfície on es desenvolupen els llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), fet que 
podria comportar afeccions sobre aquest HIC. Així doncs, caldrà fer prospecció de camp per 
tal d’identificar les àrees ocupades per l’HIC prioritari i concretar quines mesures de protecció 
es duran a terme per garantir, com a mínim, l'àrea de distribució actual coneguda i mantenir 
l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables.

D’altra banda, el Pla delimita diverses àrees de vegetació d’interès, algunes de les quals 
coincideixen totalment o parcial amb presència d’HIC, fet que es valora positivament. De tota 
manera, caldrà concretar quina és la vegetació d’interès a preservar en cada àrea, atès que 
les mesures de preservació dels hàbitats forestals de pineda mediterrània, dels matollars o 
dels llistonars són diferents. Fins i tot, en alguns casos, poden ser mesures contràries, atès 
que per tal de garantir el manteniment dels prats de llistonar cal establir mecanismes per 
frenar l'aforestació (conversió d'un terreny en bosc).

També cal tenir en compte el risc d’incendi de la zona, atès que el Decret 64/1995, de 7 de 
març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, classifica el municipi 
d’Olèrdola com a zona d’alt risc d’incendi forestal, durant el període comprès entre 15 de juny 
i el 15 de setembre. En conseqüència, caldrà garantir el compliment de les mesures de 
prevenció establertes en l’article 8, relatiu a les àrees recreatives i les àrees d’acampada.
Endemés, tal com esmenta el DAE, part de la zona forestal existent a l’est de l’àmbit 
d’actuació, entre les Planes i el castell d’Olèrdola, es va veure afectada pels incendis forestals 
del juliol de 1994 i l’agost de 2003.

En referència amb la xarxa hidrogràfica, la finca de la Muntanyeta és travessada per diversos 
cursos d’aigua, entre els quals destaca el Fondo del Pomerar, que transcorre de sud a nord, i 
un torrent innominat que en recull les aigües i passa pel sud-est de la masia fins a 
desembocar a la riera de Vilafranca. D’acord amb l’exposat en la documentació aportada, 
corresponen a cursos fluvials sotmesos majoritàriament a règim estacional amb cabals molt 
escassos i intermitents, de manera que no sembla que hagin de suposar un risc d'inundació
significatiu. No obstant, tal com estableix el DAE, seria convenient disposar d'un estudi de 
detall respecte les zones inundables i els períodes de retorn d’aquestes torrenteres i caldria 
establir sistemes de control per a les activitats temporals així com evitar la instal·lació 
d’infraestructures i la construcció de noves edificacions en aquestes zones.

Així mateix, s’ha palesat que la proposta d’ordenació identifica l’entorn dels fondos com a 
zona de conreu, atès que són franges de terreny dedicades a l’agricultura, especialment la
vinya, o camps abandonats que en el passat han estat cultivats, amb l’objectiu de mantenir o 
recuperar el conreu. De tota manera, es considera oportú delimitar la llera dels cursos d’aigua 
com a zona de protecció de riberals i fondalades, en coherència amb la seves 
característiques físiques i valor per a la connectivitat ecològica.
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Pel que fa a l’abastament i al sanejament, la documentació no aporta informació sobre els 
sistemes de subministrament d'aigua a la finca ni el tractament de les aigües residuals, fet 
que caldrà especificar.

En qualsevol cas, es recorda que en matèria del cicle integral de l’aigua, caldrà recaptar 
informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves prescripcions, si s’escau, de 
conformitat amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

Un altre element rellevant és la topografia, atès que l'àmbit del Pla especial esta conformat 
per tres zones morfològicament diferenciades: una primera zona relativament plana a la part 
septentrional on es produeix l'accés a la finca; una segona zona de fondos amb forts 
pendents i formes sinuoses d'origen fluvial que actua de separador; i una última zona a la part 
sud-est, més plana i ocupada per masses boscoses.

En aquest sentit, l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya considera que 
tenint en compte la ubicació geològica i geomorfològica de La Muntanyeta, on el terreny 
presenta pendents superiors al 20% en algunes zones, i la presència de coves a l’àrea, 
caldria realitzar un reconeixement del terreny per tal de descartar l’existència de blocs 
inestables, indicis de moviments de vessant i esfondraments, i poder preveure, si s’escau, 
l’adopció de mesures per mitigar els riscos geològics.

Altrament, cal fer esment a l’antic abocador de runes i enderrocs de la construcció que va 
existir a l’extrem sud-oest de la Muntanyeta, el qual, segons indica la documentació aportada, 
fou degudament clausurat i sanejat, tal com es desprèn de la memòria de la seva clausura 
l’any 1999.

Pel que fa a la proposta, tal com s’ha exposat en l’apartat de descripció, l’ordenació del Pla 
preveu concentrar el màxim número d'usos i activitats a la part més septentrional de la finca, 
a banda i banda del camí d’accés. Alhora, tal com mostra la imatge 5, es delimiten dues àrees 
d’aparcament: la primera, just a l’accés, afecta una porció d’un camp de conreu; i la segona, 
comprèn una esplanada desproveïda de coberta vegetal, que actualment ja desenvolupa 
aquest ús. En aquest sentit, tenint en compte que el camp de conreu es troba en actiu i 
existeix una diferència de cota significativa respecte el camí d’accés, no es considera una 
ubicació adequada, motiu pel qual caldrà estudiar alternatives d’emplaçament per a la zona 
d’aparcament número 1.

Pel que fa al tractament d’aquests espais, caldrà evitar-ne la pavimentació i es recomana 
preveure la plantació de vegetació arbòria autòctona entre les places d’aparcament, per tal de 
proporcionar ombra i minimitzar l’impacte visual dels vehicles.
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Imatge 5. Detall de les àrees d’aparcament i serveis a l’entorn de les zones destinades a activitats col·lectives

Alhora, el Pla contempla la restauració i recuperació de la masia de la Muntanyeta, d’acord 
amb les determinacions del Catàleg de masies i cases rurals d’Olèrdola. Segons la fitxa 
normativa de l’edificació, la recuperació de l’edifici suposarà el manteniment de la volumetria 
encara existent i s’hi admeten els usos de restauració, establiment hoteler exclosa la 
modalitat d’hotel apartament, turisme rural, activitats i educació en el lleure. En aquest sentit, 
si bé la documentació de l’avanç de Pla exposa la voluntat d’establir directrius en relació amb
l’activitat socioeconòmica de la masia, no descriu quins usos s’hi preveu implantar, fet que 
caldrà concretar.

En tot cas, es recorda que caldrà garantir, sempre que sigui tècnicament possible, la 
introducció de mecanismes d’ecoeficiència en les edificacions, com per exemple aparells 
d’estalvi d’aigua, sistemes de captació solar tèrmica, reutilització de l’aigua de pluja pel reg, 
xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals, etc. En aquest sentit, per tal de fomentar 
l’estalvi energètic i la sosteniblitat de l’establiment, es recomana seguir les indicacions 
establertes en la guia “Masia sostenible. Guia pràctica per a la rehabilitació i la construcció 
sostenible” publicada pel Consorci de Desenvolupament de la Catalunya Central.

D’altra banda, en matèria de prevenció de la contaminació lumínica i acústica, caldrà donar 
compliment a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn, i als requeriment establerts en 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 i se n'adapten els annexos. En concret, tal com indica 
l’informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic per aquests vectors,
caldrà planificar adequadament les necessitats d’il·luminació per tal de minimitzar els punts 
de llum instal·lats, els nivells d’il·luminació i controlar la il·luminació intrusa.

En termes generals, tot i la sensibilitat ambiental de l’àmbit d’actuació, atès que l’objectiu de 
la proposta és ordenar l’ús públic i les activitats de lleure que es desenvolupen a La
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Muntanyeta, per tal que siguin compatibles amb la conservació global de l’espai natural, es 
considera que el desenvolupament del Pla especial urbanístic no produirà efectes significatius 
sobre el medi ambient. Així doncs, tenint en compte els criteris establerts a l’annex V de la 
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, es proposa no sotmetre’l al 
procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària.

Tanmateix, de conformitat amb les consideracions exposades anteriorment, caldrà incorporar
una sèrie d’ajustos i condicionants a la proposta, els quals hauran d’ésser validats per 
aquesta Oficina Territorial com a organisme ambiental afectat per raó de les seves 
competències sectorials, un cop aprovat inicialment el Pla i simultàniament al tràmit 
d’informació pública, de conformitat amb l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme

7. Proposta de resolució

Revisada la documentació aportada, i un cop fetes les consideracions exposades en els 
apartats anteriors, es proposa que la directora dels Serveis Territorials de Barcelona del 
Departament de Territori i Sostenibilitat adopti la resolució següent: 

-1 Emetre l’informe ambiental estratègic en el sentit que el Pla especial urbanístic La 
Muntanyeta, al terme municipal d’Olèrdola, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental 
estratègica ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient. 

-2 Indicar a l’Ajuntament d’Olèrdola que caldrà sol·licitar informe a aquesta Oficina Territorial, 
com a organisme ambiental afectat per raó de les seves competències sectorials, un cop
aprovat inicialment el Pla i simultàniament al tràmit d’informació pública, de conformitat amb 
l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, el qual haurà d’incorporar les 
consideracions següents:

a) Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves 
prescripcions, si s’escau, d’acord amb el que estableix l’article 8.5 del Decret legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya.

b) Atès que el Pla delimita diverses àrees de vegetació d’interès, algunes de les quals 
coincideixen totalment o parcial amb presència d’hàbitats d’interès comunitari, caldrà 
concretar quina és la vegetació d’interès a preservar en cada àrea, atès que les mesures 
de preservació dels hàbitats forestals de pineda mediterrània, dels matollars o dels 
llistonars són diferents.

c) Tenint en compte la presència de l’hàbitat d’interès comunitari corresponent a prats 
mediterranis rics en anuals, basòfils, de caràcter prioritari i de gran interès per la seva 
funcionalitat com a espai de caça per a les aus rapinyaires, caldrà fer prospecció de 
camp per tal d’identificar les àrees ocupades per l’hàbitat esmentat i concretar quines 
mesures de protecció es duran a terme per garantir, com a mínim, l'àrea de distribució 
actual coneguda i mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a 
uns nivells favorables. 

d) Caldrà garantir el compliment de les mesures de prevenció establertes en l’article 8 del 
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, relatiu a les àrees recreatives i les àrees d’acampada.
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e) En relació amb els diversos fondos que travessen la finca, es considera oportú delimitar 
la llera dels cursos d’aigua com a zona de protecció de riberals i fondalades, en 
coherència amb la seves característiques físiques i valor per a la connectivitat ecològica. 
Endemés, tal com estableix el DAE, seria convenient disposar d'un estudi de detall 
respecte les zones inundables i els períodes de retorn d’aquestes torrenteres i caldria 
establir sistemes de control per a les activitats temporals així com evitar la instal·lació 
d’infraestructures i la construcció de noves edificacions en aquestes zones.

f) Pel que fa a l’abastament i al sanejament, caldrà aportar informació sobre els sistemes 
previstos per al subministrament d'aigua a la finca i el tractament de les aigües residuals.

g) Tenint en compte la ubicació geològica i geomorfològica de La Muntanyeta, on el terreny 
presenta pendents superiors al 20% en algunes zones, i la presència de coves a l’àrea, 
caldria realitzar un reconeixement del terreny per tal de descartar l’existència de blocs 
inestables, indicis de moviments de vessant i esfondraments, i poder preveure, si 
s’escau, l’adopció de mesures per mitigar els riscos geològics.

h) Caldrà estudiar alternatives d’emplaçament per a la zona d’aparcament proposada a 
l’entrada de la finca, atès que afecta un camp de conreu en actiu i existeix una diferència 
de cota significativa respecte el camí d’accés. Pel que fa al tractament de les àrees 
d’aparcament, caldrà evitar-ne la pavimentació i es recomana preveure la plantació de
vegetació arbòria autòctona entre les places d’aparcament.

i) Caldrà concretar quins usos es preveuen implantar en la masia de la Muntanyeta, d’acord 
amb les determinacions del Catàleg de masies i cases rurals d’Olèrdola.

Així mateix, caldrà garantir, sempre que sigui tècnicament possible, la introducció de 
mecanismes d’ecoeficiència en les edificacions, com per exemple aparells d’estalvi 
d’aigua, sistemes de captació solar tèrmica, reutilització de l’aigua de pluja pel reg, xarxa 
separativa d’aigües pluvials i residuals, etc. En aquest sentit, es recomana seguir les
indicacions establertes en la guia “Masia sostenible. Guia pràctica per a la rehabilitació i 
la construcció sostenible” publicada pel Consorci de Desenvolupament de la Catalunya 
Central.

j) Caldrà planificar adequadament les necessitats d’il·luminació per tal de minimitzar els 
punts de llum instal·lats, els nivells d’il·luminació i controlar la il·luminació intrusa.

-3 Notificar-ho a l’Ajuntament d’Olèrdola i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

Vist i plau

La tècnica de l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Barcelona

La cap de l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona
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