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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 25b) 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. La modificació es va 
realitzar en el sentit de protegir aquesta finca, espai natural i d’important valor paisatgístic del 
terme municipal d’Olèrdola, per fer-lo compatible amb la realitat existent i amb la finalitat que 
esdevingui un espai natural. 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 fos 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.  

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.  
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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 Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona 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 tècniques 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 tècniques 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 

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. 

 

3. Promoció i redacció 

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

 

4. 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 Pla especial urbanístic, 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 Pla especial urbanístic permetrà el desenvolupament de l’espai amb usos compatibles 
amb la protecció dels seus valors més emblemàtics. 

Aquest àmbit, especialment 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 d’Olèrdola també ha estudiat la possibilitat de fer un espai fix per a córrer o anar 
amb bicicleta a la part de l’antic abocador de runes, que es va incorporar a aquesta finca.  
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Fins al dia d’avui només hi ha la regulació d’usos inclosos en la normativa del Pla d’ordenació 
urbanística municipal  (d’ara endavant POUM) i ordenances municipals que regulen la seva 
utilització.  

Tenint en compte tot això, ha sorgit la necessitat de tornar a iniciar la redacció i tramitació del 
Pla especial urbanístic (d’ara endavant PEU).  

El present PEU de la Muntanyeta permetrà obtenir la regulació dels usos compatibles amb la 
protecció i conservació dels valors naturals més emblemàtics de tot l’àmbit tenint en compte les 
característiques pròpies de les diferents parts que el formen. 

Aquest nou Pla especial, recull en part, la documentació, bàsicament informativa, de l’anterior 
Pla especial  urbanístic  que la CTUB, en sessió de 23 de juny de 2010, va acordar de 
suspendre i que va sol·licitar un nou Text refós .  

 

5. 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 

Segons estableix l’article 94 del RLU formen part de la documentació del Pla especial els 
següents documents: 

 

Memòria Informativa .  És el document que localitza l’àmbit del PEU i el contextualitza 
geogràficament. A més, també en fa una descripció des de diferents aspectes tant naturals 
(com el medi físic, la flora i fauna, la connectivitat) com socials (el paisatge, el medi 
socioeconòmic i els impactes) de manera que es pugui tenir la informació necessària per 
determinar, després, la seva regulació. 

Memòria d’Ordenació . És la font d’interpretació de les determinacions del Pla especial i 
estableix els objectius d’aquest Pla. Així mateix, estableix les determinacions necessàries de 
protecció del medi natural i del paisatge d’aquest espai, definint i justificant per a cada àmbit 
d’aplicació les opcions d’ordenació escollides. 

Normes urbanístiques . Al document de Normes s’estableixen totes aquelles regulacions i 
directrius que han de servir per garantir una correcta protecció dels valors naturals, 
paisatgístics i culturals en l’àmbit del Pla, com també per establir les condicions que han de 
regular l’aprofitament sostenible dels seus recursos naturals a l’espai.  Les normes generals 
d’ordenació que són d’aplicació per a tot l’àmbit del Pla especial es complementen amb un 
capítol que detalla les normes específiques que corresponen a cadascuna de les zones en que 
ha estat estructurat l’àmbit del Pla en funció de les seves característiques i problemàtica. 
Igualment, s’inclouen les disposicions necessàries per a una correcta aplicació de les 
determinacions d’aquest Pla especial.  

Agenda i pla d’etapes.  El Text Refós de la Llei d’Urbanisme, DL 1/2010 de 3 d’agost, estableix en l’article 
66 la documentació dels Plans Especials Urbanístics que inclouran un Pla d’Etapes. El POUM d’Olèrdola 
en els seus objectius esmenta: 

“Consolidar els límits d'urbanització envoltant dels nuclis històrics, i els polígons industrials, 
impedint qualsevol tipus de nova ocupació urbana del sòl en els territoris inconnexos amb els 
esmentats. Com a reforçament del caràcter central dels nuclis urbans històrics es preveu una 
gran àrea d'espai lliure, on s'hi delimita la possibilitat d'incloure usos d'equipaments lúdics i 
esportius en sòl no urbanitzable (La Muntanyeta) que reforci els vincle sentre ells, tot i 
mantenint el seu caràcter primigeni amb la delimitació d’un àmbit de Zona Agroforestal . 
Tanmateix, cal assegurar la protecció de la biodiversitat i les connexions biològiques, per a 
potenciar el manteniment de la flora i la fauna i evitar la transformació del sòl lliure en illes 
aïllades entre sí”. 

El Pla especial “La Muntanyeta” incorpora  l’agenda i el pla d’etapes amb les actuacions 
proposades en el propi document que preveu un termini total de 12 anys per a l’execució del 
Pla Especial. 
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Estudi econòmic i financer.  El Text Refós de la Llei d’Urbanisme, DL 1/2010 de 3 d’agost, 
estableix en l’article 66 la documentació exigida als Plans de millora urbana (en aquest cas 
igual que els PEU) i determina en l’apartat d) la obligatorietat de aportar l’avaluació econòmica i 
financera de la proposta que inclourà l’Estudi de Viabilitat i l’Informe de Sostenibilitat 
Econòmica del Pla:  

“d) L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l’estudi i justificació de la seva viabilitat i un 
informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les actuacions previstes en les finances 
públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i 
de la implantació i prestació dels serveis necessaris”. 

El document justifica la viabilitat de la proposta per l‘Ajuntament d’Olèrdola. 

Annexes.  El document incorpora com a annexes: 

o Relació d’espècies que s’haurien d’evitar en revegetació i en jardineria 

o Informes al document d’avanç de Pla 

o En un document a part el Document Ambiental Estratègic (DAE) 

Els Plànols d’informació i d’ordenació , son la representació gràfica i cartogràfica de les 
determinacions del PEU. Els plànols d’ordenació, amb valor normatiu, recullen la zonificació 
que ha estat establerta en aquest espai i s’hi indica, també, l’àmbit del Pla especial, la regulació 
de la xarxa viària i les àrees, amb caràcter indicatiu, d’emplaçament d’equipaments per a 
l’ordenació del lleure. En aquest apartat s’hi inclouen les propostes d’actuació determinant el 
seu desenvolupament temporal.  

 

6. Tramitació 

L’elaboració d’aquest Pla especial urbanístic és una iniciativa de l’Ajuntament d’Olèrdola, com a 
entitat Local, d’acord amb tot allò que estableix el Text Refós de la Llei d’urbanisme. 

L'Aprovació inicial i provisional d’aquest Pla especial urbanístic correspon a l’Ajuntament 
d’Olèrdola. L’aprovació definitiva del mateix correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona. 

 

7. Marc Legal 

Les referències que fa el present Pla Especial de la Muntanyeta a la legislació urbanística i 
sectorial, s’han d’entendre referides a la normativa actualment vigent o als preceptes que en un 
futur la puguin substituir. 

 

Legislació urbanística  

Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial (LPT) 

Pla Territorial de Catalunya, aprovat per la llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el 
Pla Territorial de Catalunya. (DOGC núm. 2032 de 31-3-1995). 

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl 
y rehabilitació, en allò que no es competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. 

Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), aprovat per Decret Legislatiu 1/2010. 

El Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU), aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

La Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística 

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa 

Llei 5/2017, del 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 



 
10  

establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i 
sobre emissions de diòxid de carboni 

 

Legislació sectorial  

Avaluació ambiental de plans i programes : 

Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 

Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26-05-2003, que establece 
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y 
programas relacionados con el medio ambiente 

Directiva 855/337/CEE del Consejo de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

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

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

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al 
procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental 

 

Medi ambient 

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals (PEIN). 

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals Llei  9/1995, de 27 de juliol, d’accés motoritzat al medi rural. 

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

Decret d’implantació de l’energia eòlica 174/2002 d’11 de juny, en relació al Mapa Eòlic de 
Catalunya. 

Llei de 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Llei 4/2004, de 1 de juny, de regulació del procés d’adequació de les activitats d’incidència 
ambiental. 

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001. 

Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes 
de capacitat acústica. 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència dels edificis. 

Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a 
les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). DOGC núm. 
4735-06/10/2006. 
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Decret 396/2006, de 17 octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment 
de llicència urbanística de la millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres 
procedents d’obres de construcció. 

Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya. 

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats. 

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments. 

 

Patrimoni natural 

Convención relativa a los Humedales de importancia internacional especialmente como hábitat 
de aves acuáticas (Convención de Ramsar), 1975. 

Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres (CITES), 1975. 

Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa, 1982. 

Convenio sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre, 1983. 

Convenio sobre la diversidad biológica, 1993. 

Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa a la conservaciódels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestres. 

Directiva 97/62/CE del Consell de 27 d’octubre de 1997 pel que s’adapta al progres científic i 
tècnic la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservaciódels hábitats naturals i de 
la fauna i flora silvestres. 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna 
silvestres. 

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 
7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestre. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. 

Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. 

 

Patrimoni cultural 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni cultural català. 

Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic. (DOGC núm. 3594, 13-03-2002). 

Decret 40/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Pla d’equipaments culturals de Catalunya 
2010-2020. 

Paisatge 

Convenio europeo del paisaje, 2000. 

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

Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i 
integració paisatgística. 

 

Cicle de l’aigua  
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Directiva del Consell 91/271/CEE,de 21 de maig, sobre el tractament de les aigües residuals 
urbanes 

Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües contra la 
contaminació produïda per nitrats en l’agricultura 

Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000 per la que 
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, modificada per la 
Directiva 2008/32/CE i la Directiva 2008/105/CE. 

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües 

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio  
Público  Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de 
la política de aguas. 

Decret 328/1988, d'11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en 
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya 

Decret 329/1988, d'11 d’octubre, pel qual es declara la sobre-explotació de 

Determinats sectors dels aqüífers subterranis o unitats hidro-geològiques. 

Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya. 

Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació 
amb la contaminació de nitrats procedents de Fonts agràries. 

Decret1/2017, de 3 de gener, del Pla de gestió de districte de la Conca fluvial de Catalunya per 
al període 2016-2021. 

 

Forestal 

Ley orgànica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo 
sostenible del medio rural. 

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

Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es regula el contingut, l’aprovació, la 
revisió i el seguiment dels plans tècnics de gestió i millora forestal i dels plans simples de gestió 
forestal. 

Decret 278/2007, de 18 de desembre, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de desembre, 
pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. 

 

Mobilitat 

Llei de mobilitat 9/2003 de 13 de juny, en relació a la planificació de la mobilitat, als Plans 
directors de la mobilitat i als plans de mobilitat urbana. 

Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la 
mobilitat i al Consell de la Mobilitat. 

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada. 

Decret 362/2006, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat. 
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Residus i abocaments 

Decret 83/1996, de 5 de mars sobre les mesures de regularització de l’abocament d’aigües 
residuals. 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediment de gestió de residus. 

Llei 11/2000, de 13 de novembre, de regulació de la incineració de residus. 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residus 
mediante depósito en vertedero. 

Decret 80/2002, de 19 de febrer, reguladora de les condicions per la incineració de residus. 

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
residus. 

 

8. Planejament urbanístic i territorial 

8.1. 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. 

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) 

 

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). 

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). 
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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). 

 

 

POUM Olèrdola. Plànol N01. Classificació del sòl i zonificació del sòl no urbanitzable. 
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8.2. 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. 

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 d’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.  



 
16  

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.  

 

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

 

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.  

Els espais que estan delimitats pel Pla Especial estan categoritzats, segons el PDTAP, com a 
sòls protegits i de valor natural i connectors.  

Aquest Pla especial 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. 

 

8.3. 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. 
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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.  

El Pla estableix dues 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 
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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 majoria de sòl de 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. 

Detall del plànol Espais Oberts del Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

 

 

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. 

 

9. El territori 

9.1. Àmbit territorial i situació geogràfica 

El municipi d'Olèrdola, es troba situat 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. 



PLA ESPECIAL URBANÍSTIC LA MUNTANYETA,   OLÈRDOLA                                                                                                          

 
 19 

 

Mapa territorial d’ubicació de l’àmbit del PE. 

9.2. Emplaçament 

La zona coneguda pels penedesencs com La Muntanyeta, està situada a l’oest del municipi 
d’Olèrdola, a la comarca de l’Alt Penedès, entre els nuclis de Sant Miquel d’Olèrdola i Moja i a 
prop de Vilafranca del Penedès, capital de la comarca. 

És una zona de fàcil accés. L’entrada principal està situat a l’eix Rossend Montané, camí que 
uneix els nuclis de Moja i Sant Pere Molanta,  a prop del cementiri de Moja,   

El terrenys públics que formen l’àmbit del PEU de La Muntanyeta comprenen una superfície 
d’aproximadament 68 Ha. 

 

Vista aèria. Font Googlemaps 
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Àmbit del PEU. 

9.3. 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. 
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10. 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 / sud-oest. 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. 

 

 

 Geomorfologia. Font: PEU La Muntanyeta. 
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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. 

 

11. 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 (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.  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 Brachypodiumretusum), es presentena 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. 
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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). 

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 terrabaixa: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). 

Pel que fa a la fauna destaquen en les aus: ocells de pas com l’aró 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. 

 

 

Llistonars 



 
24  

12. Medi humà 

12.1. El paisatge 

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. 

Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de B arcelona 

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. 

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

 

Unitat de paisatge del Garraf:  La unitat de paisatge del Garraf, es situa a les comarques del 
Garraf i Alt Penedès i avarca 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.  
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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 
(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. 

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 les 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. 
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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. 

 

 

 

Fitxes arbrat Carta del Paisatge Alt Penedès. 

 

12.2. Patrimoni cultural 

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 
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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. 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.  

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.  

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.  

Al segle X de la nostra era, el Penedès era terra de 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. A partir d’aquest moment Olèrdola dependria del comtat de Barcelona.  

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. 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.  

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 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 i 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.  

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 del Penedès.  

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.  

A mitjan del segle XVII la pesta que afectà sobretot a Vilafranca del Penedès, feu que els nuclis 
del terme d’Olèrdola fossin escollits per als vilafranquins com a refugi.  
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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.  

 

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. 

Elements d’interès patrimonial 

Com a elements d’interès patrimonial destaquen:  

 

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. 

 

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 

 

Dinàmiques sociodemogràfiques del municipi 

Població 

La població (olerdolencs) és disseminada en petits nuclis i masies. 
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A partir dels anys seixanta del segle XX s’adverteix una progressiva recuperació demogràfica. 
El 1860 hi havia 1.193 h, el 1900 n'hi havia 1.438, 1.561 el 1920 i 1.521 el 1930. Després de la 
Guerra Civil Espanyola la xifra mínima d’habitants es produí el 1950, quan n'hi havia 1.234. El 
1960 es comptabilitzaven 1.332 h, 1.570 el 1970, 1.579 el 1981, 1.607 el 1991 i 2.864 el 2005. 
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 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. 

Economia 
Entre les principals activitats econòmiques que es desenvolupen al municipi d’Olèrdola, 
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.  

És territori de vinyes, les quals formen part de la Denominació d'Origen Penedès. Al municipi hi 
ha diferents empreses elaboradores de cava i vi, algunes de les quals ubicades en importants 
edificacions. Es poden visitar en diferents èpoques de l’any o bé concertant visita. A Moja, al 
Celler Cooperatiu, hi ha un exemple representatiu d’edifici del modernisme industrial. 

A Sant Pere Molanta, davant de Cal Sadurní, hi ha l'Aula de la Vinya i el Vi, una aula on es pot 
visitar un museu d’eines antigues del camp, i realitzar diferents activitats pensades per ajudar a 
entendre el procés de producció vitivinícola, des de la recollida del raïm fins a l’elaboració del 
vins i el tast. 

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.  

Amb el suport decidit de l'Ajuntament d'Olèrdola, la creixent economia olerdolenca s’ha 
promogut i desenvolupat a partir de les iniciatives empresarials instal·lades als polígons 
industrials del municipi, a Sant Pere Molanta, el Clot de Moja, i el Clot del Pujolet.  

Aquests disposen de tots els serveis, d’accessos directes a la N-340, i molt propers a les 
entrades i sortides de l'AP-7, la qual cosa els aporta el valor d’una molt bona accessibilitat per a 
la implantació de tot tipus d’empreses i serveis. 

El Polígon Industrial de Sant Pere Molanta, amb una superfície de 61,79 Ha, de les quals 51,10 
de sòl industrial, és un dels majors polígons de la comarca de l'Alt Penedès. Acull 125 
empreses nacionals i de la Unió Europea, que ofereixen un ventall ampli d’ofertes i serveis 
empresarials i industrials, comerç al detall, tallers, ITV, etc. 

El Polígon Industrial del Clot de Moja, creat el 1999, té una superfície total de 29 ha, de les 
quals 17 Ha industrials, en 60 parcel·les. S’hi han establert, amb rapidesa, nombroses 
empreses, destacant el sector de serveis i la logística. 

El planejament general defineix la zona del Polígon Industrial Clot del Pujolet, a la Carretera de 
Moja, com un sector amb vocació industrial. 

L’activitat industrial que més afecta el paisatge són les pedreres d’extracció d’àrids i calç. Es 
troba al límit entre Olèrdola i el municipi de Santa Margarida i els Monjos.  

El sector serveis també compte amb una important presència de restaurants i allotjaments 
rurals instal·lats en masies i cases rurals restaurades. 
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13. 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 d’augment de volum d’aigua 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 que 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 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. 

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.  

Malgrat això el Pla especial no permet activitats col·lectives ( lleure, esbarjo, socioculturals, 
acampada, etc.) ni la instal·lació d’infraestructures o construcció de noves edificacions en 
aquestes zones. Actualment que aquestes zones no hi ha cap edificació i les activitats 
permanents que s’hi desenvolupen son agrícoles.  

A nivell geològic i geomorfològic 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 malmetre l’entorn. 

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.  

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. 
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Dins l’àmbit del Pla especial no es permet cap actuació susceptible d’originar la degradació, el 
deteriorament i en general, l’alteració dels elements geològics. 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. 

La qualitat de l’aire, la contaminació acústica i contaminació lumínica són bones respecte a 
l’entorn natural de l’àmbit. No es preveu efectuar cap activitat dins l’àmbit que les pugui 
empitjorar aquestes condicions. 

Tot i així dins l’àmbit només es preveu la necessitat d’il·luminació exterior a l’entorn immediat 
de la masia de la Muntanyeta i a les àrees d’aparcament. Els punts de llum i el nivell 
d’il·luminació seran els mínims necessaris per donar ús adequat a l’espai i sempre tenint en 
compte tenint en compte la il·luminació intrusa.  

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 

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

 

14. Estructura de la propietat  

14.1. Propietat 

La propietat del PEU de la Muntanyeta és totalment pública. Exactament de l’Ajuntament d’Olèrdola. 
Ocupa una superfície aproximada de 68 Ha. 

14.2. Cadastre 

Segons les dades obtingudes en el cadastre de la rústega, les parcel·les que formen part de l’àmbit del 
Pla especial son: 

 

   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 
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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 

     

 

 

 

Plànol cadastral. 
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15. Descripció de l’estat actual  

15.1. Usos, edificacions i infraestructures existen ts 

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. 

 

Fitxa núm. 9 “La Muntanyeta” de Passejades des de Vilafranca del Penedès. Font Web Aj Vilafranca del 
Penedès, patronat de comerç i turisme.   

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.  

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

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. 
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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. 

 
Plànol de rutes municipals. Font Ajuntament d’Olèrdola 

 

15.2. Serveis i infraestructures existents 

Camins 

La xarxa viària dins l’àmbit del Pla especial són de diferents categories: camins rurals i senders 
rurals o forestals. Són vials de caràcter permanent però amb diferents funcionalitats, amplades i 
recorreguts. 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’Agència catalana de l’Aigua. 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 SA. 
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Dins de l’àmbit del Pla especial arriba la xarxa d’aigua potable municipal fins a la font per 
ubicada en la zona de pícnic de l’entrada. Es preveu la instal·lació d’un hidrant a l’entrada de 
l’àmbit del Pla especial en el 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. En el cas que es realitzi des de la xarxa municipal actual 
la nova canalització passarà soterrada per la xarxa bàsica de camins fins a la masia. 

 

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 infraestructura ni xarxa de telecomunicacions.  

No es preveu la necessitat de realitzar la xarxa. 

 

Gas 

Dins de l’àmbit del Pla especial no hi ha cap tipus infraestructura ni xarxa de gas. 

No es preveu la necessitat de realitzar la xarxa. 

 

16. Demanda dels usos proposats 

La majoria d’usos proposats el Pla especial ja son existents a la Muntanyeta o han estat 
suggerits a l’Ajuntament per col·lectius veïnals.  

En el Pla especial es regula i ordena una situació de fet però que pel seu impacte cal gestionar 
adequadament. La intensitat d’un ús permanent dels espais de l’àmbit per part dels veïns d’ 
Olèrdola i els seu entorn, fa evident la necessitat d’aquesta regulació, per tal que aquests usos 
siguin compatibles amb la conservació global de l’espai natural. 
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MEMÒRIA D’ORDENACIÓ 
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17. Estratègies i objectius del PEU  

17.1. Objectiu general 

L’objectiu del Pla especial és el d’ establir la regulació dels usos a la finca de caràcter públic de 
“La Muntanyeta” permetent el seu desenvolupament i protegir els valors patrimonials, tot i fent-
la compatible amb la conservació dels seus valors ambientals, paisatgístics, històrics i socials. 

17.2. Objectius específics  

De forma concreta, els objectius específics d’aquest Pla especial es concreten en: 

− 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 d’interès 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. 

− Protegir els elements d’interès geològic, particularment les geomorfologies 
característiques del paisatge i adoptar mesures per tal d’evitar l’erosió i la degradació 
dels sòls. 

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

− Ordenar l’ús públic i les activitats col·lectives que es desenvolupen en l’àmbiti, per tal 
que siguin compatibles amb la conservació global de l’espai natural. 

− 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 puguin 
desenvolupar-se de manera compatible amb la conservació global de l’espai natural. 

− Protegir el patrimoni arqueològic, històric, arquitectònic i cultural de l’espai. 

− Determinar instruments de gestió per la regulació de les diferents activitats permeses 
en l’àmbit del Pla. 

 

18. Àmbit del Pla especial 

El PEU se situa a la part oest del municipi d’Olèrdola, a la comarca de l’Alt Penedès, entre les 
poblacions de Sant Miquel d’Olèrdola i Moja, i relativament a prop de la capital, Vilafranca del 
Penedès. 

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 a l’entrada de la finca.  
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19. Adequació de les determinacions del PEU al plan ejament i usos previstos 

19.1. Règim urbanístic 

Segons l’article 1.4 del POUM l’ús i ordenació del territori del terme municipal seran regulats 
exclusivament per les determinacions del POUM, i només podran ser desenvolupats mitjançant 
els procediments que determina el vigent Text Refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 
1/2010). Qualsevol altra disposició haurà de ser concordant amb el que disposa el POUM. 

El POUM preveu, en l’article 215, 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.  

19.2. Usos i Zones del planejament vigent   

El Pla especial urbanístic de la Muntanyeta 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 i usos dins l’àmbit segons el POUM són:  

 

Zona de protecció de fondos (clau 23),  article 232 del POUM:  

Article 232. Règim d’usos. 
1. Són usos globals els agrícoles. 
2. Són usos permesos els esmentats a l’article 47 de la LUC, amb les excepcions de l’apartat 

que segueix. 
3. Són usos prohibits: 

a) Els pecuaris i les indústries agràries, les activitats extractives i els abocadors 
d’escombraries. 

b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 
c) Les activitats de lleure i esbarjo que suposin la destrucció de l’ús agrícola: circuits de 

moto-cross, trial, camps de tir. 
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les 

telecomunicacions, la infraestructura hidràulica en general, les xarxes de 
subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i subministrament d’aigua i de 
sanejament, el tractament de residus, la producció d’energia a partir de fonts 
renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès públic. 

e) Les edificacions agrícoles superiors a 150 m². 
f) Les noves construccions destinades a habitatge unifamiliar. 
g) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la 

xarxa viària. 
h) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 

funcionament de les obres públiques. 
i) Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping. 

 

Sols de valor agrícola (clau 24a),  article 234 del POUM:  

Article 234. Règim d’usos. 
1. Són usos globals els agrícoles i pecuaris (granges), i les instal·lacions agràries definides a 

l’article 235, A). 
2. Són usos permesos els esmentats a l’article 47 de la LUC, amb les excepcions dels 

apartats que segueixen. 
3. Són usos prohibits a la clau 24a: 

a) Les activitats de lleure i esbarjo que suposin la destrucció de l’ús agrícola: circuits de 
motocross, trial, camps de tir. 

b) Les activitats extractives. 
c) Els abocadors d’escombraries. 
d) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la 

xarxa viària. 
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e) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 
funcionament de les obres públiques. 

4. Són usos prohibits a la clau 24b els no admesos amb caràcter general al sòl no 
urbanitzable. 

 

Zona forestal (clau 25), article 239 del POUM:   

Article 239. Usos permesos. 
Les zones forestals tenen per finalitat l’aprofitament i manteniment del patrimoni forestal 
mitjançant una adequada política d’explotació. 
Per això, i amb caràcter general, només es permetrà l’ús forestal o ramader, prohibint-se 
explícitament l’ús residencial i qualsevol tipus d’activitat extractiva i industrial, essent 
l’edificabilitat, en qualsevol cas, nul·la. 
També es prohibeix la seva utilització com a zona de cultiu, exceptuant àrees aïllades o 
limítrofs amb sòls de valor agrícola amb una superfície inferior als 20.000 m² (2 Ha.) i un 
pendent inferior al 10%. 
A més, a la clau 25b, de reforestació, és també prohibit: 
1. La utilització com a zona de pastura. Així mateix, es mirarà d’evitar la freqüència humana, 

en tot el que es pugui. 
Queden prohibits els circuits de trial, motocross, etc… 

2. Es prohibeix la tala d’arbres, fins a l’aparició de la comunitat primària (alzinar) o secundària 
(pineda). Pot parlar-se d’aquest pas quan, en l’aparició de l’estrat arbori, la seva densitat 
superi els 400 pins per hectàrea i el 80% dels arbres superin els 3 metres d’alçada.  
En aquest moment, s’utilitzaran les condicions d’explotació aplicables a la zona forestal 
(article 238). La tala d’arbres en qualsevol cas haurà de ser autoritzada per l’administració 
forestal competent. 

 

Zona agroforestal (clau 27), article 245, 246, 247, 248 i 249 del POUM:  

 Article 245. Usos i activitats. 
Els usos i activitats forestals en terrenys situats dins les zones agroforestals estan subjectes, a 
més dels criteris establerts per l’article 239 de les presents Normes, a les condicions 
paisatgístiques i a les pròpies limitacions de l'indret. 

Article 246. Usos i activitats ramaderes. 
En les zones agroforestals s’admet l’activitat ramadera extensiva, que hi és idònia, en les 
mateixes condicions que en els sòls forestals, i quan sigui compatible amb la resta d’activitats 
en els sòls agrícoles. La ramaderia estabulada és admesa en les condicions establertes en els 
articles 106 i 107. 

Article 247. Activitat de lleure. 
Les zones agroforestals són en general poc idònies per a les activitats de lleure, que resulten 
sovint incompatibles amb l’explotació agrària. Malgrat això, existeixen àrees no conreades de 
l’entorn dels camps i amb dimensió suficient que poden resultar adequades com a indret 
d’estada. El PEU definirà les que sigui convenient desenvolupar. 

Article 248. Activitat agrícola. 
1. En les zones agroforestals, l’activitat agrícola és la definitòria i es podrà desenvolupar en 

les àrees on actualment ja s’hi desenvolupa, en guarets i camps abandonats, i en aquells 
sòls forestals de pendent inferior al 20% on la legislació urbanística permeti les rompudes, i 
siguin terrenys aptes tècnicament per a un aprofitament agrícola i no s’afectin zones de 
valor singular ni es provoquin processos erosius. 
La posada en conreu de sòls forestals de pendent superior al 20% precisarà d’un projecte 
tècnic amb mesures de protecció del sòl. Només serà admissible excepcionalment el 
conreu en sòls forestals de pendents superiors al 30% quan s’apliquin solucions amb feixes 
de menys de 2,5 m. d’alçada, construïdes amb materials tradicionals, sempre i quan el seu 
impacte ecològic i paisatgístic sigui moderat. 
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En tot cas, totes les posades en conreu de sòls forestals sense activitat agrícola en 
l’actualitat precisaran d’autorització de l’organisme competent, previ informe preceptiu de 
l’òrgan competent. 

2. Quedaran sense conrear els terrenys situats en pendents superiors al 30%, els fondals, els 
turons dominants i els indrets on s’hagin configurat nuclis de vegetació amb suficient 
entitat: formacions denses amb cobertura de l’estrat arbori superior al 50%. 

3. En pendents inferiors al 30% també caldrà garantir que no hi hagi pèrdua de sòl per erosió 
mitjançant mesures específiques de protecció contra l’erosió. 

4. En les àrees indicades al punt 1 s’hi podran desenvolupar els cultius tradicionals (cereals, 
fruiters, horts), la vinya i també els de flor i planta ornamental. Per les seves 
característiques i impacte en una zona de protecció com és la agroforestal, caldrà redactar 
un PEU per a regular la implantació de construcció destinades a conreu (hivernacles..).  
S’entendran com a activitats directament vinculades amb els usos agrícoles les referides a 
l’elaboració de productes derivats i de caràcter artesanal, les relacionades amb la 
conservació en magatzems dels productes agrícoles i pecuaris, amb la guàrdia de la 
maquinària corresponent, amb els serveis a la pagesia i a l’activitat agrícola, i en general 
les definides en l’article 48 del Reglament de la LUC. 

5. Totes les actuacions que es desenvolupin dins de l’àmbit de la zona hauran de ser 
estrictament respectuoses amb les activitats agràries i les espècies vegetals i animals que 
hi habiten. Igualment, per la seva ubicació en un espai protegit, les activitats agràries 
hauran d’incorporar mesures de protecció i millora del medi natural, com el manteniment de 
la vegetació de les vores dels camps i l’ús limitat d’herbicides, plaguicides i adobs. 

6. Totes les àrees agrícoles admetran edificacions vinculades al conreu, de manera 
equivalent a la que el POUM atorga als sòls de valor agrícola, però no admet els usos 
industrials agropecuaris i independents. Qualsevol nova edificació haurà de comptar amb 
els permisos i llicències dels organismes competents, previ informe preceptiu de 
l'Ajuntament i/o òrgan competent d’acord amb el PEU. 
L’ús residencial d’habitatge unifamiliar agrícola només s’admetrà en les condicions 
establertes a la LUC. 
Com a criteris generals els materials de coberta seran teules o a la catalana. Les parets de 
tancament seran o de pedra i morter o arrebossades amb colors discrets. La forma serà la 
que correspon a les construccions rurals tradicionals. 
En les autoritzacions per a l’edificació prevaldran els criteris d’integració en el paisatge 
(adequació als pendents, localització adequada, relació amb l’entorn, etc.). 

7. La importància de vitalitzar l’edificació tradicional permet plantejar usos complementaris 
que enforteixin la conservació de l’activitat de conreu. En aquest sentit, a més dels usos de 
l’apartat 4, s’admet la possibilitat d’usos com els allotjaments rurals, els restaurants, els 
tallers de granja i horts per escolars, els tallers artesanals i artístics, els hivernacles, les 
guarderies de cavalls i els centres de jardineria, sempre i quan la transformació no 
sobrepassi els límits següents: 
- La transformació en aparcaments o en àrees d’estada no podrà sobrepassar el 5% de 

l’àrea de conreu. 
- L’edificació tradicional podrà completar-me amb un increment del 50% del nucli 

originari en la data d’aprovació del Pla. 
- Els materials emprats seran coherents amb la integració paisatgística amb l’edificació 

actual i amb l’estructura de l’espai lliure. 
En qualsevol cas, el desenvolupament d’aquestes activitats complementàries requerirà, en 
el seu cas, autorització de les administracions competents i informe previ de l’òrgan gestor 
del Parc. 

 
8. Totes les explotacions pecuàries actuals hauran, si s’escau, de regularitzar en el termini 

d’un any a partir de la data de publicació de l’aprovació definitiva del present POUM, la 
seva situació legal quant a permisos i llicències, així com complir allò que estableix la Llei 
3/98 de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental. 
S’admeten els nous usos pecuaris, sempre que siguin complementaris de l’ús agrícola de 
la finca, en les condicions generals establertes per a les edificacions en l’apartat 7, a més 
dels requeriments legals específics que regulen aquesta activitat. En aquest sentit, no 
s’admeten els usos agropecuaris intensius de caràcter industrial no vinculats a l’explotació 
agrària. 
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Article 249. Usos dotacionals. 
En les zones agrícoles (no qualificades d’equipament pel POUM) la transformació a l’ús 
dotacional serà adequada al context paisatgístic (viver, granja-escola, etc.) amb les 
característiques i paràmetres establerts a l’article 248. 

19.3. Usos específics 

El PEU de la Muntanyeta concreta propostes d’usos i activitats específiques o complementaris, 
compatibles a amb les permeses en el POUM en aquest àmbit.  

L’ordenació s’ha establert a partir de l’anàlisi dels usos presents, els habitats d’interès, el 
patrimoni  i de la regulació de la vialitat.  

L’ordenació plantejada es fomenta en la delimitació dins l’àmbit de 6 àrees d’usos principals, 
que es subdivideixen alguns casos en subàrees. A cada àrea o subàrea s’assignen usos i 
condicions específiques i diferenciats. Les àrees estan delimitats en el Plànol d’ordenació.   

 

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  

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  

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 

- Matollars 

- Llistonars 

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. 
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c) Recuperació de pedreres 

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. 

 

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  

Esbarjo i educació en el lleure  

Socio-culturals  

Acampada  

Esportives de lleure  

En una mateixa àrea es poden desenvolupar diferents usos admesos. 

 

Ús d’equipament 

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 
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Ús residencial 

No s’admeten els usos residencials. 

 

Ús aparcament 

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. 

19.4. Xarxa viària bàsica i regulació de la circula ció motoritzada  

Els objectius bàsics que el PEU proposa són els següents: 

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

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

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

 

 
Plànol camins principals de la Muntanyeta. 
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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.  

 

20. 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.  

20.1. Prevenció dels incendis forestals  

Un factor d’impacte especialment rellevant per les característiques de l’espai natural són els 
incendis forestals. El PEU preveu i regula tota una sèrie de mesures encaminades a la 
minimització del risc d’incendi forestal mitjançant la gestió forestal, l’ordenació de l’ús públic i la 
regulació de la xarxa viària. La reforestació i la recuperació de les formacions forestals menys 
inflamables ha de conduir a una disminució notable del risc d’incendi forestal. 

20.2. Protecció del sistema hidrològic  

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

20.3. Protecció de la gea  

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

Per altra banda també s’estableixen mesures de protecció dels elements d’interès geològic i en 
particular de les morfologies característiques del paisatge de la zona. 

20.4. Protecció de la vegetació i de la flora  

Algunes espècies de la flora i la vegetació són d’elevat interès a la zona però mantenen un 
grau elevat de vulnerabilitat. El PEU estableix que es determinin i delimitin les àrees de més 
interès i les mesures de gestió i protecció.  

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 
termomediterranis i predesèrtics i prats mediterranis rics en anuals, basòfils (llistonars). Així 
mateix s’ha de preservar i conservar les comunitats de màquies i garrigues amb margalló, 
llentiscle i ullastre. 

20.5. 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 PEU, 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, especialment els fondos, es contempla com a 
aspecte també primordial per mantenir la diversitat faunística. 
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20.6. Protecció del patrimoni cultural  

El PEU estableix mesures de protecció del patrimoni de l’espai.  

 

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. 

 

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 

 

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

 

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

 

 

Imatges de la cova de la Muntanyeta 
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Plànol de la cova de la Muntanyeta 

 

21. Criteris de desenvolupament del pla especial  

En el Pla especial determina criteris generals per al seu millor desenvolupament. A tal efecte 
estableix el funcionament general d’aquest i la seva gestió per part de l’Ajuntament.  

El Pla especial anomena també els paràmetres de sostenibilitat i d’integració paisatgística de la 
proposta. 

El Pla especial  inclou l’estudi econòmic i financer de les actuacions a realitzar, així com una 
agenda i pla d’etapes d’aquestes actuacions. 

 

22. Procés d’avaluació ambiental estratègica simpli ficada i Informe ambiental 

L’article 100.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme especifica que:  

“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 en tot allò que sigui necessari d’acord amb l’abast de les 
determinacions del pla derivat:...” 

Aquest article defineix l’abast de les determinacions que ha de contenir l’informe ambiental d’un 
planejament derivat.  

El Pla especial de “La Muntanyeta” està sotmès al procés d’avaluació ambiental estratègica 
simplificada segons determina la Llei 21/2013, de 9 de setembre, d’avaluació ambiental i 
segons el que determina la DA8a de la Llei 16/2015 ja que aquest és un Planejament derivat 
que afecta a valora ambientals concrets i globals del municipi. 

A tal efecte, el contingut de l’informe ambiental està corresponentment recollit al Document 
d’Ambiental Estratègic que l’acompanya per a la corresponent avaluació de l’òrgan ambiental 
competent. 
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23. Procés de participació ciutadana 

La participació ciutadana avui és un dels grans pilars de les societats democràtiques. Els 
espais, les vies i els mètodes de participació promouen i faciliten una estreta col·laboració entre 
les institucions i la ciutadania. 

El procés de participació ciutadana que s’exposa fou realitzat per la consultora La Vola SAL i 
està inclòs en la redacció del Pla especial de la Muntanyeta aprovat provisionalment. 

 La Muntanyeta és una finca que ha estat i és molt utilitzada per part dels habitants d’Olèrdola, i 
que va ser adquirida per l’Ajuntament, passant a ser pública per a desenvolupar-hi 
equipaments per al poble. Posteriorment en la finca hi va haver diversos projectes privats per a 
convertir la zona en un càmping, en un parc d’aventura,... fet que va despertar la protesta social 
dels habitants d’Olèrdola i que va aturar les iniciatives. 

Actualment la finca és un espai de lleure per a les persones d’Olèrdola, tot i que des de 
l’Ajuntament es realitza la gestió de la finca sense un projecte o pla de gestió definit. El present 
Pla Especial és la eina per a definir què es vol fer amb la finca, doncs en defineix els usos 
compatibles i possibles. 

Així doncs la redacció del primer Pla Especial de La Muntanyeta es va obrir un procés de 
participació ciutadana per tal que les persones assistents a les diferents sessions que es van 
realitzar poguessin opinar, orientar i decidir com ha de ser La Muntanyeta en el futur. 

23.1. Sessions de debat i informació 

En aquest marc es va realitzar un procés de participació ciutadana per part de La Vola  que es 
va estructurar en tres sessions amb  els següents objectius: 

 

1a SESSIÓ (1 març 2009) 

Informar sobre el procés de redacció i participació del PEU. Iniciar el procés de debat 
establint els temes d’interès que s’obriran a debat en la 2ª sessió. 

2a SESSIÓ (15 març 2009) 

Debatre i treballar en grup sobre les diferents temàtiques establertes en la primera 
sessió per tal d’aportar solucions. Treballar sobre les opcions d’un primer esborrany 
d’usos possibles. 

3a SESSIÓ (12 abril 2009) 

Exposar la proposta de PEU i les seves conclusions. Aportació d’esmenes i comentaris. 

23.2. Conclusions del procés 

Durant el procés de cada sessió de treball es van generar les següents conclusions: 

 

1a SESSIÓ (1 març 2009) 

Assisteixen més d’una trentena de persones. 

La regidora de l’Ajuntament, Teresa Rovirosa, fa una breu introducció i de seguida dóna pas a 
la tècnica de La Vola. L’exposició descriu els aspectes naturals més rellevants de la finca i fa 
èmfasi amb els diferents usos que pot tenir segons les claus de planejament que li ha atribuït el 
POUM i a les properes sessions de participació. 

Seguidament la gent, que vol, apunta els usos que creu que hi haurien d’haver i molt 
ràpidament es dóna pas al torn de paraules. 

Els usos que s’han proposat en la primera sessió i que es debatran en la propera són: 

Trobar un finançament adequat i aconseguir, o tendir, a l’autosuficiència econòmica de la  finca. 

Treballar, escollint els usos adequats, fent els tràmits corresponents,... per la incorporació de la 
finca en la Parc l’Olèrdola, o en l’anella verda del Parc del Garraf. 
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Rehabilitació de la masia (com a Centre d’interpretació de la natura, establiment de turisme 
rural, i moltes altres opcions). 

Destinar la finca com a un gran espai de lleure 

Dotar la finca d’equipaments municipals: piscina, geriàtric, etc. 

 

2a SESSIÓ (15 març) 

Assisteixen una vintena de persones. 

La tècnica de La Vola fa una breu introducció per exposar el que es va treballar a la primera 
sessió, els objectius de la present i la data de la tercera. 

Abans d’iniciar el treball en petits grups hi ha un canvi d’impressions sobre la restricció d’usos 
permesos en la zona del PEU. 

Finalment es procedeix a treball en grup. Es realitzen un total de quatre grups d’unes cinc 
persones aproximadament. Per engegar el procés de debat es reparteix a cada grup un mapa 
amb una proposta inicial de zonificació i els usos permesos per part del POUM. Cal comentar 
que, en general, els grups més que enforcar el debat cap a usos tracten les actuacions que 
caldria realitzar a la finca. Les principals conclusions dels grups de treball són les següents: 

Grup 1 

Restaurar l’ús agrícola de la finca. 

Enderrocar la casa i fer-ne una edificació nova. 

Els usos d’aquesta nova edificació que siguin destinats a casa de colònies,i/o 
restaurant o similars. 

Cercar subvencions per buscar el finançament per millorar la finca. 

Proposar un auditori a l’aire lliure. 

Que hi sigui compatible fer un mercat artesanal setmanal. 

Grup 2 

Restaurar els conreus. 

Posar zones de pícnic a la zona restaurada vegetalment amb pins a l’esquerra de 
l’entrada i al davant de la zona de barbacoes, millorant la vegetació perquè no sigui un 
perill pels incendis. 

Grup 3 

Incloure aquests terrenys al Parc comarcal d’Olèrdola. 

Que el manteniment de les zones boscoses vagui a càrrec del Parc d’Olèrdola. 

Que a la zona més antropitzada, a l’entrada de la finca, s’hi canvií la condició 
urbanística i es pugui posar alguna infraestructura municipal per equipaments. 

Grup 4 

Volen que es pugui fer el geriàtric o que l’ajuntament faci un sondeig municipal per 
determinar una ubicació (proposta que s’escapa de l’àmbit del PEU). 

Volen que es pregunti sobre els usos d’aquest espai a tota la població. 

Que s’integri la finca dins l’àmbit del Parc d’Olèrdola. 

Que a la casa se li doni un ús de casal pel poble, casa de colònies o educació 
ambiental. 

Que es tanquin els camins que s’han anat obrint a conseqüència del pas de les motos, i 
posteriorment de les BTT. 
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3a SESSIÓ (12 abril) 

La tècnica de la Vola comença amb un recordatori de les sessions anteriors. A continuació es 
presenta la proposta de Pla Especial redactat per La Vola. 

Primerament s’introdueixen els objectius del Pla Especial Urbanístic (d’ara endavant, PEU). 
Amb l’ajuda de mapes impresos que es reparteixen es descriu la proposta d’ordenació 
juntament amb els diferents usos permesos en cada zonificació. Finalment, i també amb l’ajuda 
de documentació impresa, es presenta les propostes d’actuació. Durant la sessió, es facilita als 
assistents dues còpies del PEU perquè se’l puguin mirar. 

A partir de la presentació de la proposta d’ordenació i d’actuacions es va iniciar un procés de 
debat perquè els assistents poguessin incorporar esmenes. En general va semblar correcte tot i 
que encara van sorgir dubtes sobre per què no es podien incorporar segons quins usos 
(geriàtric, poliesportiu, etc.). 

Un cop aclarit, el punt que es va debatre més intensament va ser la proposta feta sobre el 
circuit obert motoritzat. En el ben entès que aquest circuit volia focalitzar en una zona 
degradada de la finca, l’antic abocador, una pràctica generalitzada a tota la finca, es va optar 
per no permetre’l. Les raons van ser dues: la voluntat d’incorporar, en un futur, tot l’àmbit del 
PEU al Parc d’Olèrdola (i aquesta activitat no hi és compatible – aleshores aquesta part de 
l’àmbit quedaria descartada), i el fet que la zona ocupada pel circuit ocupa un percentatge molt 
elevat de la finca. 

En general també es va fer èmfasi en el fet que les futures activitats siguin font de recursos 
econòmics per poder realitzar, juntament amb la sol·licitud de subvencions, diferents actuacions 
(restauració de la masia, restauració de la coberta vegetal, restauració de l’antic abocador, etc.) 
que al seu temps permetran de realitzar altres activitats que també generarien riquesa 
econòmica. 

Cal destacar que a vegades hi havia certa confusió en alguns assistents, els quals esperaven 
que el PEU tingués una vessant més executiva, més enllà de la regulació d’usos permesos. 

Durant les sessions de participació es va fer palès el gran interès dels habitants d’Olèrdola per 
la finca i el seu futur, tot i que també es va fer evident les diferents visions que es tenen. Es 
proposa que en un futur es continuï comptant amb la participació ciutadana per a la redacció 
dels documents de gestió de la finca, ja més executiu. 

Una vegada presentat l’Avanç de Pla especial urbanístic l’Ajuntament promotor d’aquest Pla 
especial, en garanteix el procés de participació ciutadana mitjançant la tramitació, que donarà 
compliment a les determinacions establertes en relació a la informació pública, publicació en 
mitjans de comunicació i sessions informatives, per completar i actualitzar el programa de 
participació ciutadana ja realitzat. 

24. Estudi de la mobilitat generada 

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada, estableix el següent: 

Article 2 

Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada 

2.1  Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada avaluen l’incrementa potencial de 
desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova implantació d’activitats i la 
capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de 
transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. 

2.2  També valoren la viabilitat de les mesures proposades en el propi estudi per gestionar de 
manera sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor o 
promotora per col·laborar en la solució dels problemes derivats d’aquesta nova mobilitat 
generada. 

2.3  L’objectiu dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures i 
actuacions necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat generada en l’àmbit d’estudi 
segueixi unes pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més 
sostenibles, i així acomplir amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 
13 de juny, de la mobilitat. 
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Article 3 

Àmbit d’aplicació 

3.1  Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document 
independent, en els instruments d’ordenació territorial i urbanística següents: 

a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 

b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova 
classificació de sòl urbà o urbanitzable. 

c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de 
nous usos o activitats. 

3.2  No és obligatori realitzar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada en les figures de 
planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, excepte 
que formin part d’un sistema urbà plurimunicipal, en el següents supòsits: 

1. Actuacions que suposin la implantació de nous usos residencials fins a un màxim de 250 
habitatges. 

2. Actuacions que suposin la implantació d’usos comercials o terciaris en sectors d’una 
superfície de fins a 1 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d’acord amb l’article 
3.3 d’aquest Decret. 

3. Actuacions que suposin la implantació d’usos industrials en sectors d’una superfície de fins a 
5 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d’acord amb l’article 3.3 d’aquest 
Decret. 

3.3  Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada també s’han d’incorporar en els projectes 
següents: 

a) Projectes de noves instal·lacions que tinguin la consideració d’implantació singular. 

b) Projectes de reforma d’instal·lacions existents que com a conseqüència de la reforma passin 
a tenir la consideració d’implantació singular. 

c) Projectes d’ampliació de les implantacions singulars existents. 

3.4  Als efectes de l’apartat anterior, es consideren implantacions singulars: 

a) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a 
5.000 m2. 

b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2. 

c) Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 
persones. 

d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits. 

e) Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes. 

f) Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones. 

g) Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al 
dia superior a 5.000. 

En base a l’establert en els articles anteriors no és necessari l’elaboració d’un estudi de la 
mobilitat generada. L’article 3.2 esmenta que no és obligatori en municipis de població inferior a 
5.000 habitants. 

En resum el Pla Especial Urbanístic de la Muntanyeta no contempla l’estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada. 
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25. 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. 

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  

Per altra banda, la rehabilitació de la masia de la Muntanyeta caldrà en la seva tramitació 
administrativa la redacció d’un estudi d’impacte i integració paisatgística.  

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 

 

26. Estudi econòmic i financer i pla d’etapes. 

El Pla especial incorpora l’estudi econòmic i financer de les actuacions previstes. L’estudi 
justifica la viabilitat d’aquestes i la capacitat de l’Ajuntament a fer-hi front. El finançament 
d’aquestes actuacions es realitzaran bàsicament amb fons municipals.  

Així mateix el document incorpora el pla d’etapes o agenda que expressa temporalment les 
actuacions a desenvolupar dins del Pla especial. 
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27. Gestió  

L’àmbit del Pla especial de la Muntanyeta és propietat de l’Ajuntament d’Olèrdola. Així, doncs, 
la gestió del mateix és municipal i per tant pública. 

Es realitzarà una regulació mitjançant les ordenances municipals per a la utilització i usos dels 
espais seguin la pròpia normativa del Pla especial. 

La gestió de la masia de la Muntanyeta es podrà admetre una gestió privada indirecte dels 
espais i usos a través de concessió, lloguer o altres formes. 

 

28. Conclusió 

El present Pla especial urbanístic és un document de planejament que recull les condicions que 
estableix el POUM de forma genèrica i el desenvolupa amb l’objectiu d’establir mesures de 
protecció i conservació dels diferents valors naturals i paisatgístics, així com fa una proposta de 
regulació dels usos col·lectius i la conservació i protecció del medi natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA ESPECIAL URBANÍSTIC LA MUNTANYETA,   OLÈRDOLA                                                                                                          

 
 57 

NORMATIVA URBANÍSTICA 
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29. Normativa urbanística 

 

TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Capítol Primer. Naturalesa, àmbit i vigència del Pl a especial 

Article 1. Objecte del Pla especial  

1.1 L’objecte del Pla Especial Urbanístic (PEU) 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.  

1.2 En concret els objectius són: 

1.3 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. 

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

1.5 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. 

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

1.7 Establir directrius de prevenció dels incendis forestals. 

1.8 Protegir els elements d’interès geològic, particularment les geomorfologies característiques 
del paisatge i adoptar mesures per tal d’evitar l’erosió i la degradació dels sòls. 

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

1.10 Ordenar l’ús públic i les activitats col·lectives que es desenvolupen en l’àmbiti, per tal 
que siguin compatibles amb la conservació global de l’espai natural. 

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

1.12 Establir un marc de referència perquè les infraestructures i serveis puguin 
desenvolupar-se de manera compatible amb la conservació global de l’espai natural. 

1.13 Protegir el patrimoni arqueològic, històric, arquitectònic i cultural de l’espai. 

1.14 Determinar instruments de gestió per la regulació de les diferents activitats permeses 
en l’àmbit del Pla. 

 

Article 2. Àmbit d’aplicació.  

2.1 L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla especial és  l’establert al plànols d’ordenació, incorporats 
en el present Pla especial. 

2.2 Els límits del Pla especial comprenen la finca pública de la Muntanyeta, l’àrea, també 
pública, de l’antic abocador i els terrenys cedits a l’ajuntament a l’entrada de la finca.  

2.3 Tot l’àmbit del Pla especial està dins del terme municipal d’Olèrdola. 
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Article 3. Marc legal 

3.1 El Pla especial ha estat formulat i tramitat d’acord amb el que estableix el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i els 
reglaments que el despleguen, la normativa d'avaluació ambiental de plans i programes,  així 
com altra normativa sectorial que li és d'aplicació. 

3.2 Aquest Pla té els efectes propis dels plans especials previstos a la normativa urbanística. 

 

Article 4. Contingut del Pla especial 

4.1 El present Pla especial té el següent contingut documental: 

- Memòria informativa 

- Memòria d'ordenació 

- Normes urbanístiques 

- Pla d’etapes 

- Estudi econòmic i financer 

- Plànols d’informació i d’ordenació 

- Annex:  

o Relació d’espècies que s’haurien d’evitar en revegetació i en jardineria 

o Informes al document d’avanç de Pla 

o Document ambiental estratègic 

 

Article 5. Vigència, revisió i modificació  

5.1 Aquest Pla especial entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de l’acord d’aprovació 
definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

5.2 La vigència d’aquest Pla especial és indefinida. Tanmateix, pot procedir-se a la seva revisió 
o a la modificació puntual de les seves determinacions quan sigui conseqüència de 
modificacions del POUM, quan resulti necessari per garantir les finalitats protectores i 
d’ordenació del Pla i també per adequar-se a les noves disposicions normatives que hi siguin 
d’aplicació. 

5.3 Les modificacions i les revisions del Pla especial han de seguir el mateix procediment al 
requerit per a la seva aprovació. 

 

Article 6. Interpretació  

6.1 Les determinacions del Pla especial s’interpreten basant-se en aquells criteris que, partint 
del sentit propi de les seves paraules en relació amb el context i els antecedents legislatius en 
la matèria, tinguin en compte principalment el seu esperit i la seva finalitat protectora. 

6.2 En cas de produir-se contradiccions en la regulació del Pla entre els diferents documents, 
es considera vàlida la determinació que impliqui nivells de protecció més alts dels valors 
ecològics i paisatgístics, i que representi un millor assoliment dels objectius establerts pel Pla 
especial. Pel que fa a la delimitació definitiva de l’espai preval, en cas de contradicció entre els 
plànols d’ordenació i la descripció detallada de la delimitació, aquesta darrera. 
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6.3 Per interpretar correctament les determinacions que aquest Pla estableix per a un 
determinat ús, instal·lació o activitat s’ha de consultar les determinacions específiques per a 
l’ús, instal·lació o activitat de què es tracti, tenint en compte les normes de protecció del medi o 
l’element afectat. 

6.4 Tot allò no previst pel Pla especial, es regularà per la legislació urbanística i d’ordenació del 
territori aplicable en cada cas, així com pel planejament urbanístic vigent al municipi. 

 

Article 7 Obligatorietat  

7.1 Tant les administracions públiques com els particulars estan obligats al compliment de les 
disposicions que conté el Pla especial. Conseqüentment, qualsevol actuació o intervenció 
sobre l’àmbit del Pla susceptible d’alterar-ne la seva realitat física o l’ús, tingui caràcter definitiu 
o provisional, sigui d’iniciativa pública o privada, ha d’ajustar-se a les disposicions esmentades. 

7.2 Als efectes del punt anterior, són determinacions de caràcter normatiu les contingudes a les 
normes i plànols d’ordenació, incloses les directrius que s’hi estableixen, les quals són de 
compliment obligat. 

7.3 L’obligatorietat esmentada en els punts anteriors no limita les facultats que corresponen als 
diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals per a 
l’exercici, d’acord amb les previsions del Pla, de les seves competències, segons la legislació 
específica aplicable en cada cas. 

 

Capítol Segon. Desenvolupament i execució del Pla e special 

 

Article 8 Competències administratives  

8.1 L’execució del Pla especial correspon a l'Ajuntament d'Olèrdola als quals pertanyen els 
terrenys inclosos dins l’àmbit del PEU, sens perjudici de la participació dels particulars en els 
termes definits per la legislació vigent i de les altres administracions públiques en tot allò que 
siguin competents. 

 

Article 9. Desenvolupament del Pla especial  

9.1 Amb l’objecte de complementar i desenvolupar les determinacions del Pla especial, sense 
perjudici de la seva immediata aplicació, poden ser aprovats: 

- Plans especials, normes especials i catàlegs, d’acord amb el que preveu la legislació 
urbanística i altra legislació aplicable segons la seva finalitat. 

- Projectes tècnics, normes sectorials i ordenances, d’acord amb les legislacions 
específiques aplicables.  

- Plans i programes de gestió, necessaris per a assolir les finalitats del Pla. 
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TITOL II CONDICIONS D’ORDENACIÓ 

 

Capítol Primer Règim urbanístic i regulació dels us os 

 

Article 10. Règim urbanístic  

10.1 A l’àmbit del Pla és d’aplicació el règim del sòl no urbanitzable fixat per la legislació 
urbanística vigent a Catalunya i s’estarà en tot cas, a allò establert per aquesta i pels articles 
211 a 254 del POUM. 

10.2 Els terrenys inclosos en l’àmbit del Pla que el planejament urbanístic estableix la seva 
protecció en cap cas poden ser objecte d’usos o transformacions que no siguin congruents amb 
la seva naturalesa d’espai natural. En qualsevol cas hi són admesos els usos propis de la seva 
qualificació quan siguin compatibles amb l’objectiu de conservació i d’acord amb la regulació 
establerta per aquest Pla especial. 

 

Article 11. Usos i activitats compatibles  

11.1 S’admeten a cada àrea els usos i les activitats relacionats amb la seva regulació 
específica sempre que s’ajustin a les altres disposicions establertes per aquest Pla especial i a 
la legislació sectorial aplicable, i sense perjudici de les determinacions més restrictives 
establertes pel planejament urbanístic o aquelles que es puguin establir en el marc dels 
procediments d’autorització en el sòl no urbanitzable. En particular, les edificacions o 
instal·lacions destinades a aquestes activitats s’han d’adequar a les condicions d’edificació i 
ocupació establertes a aquestes normes. 

11.2 Les activitats i usos admesos s’hauran de situar en tot cas en sòls amb pendents inferiors 
al 20%. 

 

Article 12. Usos i activitats incompatibles  

12.1 S’entenen com a incompatibles i no admesos en l’àmbit d’aquest Pla especial tots aquells 
usos, activitats o actuacions no previstes en aquest Pla especial en cada àrea específica.  

També són usos no admesos els prohibits en cada zona pel POUM. 

 

Capítol Segon. Normes generals d’edificació  

 

Article 13. Condicions generals de les edificacions   

13.1 S’admeten les obres de restauració, conservació, millora i rehabilitació de la Masia de la 
Muntanyeta, destinada al desenvolupament dels usos i activitats admeses d’acord amb el 
catàleg de masies i cases rurals vigent. En tot cas, s’haurà d’estar a l’establert per la legislació 
urbanística vigent, així com a les determinacions del POUM. 

13.2 S'admet la construcció de petites edificacions o instal·lacions mínimes i imprescindibles 
que puguin donar suport a determinades activitats admeses en el Pla segons s’especifica a 
cada àrea.  

13.3 No s’admet la instal·lació permanent de caravanes de càmping i altres modalitats similars. 

13.4 No s'admet la implantació d'hivernacles encara que aquests no comportin la construcció 
de fonaments, murets perimetrals o altres elements de caràcter permanent. 
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13.5 Qualsevol nova edificació, ampliació o rehabilitació de les existents en l’àmbit cal que 
tingui en compte criteris d’integració paisatgística per a l’adaptació a l’entorn natural i al tipus de 
construcció tradicional de l’entorn rural, i en qualsevol cas, cercar la integració en el medi rural i 
forestal minimitzant el seu impacte paisatgístic. 

13.6 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. 

13.7 En el tractament dels espais vinculats a l’edificació alterarà el mínim possible l’orografia i 
la vegetació natural preexistent. 

 

Article 14. Altres obres i moviments de terres  

14.1 Els moviments de terres i altres obres sempre s’han de realitzar segons el que estableix 
l’article 226 del POUM. A més d’aquells casos associats a l’article anterior, les obres i els 
moviments de terres també s’admeten en els supòsits següents: 

a. Moviments de terra de caràcter puntual associats a les activitats agrícoles i forestals. 

b. Obres i moviments de terres vinculats a la restauració i millora dels sistemes naturals, 
la construcció de les instal·lacions necessàries per a la prevenció d’incendis forestals, i 
la construcció i el manteniment de la xarxa viària d’acord amb l’establert a l’article 17 
d’aquestes normes. 

c. Obres, edificacions, instal·lacions i moviments de terres vinculats a la construcció i el 
manteniment d’infraestructures generals a les quals es fa referència a l’article 16 i 
següents d’aquestes normes. 

d. Obres i instal·lacions destinades a l’ordenació del lleure, d’acord amb el que preveu 
l’article 39 i següents d’aquestes normes. 

e.   Obres i moviments de terres per adequar l’entorn immediat de les edificacions. 

14.2 No s’admeten actuacions en espais amb pendents de més del 20%, excepte en aquells 
treballs de restauració edàfica i ecològica. 

 

Article 15. Regulació específica de les tanques  

15.1 S’admeten les tanques de tipus vegetal amb espècies autòctones pròpies de l’espai i les 
parets de pedra seca, així com aquelles altres modalitats que són formades amb elements 
verticals i longitudinals flexibles o rígids estesos entre aquells i que són compatibles amb la 
circulació de la fauna silvestre. 

15.2 No s’admet una alçada superior a 1,80 m. En tot cas s’aplicarà l’article 224 sobre tanques 
en sòl no urbanitzable de la normativa urbanística municipal. 

 

Capítol Tercer. Xarxa viària, altres infraestructur es i serveis  

 

Article 16. Condicions generals per a les obres d’i nfraestructura  

16.1 Les obres d’infraestructura públiques o privades, incloses les referides a serveis tècnics o 
urbanístics, han de limitar en la mesura que sigui possible els efectes sobre el medi natural, 
minimitzar l’impacte paisatgístic i prendre, quan s’escaigui, mesures per a la restauració o el 
condicionament de les àrees alterades. 
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16.2 Els promotors públics i privats d’obres d’infraestructures no previstes en aquest Pla 
especial, per la seva implantació, han de seguir el tràmit establert a la legislació urbanística 
vigent.  

16.3 Les actuacions de conservació o millora de camins i pistes forestals, de línies elèctriques i 
d’altres infraestructures existents quan es localitzin estrictament en terrenys ja ocupats per 
aquestes i els seus elements funcionals estiguin implantats amb anterioritat a la data 
d’aprovació definitiva del Pla, resten subjectes a llicència municipal d’acord amb la legislació 
urbanística vigent, en tot cas s’estarà al que estableixen els articles 216, 222 i 223 de la 
normativa urbanística municipal. 

 

Article 17. Regulació específica de la xarxa viària   

17.1 La xarxa viària dins l’àmbit del Pla es classifica en diferents tipus: camins rurals i senders 
rurals o forestals. Són vials de caràcter permanent, amb diferents funcionalitats i traçats. Els 
camins rurals constitueixen la xarxa viària bàsica d’aquest Pla. 

17.2 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. 

17.3 S’admet l’obertura de nous camins, pistes i senders o la modificació dels existents, 
mitjançant la redacció d’un Pla especial, d’acord amb l’article 216 de la normativa urbanística 
municipal i serà preceptiu l’informe del departaments afectats per raó de llur competència. Es 
podran obrir camins  en els supòsits següents: 

a. Desenvolupament d’activitats agràries i d’altres activitats admeses en l’àmbit del Pla, 
inclosos aquells associats a la construcció i el manteniment d’infraestructures i 
instal·lacions admeses pel Pla. En el cas d’usos i activitats forestals s’ha de preveure la 
seva obertura en el marc d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal o, en el seu 
defecte, amb l’informe favorable del Departament de Medi Ambient. 

b. Prevenció, extinció d’incendis i altres emergències. 

c. Ampliació de la xarxa de senders d’ús pedestre, i accessos particulars de menys de 2 
m d’amplada. 

17.4 En qualsevol cas l’obertura de noves pistes de caràcter permanent, a més del criteris 
establerts a la normativa urbanística municipal, ha de seguir les directrius següents: 

a. S’ha de seguir el criteri de mínima obertura de pistes. S’han d’habilitar pistes antigues 
reconeixibles abans d’obrir-ne de noves, sempre i quan això no suposi un impacte més 
gran sobre els sòls i la coberta forestal. 

b. Cal prendre les mesures oportunes per evitar l’erosió, especialment en els marges i 
talussos resultants. 

17.5 El manteniment dels camins ha de tenir en compte la pròpia funcionalitat així com 
l’afectació que pot crear sobre l’entorn. S’ha de tenir en compte, principalment, el sistema 
d’evacuació d’aigües per tal d’evitar processos erosius. 

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

 

Article 18. Ús de la xarxa viària i circulació amb mitjans motoritzats  

18.1 S’autoritza l’accés i la circulació motoritzada exclusivament per la xarxa viària bàsica 
(camins rurals), segons el que estableix la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés 
motoritzat al medi natural, el Decret 166/1998, de 8 de juliol, que la desplega, i altra normativa 
aplicable. 



PLA ESPECIAL URBANÍSTIC LA MUNTANYETA,   OLÈRDOLA                                                                                                          

 
 65 

18.2 En la resta de l’àmbit del Pla, s’admet la circulació motoritzada en els supòsits següents 
sempre que no sigui possible per la xarxa viària existent. 

a) desenvolupament de les activitats i usos de caràcter agrícola, forestal o ramader, 

b) accés dels titulars o de persones autoritzades per ells a llurs finques, 

c) gestió de les àrees privades de caça, 

d) quan resulti imprescindible per al desenvolupament d’altres activitats autoritzades a 
l’espai, 

e) prevenció, extinció d’incendis i altres emergències i, en general, la prestació de 
serveis de naturalesa pública, 

f) vigilància, control, conservació i millora de l’espai realitzades per les administracions 
competents. 

18.3 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 19. Regulació específica de la senyalitzaci ó i la publicitat  

19.1 S’admet la instal·lació a la xarxa viària dels senyals de caràcter informatiu, indicador o 
pedagògic que es considerin necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats 
admeses en l’àmbit del Pla. Els senyals han de ser conformes als criteris de disseny i 
localització establerts per l’Ajuntament. 

19.2 No es permet la instal·lació d’elements de propaganda, publicitat i d’altres elements 
similars. 

 

Article 20. Regulació específica d’instal·lacions i  serveis tècnics  

20.1 La localització d’instal·lacions i serveis tècnics (dipòsits d’aigua, transformadors elèctrics, 
instal·lacions de telecomunicacions, estacions depuradores,... ) dins l’àmbit del Pla especial, 
només s’admet en els casos en els quals es justifiqui el seu interès públic i necessitat social i 
l’absència d’alternatives viables equivalents en altres sectors fora de l’àmbit del Pla. 

20.2 En el cas de ser necessàries edificacions complementàries cal justificar la necessitat de 
l’emplaçament dins l’àmbit de l’espai així com la inexistència d’alternatives fora d’aquest àmbit. 
En tot cas han de complir els condicionants dels articles 13, 14 i 16 d’aquestes normes. Les 
determinacions anteriors s’han de complir sens perjudici de les regulacions específiques per a 
cada tipus d’instal·lació que estableixen els articles següents d’aquesta secció. 

 

Article 21. Regulació específica de la xarxa elèctr ica  

21.1 La instal·lació de noves línies elèctriques d’alta tensió (de tensió nominal superior a 30 kV) 
en l’àmbit del Pla s’admet exclusivament en el cas que no existeixin altres alternatives 
tècnicament viables que no l’afectin i s’haurà d’estar a l’establert pel art 223 del POUM. 

21.2 Els projectes tècnics per a l’estesa de noves línies elèctriques, a més de complir l’articulat 
general d’aquest Pla referent a infraestructures i prevenció d’incendis, han de contemplar les 
directrius següents: 

a) S’han d’aprofitar, preferentment, els recorreguts de la xarxa viària existent. 

b) En l’execució del projecte s’ha d’evitar al màxim l’obertura de camins. En qualsevol 
cas, s’han de preveure mesures de control de l’erosió i de prevenció del risc d’incendi i 
s’ha de presentar un projecte de restauració del conjunt d’àrees afectades. 
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c) S’han d’adoptar models de suports que minimitzin el risc d’electrocució per a les aus, 
i d’altres mesures per evitar-ne la col·lisió amb els cables. 

d) En el cas d’edificacions i construccions complementàries, és d’aplicació l’article 13 
d’aquestes normes. 

21.3 S’admeten les línies soterrades de subministrament elèctric a les edificacions ubicades 
dins l’àmbit del Pla, tot i que preferentment s’han d’utilitzar sistemes autònoms. Les noves 
xarxes d’instal·lacions aniran soterrades per la xarxa bàsica de camins.  

21.4 En les instal·lacions elèctriques existents, incloses les edificacions i instal·lacions 
complementàries, els treballs de manteniment, millora i conservació es duran a terme de 
manera que es minimitzi el seu impacte sobre el medi natural i el paisatge. 

 

Article 22. Regulació específica de les instal·laci ons de telecomunicacions  

Només s’admet la ubicació de noves instal·lacions de telecomunicacions en l’àmbit del Pla 
quan no existeixin altres alternatives tècnicament viables fora de l’àmbit del Pla. En aquest 
sentit s’estarà a allò que estableix a l’article 222 de la normativa urbanística municipal. 

 

Article 23. Regulació específica de les instal·laci ons d’aigua potable  

23.1 S’admet la ubicació de noves instal·lacions d’aigua potable per a poder donar servei a les 
activitats existent així com a la masia de la Muntanyeta. També es podrà realitzar la instal3lació 
d’una xarxa de protecció contra incendis. 

23.2 Aquesta xarxa s’haurà de realitzar principalment seguint xarxa viària bàsica i aplicant 
criteris que minimitzin l’impacte paisatgístic i d’afectació al medi. La instal·lació serà soterrada. 

 

Capítol Quart. Ordenació de l’aprofitament dels rec ursos naturals  

 

Article 24. Activitats extractives 

24.1 S’admetrà la restauració de l’espai de les pedreres existents amb fins de recuperació dels 
seus valors.  

24.2 No s’admet l’obertura de noves activitats extractives ni l’ampliació de les existents dins 
l’àmbit del Pla. 

 

Article 25. Aprofitaments d’aigua  

No s’admet l’obertura d’aprofitaments d’aigua dins l’àmbit del Pla, excepte aquells degudament 
autoritzats i vinculats a l’activitat de la masia existent a La Muntanyeta en el qual serà preceptiu 
l’informe previ de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Article 26. Usos i activitats agrícoles  

26.1 Els 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. 

26.2 S’admeten els moviments de terra amb finalitats agrícoles, sempre que el pendent sigui 
inferior al 20% i es realitzin d’acord amb les determinacions del present Pla especial i de la 
normativa urbanística municipal. En qualsevol cas els enfaixaments, creació de talussos o 
recreixements de cota són un acte sotmès a llicència municipal, i requereix l’informe preceptiu 
de l’Ajuntament. 
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26.3 En relació amb la prohibició de cremar rostolls i altres restes vegetals, és d’aplicació el 
que especifica l’article 15 del Decret 64/1995, de 7 de març, de prevenció d’incendis forestals, i 
altra normativa vigent aplicable. 

26.4 Les construccions i instal·lacions agrícoles (coberts, caseta d’eines, etc) es regulen 
d’acord amb la títol 2 (capítol II) d’aquestes normes. 

 

Article 27. Usos i activitats ramaderes  

27.1 Els usos i les activitats ramaderes s’han de portar a terme de forma que siguin 
compatibles amb la conservació global de l’espai natural. 

27.2 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. 

27.3 No s’admeten les construccions i edificacions ramaderes. 

 

Article 28. Usos i activitats forestals  

28.1 Els 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. 

28.2 D’acord amb la Llei forestal de Catalunya, els usos i les activitats forestals han de 
mantenir la coberta vegetal de caràcter forestal en l’àmbit del Pla. 

28.3 Les activitats ramaderes són permeses dintre l’àmbit del Pla per mantenir les bones 
condicions del sotabosc de les zones forestals. 

28.4 Els aprofitaments forestals s’han de dur a terme d’acord amb la Llei forestal de Catalunya, 
les disposicions concordants i les determinacions d’aquest Pla especial. El desarrelament 
d’arbres i arbusts s’ha de fer d’acord amb el que preveu el Decret 175/1996, de 4 de juny, i 
disposicions concordants. L’Ajuntament ha de promoure en l’àmbit del Pla la redacció del Pla 
Tècnic de Gestió i Millora Forestal per tal de garantir una gestió forestal basada en els principis 
generals d’aquest article i en la resta de determinacions d’aquestes normes. 

28.5 Els plans tècnics de gestió i millora forestal i les autoritzacions d’aprofitament forestal i 
d’activitats d’aforestació i reforestació que es realitzin en l’àmbit del Pla han d’incloure mesures 
de tractament silvícola destinades a disminuir el risc d’incendi forestal, especialment aquelles 
que afavoreixin l’evolució de la massa forestal cap a estadis ecològicament més madurs. I 
mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables 

28.6 Les plantacions forestals que es desenvolupin, en cap cas poden suposar la substitució, 
eliminació o degradació de les comunitats autòctones de la zona. 

28.7 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. 

 

Capítol Cinquè. Protecció dels sistemes naturals  

 

Article 29. Protecció de la gea  

29.1 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%. 
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29.2 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. 

29.3 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. 

29.4 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 30. Protecció dels recursos hídrics i dels cursos d’aigua  

30.1 A l’àmbit definit per la legislació d’aigües com de domini públic hidràulic i zona de servitud, 
hi són d’aplicació les normes següents: 

a) 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. 

b) 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. 

c) Qualsevol actuació en aquesta zona haurà de comptar amb l’autorització de 
l’administració competent, l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi 
Ambient. 

30.2 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. 

30.3 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. 

 

Article 31. Protecció de la flora i la vegetació  

31.1 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. 

31.2 No s’admeten les actuacions que puguin comportar la desaparició o degradació del medi 
biòtic descrit en la Memòria informativa del Pla especial.  
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31.3 En la normativa s’estableixen mesures de protecció de les pinedes mediterrànies, 
matollars i llistonars 

32.4 L’arrencada de margalló (Chamaerops humilis) queda prohibida d’acord l’Ordre de 5 de 
novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya sobre protecció de plantes de la flora 
autòctona amenaçada a Catalunya. 

31.5 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.   

31.4 Pel que fa a la gestió dels habitats, en treballs de jardineria, reforestacions i treballs de 
restauració es prohibeix utilitzar espècies exòtiques amb reconegut comportament invasor, 
d’acord amb el llistat d’espècies de l’annex del Pla. 

31.5 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. 

31.6 La restauració dels indrets més degradats dels habitats d’interès es realitzarà en base a 
una identificació i valoració de l’estat de conservació. 

31.7 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. 

31.8 S’ordenarà el pas de persones i vehicles. 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. 

31.8. S’ordenarà la càrrega ramadera amb l’objectiu d’assegurar la presencia i conservació de 
l’hàbitat. 

31.9 S’establirà el control de les estassades de l’estrat arbustiu efectuades en motiu de la 
prevenció d’incendis per tal d’evitar l’eliminació excessiva del sotabosc i que interfereixin amb 
el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 

31.10 Es programaran en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no 
afectin als processos ecològics de l’ecosistema i a la seva biodiversitat que no coincideixin en 
el període de màxim risc d’incendis. 

 

Article 32. Prevenció d’incendis forestals  

 

32.1 La prevenció i l’extinció d’incendis forestals en l’àmbit del Pla s’ha de portar a terme 
d’acord amb les normes d’aquest Pla especial i la legislació vigent en la matèria. 

32.2 Les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d’influència de les 
línies aèries de conducció elèctrica es regeixen pel Decret 268/1996, de 23 de juliol, i normativa 
concordant, sense perjudici del que estableix l’article 20 d’aquestes normes. 

32.3 L’inici dels treballs inclosos en els plans triennals d’actuacions que els titulars de línies 
aèries de conducció elèctrica estan obligats a presentar, han de ser comunicats en temps 
suficient a l’Ajuntament. 

32.3 En els treballs que s’especifiquen en els apartats anteriors, no és permesa la utilització de 
productes químics hormonals per al retard del creixement de massa arbustiva o estrat herbaci. 

32.4 A la zona on s’ubiquin equipaments i serveis s’ha de deixar una zona de protecció de 25 
metres reglamentària per la prevenció d’incendis, segons el Decret 64/1995, de prevenció 
d’incendis forestals i adoptar les mesures de prevenció d’incendis forestals que estableix la Llei 
5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els 
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals (modificada 
per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic) i Decret 123/2005 de 14 de juny), que estableix que hauran de mantenir una franja 
perimetral de 25 metres d’amplada, permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la 
massa forestal aclarida i les branques baixes esporgades. 
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32.5 S’admet encendre foc exclusivament en aquelles àrees o supòsits autoritzats 
expressament per tal efecte, com són les barbacoes (sempre que incorporin elements 
mataguspires). En qualsevol cas, és d’aplicació el Decret 64/1995, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals i altres disposicions concordants. 

 

Article 33. Protecció de la fauna 

33.1 Les administracions competents han 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. 

33.2 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 segons la Llei 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals, el Decret 148/1992, de 
9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden 
afectar les espècies de la fauna salvatge i totes les ordres posteriors que amplien el nombre 
d’espècies protegides a Catalunya. 

33.3 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. 

33.4 Es mantindran els punts d’aigua, basses, entollaments temporals presents com a zones 
importants per a la flora i fauna aquàtica i terrestre. 

33.5 Es fomentarà la presència d’espècies arbòries i arbústives productores de fruits 
susceptibles de ser font d’aliment per a la fauna. 

 

Article 34. Protecció del paisatge 

34.1 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. 

34.2 Per l’execució de qualsevol activitat a l’àmbit del projecte s’ha de tenir en compte el que 
disposa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

33.3 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 selectiva 
de deixalles. 

 

Article 35 . Protecció de l’ambient atmosfèric 

35.1 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. 

35.2 Als efectes de la zonificació establerta pel Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn, aprovat pel Decret 82/2005, de 3 de maig, els espais lliures de sòl no urbanitzable fora 
d'un espai d'interès natural, fora d'una àrea de protecció especial, s’inclouen en la zona E2 
protecció alta i les àrees coincidents amb els espais d'interès natural (PEIN) i amb la Xarxa 
Natura 2000 en la zona E1, de màxima protecció. 
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Les instal·lacions i els aparells d’enllumenat s’han de dissenyar i instal·lar de manera que es 
previngui la contaminació lumínica i s’afavoreixi l’estalvi, l’ús adequat i l’aprofitament de 
l’energia i han de comptar amb tots els elements necessaris per a aquest fi. 

Respecte a la protecció contra la contaminació acústica, tot l’àmbit del PEU té la condició de 
zona de sensibilitat acústica alta als efectes que estableix la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica. Conseqüentment, no s’admeten activitats 
susceptibles d’ultrapassar els valors límits d’immissió fixats per a aquestes zones, llevat que 
d’activitats esporàdiques. 

 

Article 36 Protecció de les àrees d’interès geològi c i geomorfològic 

36.1 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. 

36.2 S’impedirà qualsevol actuació que pugui incrementar el risc de despreniments, moviments 
de vessants i esfondraments.  

36.3 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. 

36.4 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.  

 

Capítol Sisè. Protecció del patrimoni cultural  

 

Article 37. Protecció dels jaciments arqueològics  

37.1 D’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i disposicions 
concordants, la realització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques requereix 
l’autorització prèvia del Departament de Cultura, i l’informe preceptiu de l’òrgan gestor. 

37.2 D’acord amb la Llei esmentada, es consideren intervencions arqueològiques i 
paleontològiques els estudis directes d’art rupestre i les prospeccions, els sondeigs, les 
excavacions, els controls i qualsevol altra intervenció, amb remoció de terrenys o sense, que 
tinguin com a finalitat descobrir o investigar restes arqueològiques o paleontològiques. 

37.3 En l’informe preceptiu de l’ajuntament s’han d’indicar les mesures a adoptar per tal que les 
intervencions arqueològiques i paleontològiques siguin compatibles amb la conservació dels 
valors naturals i paisatgístics de l’espai. En especial, si són necessaris moviments de terres, 
s’ha d’indicar la forma d’abocament o evacuació amb l’objecte de minimitzar el seu impacte. 

37.4 Cal comunicar qualsevol descobriment de restes amb valor arqueològic al Departament de 
Cultura en la forma i en els terminis que estableix la Llei 9/1993 i la normativa que la 
desenvolupa. 

 

Article 38. Protecció del patrimoni històric i arqu itectònic 

38.1 Les administracions públiques, i especialment l’ajuntament, han de vetllar per la protecció, 
millora i conservació de la masia, com a element d’interès del patrimoni cultural del municipi. 

38.2 En absència de regulacions específiques, la intervenció en els elements del patrimoni 
històric i arquitectònic ha de seguir els criteris de l’article 11 del Catàleg de masies: 

- S’ha de mantenir l’estructura arquitectònica del conjunt i les característiques generals 
de l’entorn relacionat amb l’element. 
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- La instal·lació de conduccions elèctriques, telefòniques o similars, de tipus aeri o 
adossat, i les antenes de televisió, les pantalles de recepció d’ones o altres dispositius 
particulars anàlegs s’han de situar en llocs on no perjudiquin la percepció paisatgística 
del conjunt. 

38.3 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. 

38.4 Dins l’àmbit del Pla especial hi trobem una cova just al costat del camí principal. 
S’utilitzava com espai d’aixopluc. 

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. 

 

Capítol Setè. Regulació general dels usos d’activit ats col·lectives  

 

Article 39. Regulació de l’ús de pícnic 

39.1 És l’ús de caràcter lúdic on s’hi pot emplaçar grups de taules amb bancs, constituint 
espais de berenadors públics i d’estada. 

39.2 L’execució d’aquesta activitat pot suposar ni representar efectes negatius sobre els valors 
mediambientals protegits en aquest Pla especial. 

39.3 El seu ús no pot perjudicar la conservació de les àrees de vegetació d'interès i les àrees 
de conreu establertes en el PEU. 

39.4  Es prohibeix l’abocament i abandonament de deixalles o qualsevol material de rebuig, 
sense perjudici de l’ús adequat dels elements expressament instal·lats per a la seva recollida. 

39.5 Han de complir les disposicions de l’article 8 del Decret 64/1995 pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals pel que fa a àrees recreatives, així com les altres 
disposicions del Decret que els siguin aplicables. 

39.6 Es prohibeix fer foc 

 

Article 40. Regulació dels usos de les activitats d ’esbarjo i educació en el lleure 

40.1 Les activitats d’esbarjo i lleure són el conjunt d'activitats que es duen a terme en el temps 
lliure amb la finalitat d'aprendre i adquirir competències i habilitats o el gaudi i contemplació 
dels espais oberts.  

40.2 En aquest tipus d’activitats s’inclouen aquelles destinades a la divulgació, docents i 
educació ambiental. 

40.3 L’execució d’aquesta activitat pot suposar ni representar efectes negatius sobre els valors 
mediambientals protegits en aquest Pla especial. 

40.4 El seu ús no pot perjudicar la conservació de les àrees de vegetació d’interès i les àrees 
de conreu establertes en el PEU. 

40.5  Es prohibeix l’abocament i abandonament de deixalles o qualsevol material de rebuig, 
sense perjudici de l’ús adequat dels elements expressament instal·lats per a la seva recollida. 
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40.6 Han de complir les disposicions de l’article 8 del Decret 64/1995 pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals pel que fa a àrees recreatives, així com les altres 
disposicions del Decret que els siguin aplicables. 

40.7  Es prohibeix la realització de foc fora de les àrees condicionades per aquest ús i prèvia 
autorització municipal. 

 

Article 41. Regulació dels usos i les activitats so cio-culturals 

41.1 Són el conjunt d’activitats de relació social dirigides a la relació de la societat en general, 
mitjançant la utilització de la participació social i cultural. 

41.2 L’execució d’aquesta activitat pot suposar ni representar efectes negatius sobre els valors 
mediambientals protegits en aquest Pla especial. 

41.3 El seu ús no pot perjudicar la conservació de les àrees de vegetació d'interès i les àrees 
de conreu establertes en el PEU. 

41.4  Es prohibeix l’abocament i abandonament de deixalles o qualsevol material de rebuig, 
sense perjudici de l’ús adequat dels elements expressament instal·lats per a la seva recollida. 

41.5 Han de complir les disposicions de l’article 8 del Decret 64/1995 pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals pel que fa a àrees recreatives, així com les altres 
disposicions del Decret que els siguin aplicables. 

41.6 Les activitats socio-culturals organitzades o comercialitzades requereixen l’autorització de 
l’Ajuntament, que podrà establir condicions d’acord amb els objectius de protecció del Pla 
especial 

41.7  Es prohibeix la realització de foc fora de les àrees condicionades per aquest ús i prèvia 
autorització municipal. 

41.8 Les activitats tindran en compte el que estableix l’article 35 sobre la protecció de l’ambient 
atmosfèric 

 

Article 42. Regulació de l’ús i activitat d’acampad a 

42.1 L’acampada és una activitat comunament a l'aire lliure que implica passar una o més nits 
en una tenda, un envelat o similar  generalment amb el fi d'allunyar-se de la civilització i gaudir 
de la naturalesa. Únicament es podrà realitzar en les àrees expressament creades o als llocs 
específicament indicats a tal efecte. 

42.2  És un ús temporal de l’àrea destinada a l’acampada amb finalitats de caracter cultural, 
didàctiques o de lleure. 

42.3 L’acampada tindrà lloc en les àrees habilitades només en forma temporal i en grups 
reduïts prèvia autorització de l'Ajuntament, que podrà establir condicions d’acord amb els 
objectius de protecció del Pla especial 

42.4 No es podrà realitzar aquesta activitat en terrenys de pendent natural superior al 20%. 

41.5  Es prohibeix l’abocament i abandonament de deixalles o qualsevol material de rebuig, 
sense perjudici de l’ús adequat dels elements expressament instal·lats per a la seva recollida. 

41.6 El seu ús no pot perjudicar la conservació de les àrees de vegetació d'interès i les àrees 
de conreu establertes en el PEU. 

41.7 Han de complir les disposicions de l’article 8 del Decret 64/1995 pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals pel que fa a àrees recreatives, així com les altres 
disposicions del Decret que els siguin aplicables. 

41.8  Es prohibeix la realització de foc fora de les àrees condicionades per aquest ús i prèvia 
autorització municipal. 
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Article 43. Regulació dels usos i les activitats es portives de lleure 

43.1 Són el conjunt d’activitats per a la pràctica i l'ensenyament dels exercicis de cultura física i 
esports. 

43.2 La instal·lació de circuits permanents per a fer proves i competicions esportives es podrà 
realitzar en aquelles àrees destinades a aquests usos prèvia  l'autorització municipal, que podrà 
establir condicions d’acord amb els objectius de protecció del Pla especial 

.43.3 Per utilitzar camins per a l'organització de competicions esporàdiques, tot i que no 
requereixen instal·lacions, serà necessària la prèvia autorització  municipal, que podrà establir 
condicions d’acord amb els objectius de protecció del Pla especial 

43.4 Les activitats esportives de lleure, a peu o en bicicleta o altres vehicles sense motor, es 
poden dur a terme per la xarxa de camins.  

43.5 No s’admet en l’àmbit del Pla especial l’aterratge i enlairament d’aparells de navegació 
aèria amb motor, tripulats o no, inclosos els ultralleugers, a excepció dels casos d’emergència. 

41.6  Es prohibeix l’abocament i abandonament de deixalles o qualsevol material de rebuig, 
sense perjudici de l’ús adequat dels elements expressament instal·lats per a la seva recollida. 

41.7 El seu ús no pot perjudicar la conservació de les àrees de vegetació d'interès i les àrees 
de conreu establertes en el PEU. 

41.8 Han de complir les disposicions de l’article 8 del Decret 64/1995 pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals pel que fa a àrees recreatives, així com les altres 
disposicions del Decret que els siguin aplicables. 

41.8 Les activitats tindran en compte el que estableix l’article 35 sobre la protecció de l’ambient 
atmosfèric 

 

Capítol Vuitè. Àrees de regulació específica  

 

Article 44. Definició de les àrees de regulació esp ecífica 

44.1 En tot el seu àmbit, el Pla especial defineix i divideix unes àrees de regulació d’activitats i 
d’usos específics assenyalats en article 19.3 de la Memòria d’ordenació d’aquest Pla especial.  

La delimitació de les àrees està d’acord amb els objectius específics que s’assenyalen per a 
cadascuna d’elles. 

44.2 La delimitació gràfica d’aquestes àrees queda establerta en els plànols d’ordenació. 

44.3 La relació d’àrees es denomina de la forma següent: 

- Àrea de conreu (AN) 

- Àrea de vegetació d’interès (AV) 

Subàrea de bosc mediterrani (AV-1) 

Subàrea de matollars (AV-2) 

Subàrea llistonars (AV-3) 

- Àrea de recuperació de pedreres (APE) 

- Àrea d’activitats col·lectives ( AC) 

Subàrea de Picnic (AC-1) 

Subàrea d’esbarjo i educació en el lleure (AC-2) 

Subàrea d’activitats socio-culturals (AC-3) 

Subàrea d’acampada (AC-4) 

Subàrea d’activitats esportives de lleure (AC-5) 
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- Àrea Equipaments (AE) 

Masia de la Muntanyeta (AE-1) 

Edifici de barbacoes (AE-2) 

- Àrea Aparcament (APK) 

44.4 En cada àrea són d’aplicació, a més de les normes generals del Pla especial, aquelles 
altres establertes als articles corresponents a cada zona del planejament vigent. 

 

Article 45. Àrea de conreu (AN) 

45.1 Definició 

Àrea que comprenen terrenys ben diferenciats on llur sòl es caracteritza pel seu interès natural 
vinculat a la presencia de l’activitat agrícola dins l’àmbit del Pla.  

45.2 Objectiu 

L’objectiu d’aquesta àrea és la recuperació, conservació i millora de l’hàbitat de manera sigui 
compatible amb l’aprofitament agrícola ordenat dels seus recursos i el desenvolupament de l’ús 
públic. 

45.3 Regulació de l’ús i activitat 

Àrea compatible amb l’ús de conreu. 

No es permet l’ampliació de l’àrea de conreu actual ni i la implantació en aquesta àrea de cap 
altre ús que no sigui l’agrícola. 

L’aprofitament dels recursos naturals es regula segons el que estableix els article 26 d’aquesta 
normativa.  

45.4 Edificació 

Es permet la construcció de petites edificacions relacionades amb el camp, que serveixin per 
guardar eines i protegir-se de les inclemències del temps. No podran superar els 10 m2 de 
superfície construïda. Seran de planta baixa i tindran una alçada màxima de 3,00 a carener 

45.5 Mesures d’integració paisatgística  

45.5.1 Mesures d’aplicació amb manteniment i conservació de l’àrea: 

- Protegir la superfície del sòl incrementant la coberta herbàcia permanent 

- Minimitzar el trànsit de maquinària 

- Minimitzar els treballs en profunditat com el subsolatge 

- Mantenir les lleres naturals 

- Mantenir les xarxes de drenatge per evitar escorrenties i erosió del sòl 

- Evitar de llaurar les vores 

- Planificar les tasques de manteniment de manera que sempre hi hagin zones 
menys intervingudes, que serveixin per refugis per a la fauna i de punts de 
renovació de la vegetació 

- Evitar punts d’abocament incontrolats 

45.5.2 Mesures d’aplicació de les edificacions 

- En els paraments exteriors i cobertes s’empraran materials tradicionals de la zona, 
sense caure amb la imitació o el mimetisme 

- No s’admeten els acabats de fabriques de bloc de formigó, maó vist o aplacats 

- S’evitaran els materials d’acabat brillant  

- Els colors reduiran l’impacte visual de la construcció pel que no es permet el color 
blanc. Preferentment s’utilitzaran colors de la gamma terrosa. 
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Article 46. Àrea de vegetació d’interès (AV) 

46.1 Definició 

L’Àrea de vegetació d’interès delimita diversos hàbitats d’interès comunitari (HIC),  pinedes 
mediterrànies, matollars termomediterranis i predesèrtics i prats mediterranis rics en anuals, 
basòfils (llistonars).  

Són Àrees delimitades dins l’àmbit del Pla especial que formen part de la zona forestal, zona 
agroforestal i zona de sòls de valor agrícola preferent de la normativa vigent.  

A efectes d’ordenació es distingeixen tres subàrees d’especial interès a preservar:  

- AV-1 Bosc mediterrani: Pineda de composició diversa ( pi blanc, pi pinyer o pinastre) 
heliòfiles i poc o molt clares, amb un sotabosc llenyós i dens.  

- AV-2  Matollars: Vegetació perenne de sòls salins no mareals, composta per matolls 
baixos de distribució mediterrània. 

- AV-3 Llistonars: Prats mediterranis secs i rics en plantes anuals, de vegades dominat 
per la grammínia perenne, el llistó. 

46.2 Objectiu 

L’objectiu d’aquesta àrea és la conservació dels seus valors naturals i paisatgístics, 
especialment la seva singular diversitat vegetal i forestal, així com la prevenció d’incendis 
forestals i el control de l’erosió en l’àrea de boscos. El manteniment dels espais forestals i dels 
espais oberts garantirà la presencia d'hàbitats favorables de nidificació, la caça i l'abundància 
de les preses principals de les aus rapinyaires. 

En les àrees d’herbassars (llistonars), matollars i boscos de pineda mediterrània localitzades en 
aquesta àrea s’hi ha de fomentar la conservació i si és el cas la restauració d’aquests hàbitats, 
pel que no s’admeten les actuacions que puguin comportar la desaparició o degradació 
significativa dels elements característics d’aquesta àrea. 

46.3 Regulació de l’ús i activitat 

Àrea compatible amb l’ús de vegetació d’interès, on es podran dur a terme activitats amb els 
següents objectius 

- Potenciar i conservar la biodiversitat ( la vegetal i l’animal) 

- Tendir a l’estat climàcic de les diferents comunitats i a la conservació dels boscos 
madurs 

- Mantenir l’estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica dels hàbitats d’interès prioritari a 
uns nivells favorables 

- Realitzar actuacions de promoció pública destinades a la conservació i la restauració 
dels sistemes naturals, vegetació, paisatge i fauna.  

L’aprofitament dels recursos naturals i la seva protecció es regula segons el que estableix els 
articles:  

- AV-1 Subàrea de pineda mediterrània: articles 28, 31, 32, 33 

- AV-2 Subàrea de matollars: article 31,32, 33 

- AV-3 Subàrea llistonars: article 31,32, 33  

 

46.3.1 Regulació específica subàrea AV-1 : Subàrea de la pineda mediterrànea. 

- Es realitzaran aclarides selectives per afavorir el creixement de les espècies 
autòctones i l’eliminació de fusta seca. 

- Les activitats de desembosc s’han de utilitzar tècniques que assegurin la protecció del 
sòl i malmetin el mínim possible la vegetació de sotabosc. 

- No s’admeten les plantacions d’espècies arbòries i arbústives de creixement ràpid. 
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- No s’admet l’obertura de noves pistes de desembosc ni temporals ni permanents dins 
l’àrea de bosc. 

- L’ordenació forestal a escala de paisatge es realitzarà integrant diferents masses 
forestals ( pinedes, alzinars, rouredes, etc.). 

 

46.3.2 Regulació específica subàrea AV-2 : Subàrea de matollars i AV-3 : Subàrea llistonars 

- No s’admeten les reforestacions ni qualsevol altra activitat susceptible d’impedir el 
manteniment o la recuperació de la cobertura i d’un estat de conservació favorable a 
aquests hàbitats. 

- Es procurarà assolir la continuïtat en la cobertura territorial de l’hàbitat. 

- Senyalitzar els espais ocupats per hàbitats d’interès amb elements de senyalització i/o 
d'interpretació i de difusió de l’ interès natural i ecològic de l’hàbitat. 

-  Durant la fase de treballs o actuacions en l’àmbit del PEU, caldrà delimitar acuradament 
el perímetre de les zones d’hàbitats d’interès per evitar afectacions durant fase d’obres 
(ja sigui per treballs de manteniment de camins, abocaments incontrolats, moviments 
de terres innecessaris, pas de maquinària, etc.). I evitar els reblerts de terres i la 
compactació del sòl en aquests espais.  

- Es prohibeix l’eliminació de tanques arbrades i arbustives formades per vegetació 
natural i en cap cas es pot reduir la seva amplada a menys de 2 metres, sense perjudici 
d’accions destinades a la restauració o regeneració dels sistemes naturals. 

 

46.3.3 Regulació específica de la subàrea AV-2  matollars 

-  Per la gestió i restauració de l’hàbitat s’establiran els mecanismes adients per mantenir 
la dinàmica hidrològica pròpia de l’hàbitat evitant drenatges e inundacions i s’ampliarà 
la connectivitat entre les localitats de l’hàbitat. 

 

46.3.4. Regulació específica subàrea AV-3 : Subàrea de llistonars 

-  Per la gestió i restauració de l’hàbitat s’establiran els mecanismes adients per frenar 
l’aforestació en nuclis rellevants d’aquest habitat. 

- Delimitar amb elements de fusta i integrats a l’entorn dels espais ocupats per hàbitats 
d’interès per evitar el trepig i la compactació del sòl. 

 

46.4 Edificació 

En l’àrea de vegetació d’interès no es permet cap construcció i ni edificació. 

 

Article 47. Àrees de recuperació de pedreres (APE) 

47.1 Definició. 

Són aquelles àrees on existeix una antiga pedrera, ara en desús. 

47.2 Objectiu 

L’objectiu d’aquest espai és la restauració amb la recuperació dels seus valors paisatgístics per  
facilitar la seva utilització com espai públic. 

47.3 Regulació de l’ús i activitat 

Àrea compatible amb l’ús de recuperació de pedreres 

Es permeten les activitats, obres i instal·lacions de promoció pública destinades a l’estudi, la 
conservació i la restauració de la pedrera.  
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S’admeten les activitats socio-culturals de caràcter puntual i temporal tot preservant l’entorn i 
els seus valors paisatgístics. 

És d’aplicació el que disposa l’article 24 d’aquestes Normes. 

47.4 Edificació 

En aquestes àrees està prohibit qualsevol construcció i edificació. 

47.5 Mesures d’integració paisatgística: 

- En la restauració es tindrà especial cura en tractar aquestes àrees com espais d’interès 
natural, paisatgístic, històric i geològic. 

- Es plantaran espècies arbustives i arbòries autòctones per integrar ecològicament 
l’àrea en composició i en densitat. 

-  S’utilitzarà elements de fusta per la formalització dels espais i per prendre les mesures 
necessàries per garantir la seguretat. 

 

Article 48. Àrees d’activitats col·lectives (AC) 

48.1 Definició 

Son àrees que se situen dins l’àmbit del Pla especial amb condicions especifiques que 
permeten la realització d’activitats recreatives i de lleure. 

Es distingeixen i es regula segons els diferents usos admesos: 

- Ús de picnic  

- Ús d’esbarjo i educació en el lleure   

- Ús d’activitats socioculturals  

- Ús d’acampada  

- Ús d’activitats esportives de lleure  

48.2 Objectiu 

L’objectiu d’aquestes àrees és el de poder desenvolupar les activitats col·lectives de lleure 
sense que suposin la destrucció dels espais ambientalment més sensibles. 

48.3 Regulació d’usos i activitats 

Les àrees d’activitats col·lectives no poden delimitar-se en les zones forestals ni en zones de 
protecció de fondos. En tot cas, caldrà complir a l' establert per l'art. 247 de la normativa 
municipal. 

 

48.3 1 Subàrea de picnic (AC-1) 

S’admet l’ús de picnic segons es defineix i regula en l’article 39 d’aquestes Normes.  

48.3.2 Subàrea d’esbarjo i educació en el lleure (AC-2) 

S’admet l’ús d'activitats d’esbarjo i educació en el lleure segons es defineix i regula en 
l’article 40 d’aquestes Normes.  

Les àrees s’han d’ubicar en zones properes a la xarxa viària bàsica 

48.3.3 Subàrea d’activitats socio-culturals (AC-3) 

S’admet l’ús d’activitats socio-culturals segons es defineix i regula  en l’article 41 
d’aquestes Normes. 

  Les àrees s’han d’ubicar en zones properes a la xarxa viària bàsica 
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48.3.4 Subàrea d’acampada (AC-4) 

S’admet l’ús d’acampada de segons es defineix i regula en l’article 42 d’aquestes 
Normes.  

48.3.5 Subàrea d’activitats esportives de lleure (AC-5) 

S’admet l’ús d’activitats esportives segons es defineix i regula en l’article 43 d’aquestes 
normes.  

48.4 Edificació. 

En les àrees d’activitats col·lectives no es permet cap nova construcció i ni edificació. 

S’admeten estructures desmuntables, sempre que siguin d’ús temporal per servei a les 
activitats permeses. 

48.5 Mesures d’integració paisatgística 

 S’utilitzarà mobiliari de fusta per la formalització dels espais  

Es pavimentarà només en casos imprescindibles i amb la mínima superfíe 

S’utilitzarà vegetació arbòria autòctona amb l’objectiu de proporcionar ombra i definir 
els espais 

Per realitzar la plantació vegetal es tindrà en compte el llistat de plantes de l’annex 
d’aquesta normativa. 

Per implantar les activitats es realitzarà els mínims moviments de terra, que hauran de 
ser acceptats per l’Ajuntament.  

En el cas de realitzar una actuació permanent en aquestes àrees es tindrà cura en la 
seva implantació de l’impacte i la integració paisatgística. 

 

Article 49. Àrea d’equipaments (AE) 

49.1 Definició 

Són edificacions existents dins l’àmbit del Pla especial. 

- Masia de la Muntanyeta (AE-1) 

- Edifici de barbacoes (AE-2) 

49.2 Objectiu 

L’objectiu d’aquesta àrea és donar servei a les activitats socio-culturals, educació en el lleure, 
acampada i picnic permesos al seu entorn., així com les permesos a la maia de la Muntanyeta.  

49.3 Regulació de l’ús i activitat 

A la masia la Muntanyeta s’admeten els usos segons la fitxa 83 del Catàleg de masies i cases 
rurals en sòl no urbanitzable del POUM: 

− Restauració 

− Establiment hoteler (exclòs la modalitat d’hotel apartament) 

− Turisme rural 

− Activitats i educació en el lleure 

A l’edifici de les barbacoes s’admeten els usos complementaris al pícnic i a l’esbarjo. Tals com 
la cocció d’aliments, serveis, etc. 

És d’aplicació el que s’estableix en l’article 38 d’aquestes Normes. 
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49.4 Edificació 

S’admeten les obres de conservació, millora i rehabilitació de les edificacions com a 
equipaments i serveis comunitaris vinculats al funcionament del medi natural i als usos 
permesos. 

49.4. 1 Masia de la Muntanyeta 

La restauració o rehabilitació de la Masia la Muntanyeta inclourà mecanismes 
d’ecoeficiència i de construcció sostenible, al mateix temps que es mantindrà 
l’estructura arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’entorn. 

En el Projecte de restauració serà d’aplicació el que estableix la fitxa 83 del Catàleg de 
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del POUM. 

49.4.2 Edifici de barbacoes 

L’edifici de barbacoes es podrà ampliar per donar servei a les activitats de l’àrea que 
forma part. Aquesta ampliació es podrà realitzar fins a un 25% de la superfície 
construïda existent, sempre i quan formi un sol conjunt arquitectònic amb l’actual edifici.  

49.5 Mesures d’integració paisatgística 

- Agrupar les edificacions i instal·lacions per ocupar la mínima superfície possible 

- En la restauració es mantindran les visuals de valor 

- En els paraments exteriors i cobertes s’empraran materials tradicionals de la zona, 
sense caure amb la imitació o el mimetisme 

- No s’admeten els acabats de fabriques de bloc de formigó, maó vist o aplacats 

- S’evitaran els materials d’acabat brillant  

- Els colors utilitzats reduiran l’impacte visual de la construcció pel que preferentment 
s’utilitzaran colors de la gamma terrosa. 

- La instal·lació de conduccions elèctriques, telefòniques o similars, de tipus aèria o 
adossat, i les antenes de televisió, les pantalles de recepció d’ones o altres 
dispositius particulars anàlegs s’han de situar en llocs on no perjudiquin a la 
percepció paisatgística del conjunt. 

- En el cas de la necessitat d’il·luminar l’àrea, els punts de llum i el nivell 
d’il·luminació seran els mínims necessaris per donar un servei adequat. Es tindrà 
en compte la il·luminació intrusa. 

 

Article 50. Àrea d’aparcament (APK) 

50.1 Definició 

Àrea destinada a l’ús d’aparcament de vehicles i serveis complementaris.  

50.2  Objectiu 

L’objectiu és la reserva d’un espai delimitat per l’estacionament de vehicles evitant la dispersió 
del trànsit dins l’àmbit. Per aquest motiu es situen adjacents a la xarxa bàsica de camins i 
proper a l’accés. 

50.3 Us regulació de l’ús i l’activitat 

- L’ús principal és el d’aparcament de vehicles. 

- No es permet l’aparcament amb la finalitat de pernocta de caravanes, 
autocaravanes i remolcs-tenda. 

- S’admeten els usos complementaris als usos que permeten dins l’àmbit del Pla 
especial tals com serveis, punt d’informació turística, etc. 
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50.4 Edificació 

Es permet la construcció de petits edificis de serveis i d’informació de l’àmbit. Es limita la 
superfície a 50 m2. 

50.2 Mesures d’integració paisatgística 

50.2.1 Respecte a l’edificació de serveis: 

- Es mantindran les visuals de valor 

- En els paraments exteriors i cobertes s’empraran materials tradicionals de 
la zona, sense caure amb la imitació o el mimetisme 

- No s’admeten els acabats de fabriques de bloc de formigó, maó vist o 
aplacats 

- S’evitaran els materials d’acabat brillant  

- Els colors reduiran l’impacte visual de la construcció pel que preferentment 
s’utilitzaran colors de la gamma terrosa. 

- La instal·lació de conduccions elèctriques, telefòniques o similars, de tipus 
aèria o adossat, i les antenes de televisió, les pantalles de recepció d’ones 
o altres dispositius particulars anàlegs s’han de situar en llocs on no 
perjudiquin a la percepció paisatgística del conjunt. 

50.2.2 Respecte al sòl destinat a aparcament: 

- No es pavimentarà la superfície amb materials impermeables o rígids, 
essent preferibles els materials tous com sauló, terres, piconat, tot-ú o 
similars. 

- Es plantarà vegetació arbòria autòctona entre les places d’aparcament amb 
l’objectiu de proporcionar ombra i minimitzar la visual del vehicles aparcats. 

- Es mantindrà o es potenciarà la vegetació a les vores i límits de 
l’aparcament. 

- En el cas de la necessitat d’il·luminar l’àrea, els punts de llum i el nivell 
d’il·luminació seran els mínims necessaris per donar un servei adequat. Es 
tindrà en compte la il·luminació intrusa. 

- S’utilitzarà elements i mobiliari de fusta.  

- Es limitarà la presència de marques i senyals viàries. 

- En el cas d’utilitzar tanques aquestes seran permeables i cigenètiques. 

- En el cas que s’hagi de configurar l’espai aquest es realitzarà amb talussos 
aptes per a la revegetació, amb pendents iguals o inferiors a 3H,2V. 

- Les instal·lacions de serveis seran soterrades 

  

Capítol Novè. Disposicions per a l’aplicació i gest ió de les determinacions del 
Pla especial 

 

Article 51. Règim jurídic i gestió  

51.1 L’atorgament de llicències i l’exercici de la disciplina urbanística en l’àmbit del seu terme 
municipal corresponen a l’Ajuntament d'Olèrdola. 

51.2 L’òrgan gestor ha d’emetre informe preceptiu previ a l’atorgament de les autoritzacions 
necessàries per a l’execució de qualsevol pla, obra, moviment de terres o explotació dels 
recursos naturals, a l’interior o a l’exterior de l’àmbit del Pla i que poden afectar-lo. Igualment 
l’òrgan gestor ha d’emetre informe preceptiu en la tramitació de planejament urbanístic general 
i derivat que afecti l’àmbit del Pla o que afecti terrenys adjacents. 
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51.3 L’òrgan gestor ha d’emetre el seu informe dins dels terminis fixats per la legislació de 
procediment administratiu o, si s’escau, per les legislacions específicament aplicables en cada 
cas. L’informe preceptiu emès per l’òrgan gestor ha de ser motivat, d’acord amb el que 
estableixen el present Pla especial i la legislació aplicable en cada cas. 

Article 52. Infraccions i sancions  

52.1 És d’aplicació, quan s’escaigui, el règim sancionador regulat al Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i les seves modificacions, 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i la Llei 9/1995 de 27 de juliol, 
d’accés motoritzat al medi natural, sense perjudici de l’aplicació d’altres legislacions, si és el 
cas, per raó de la matèria. 

52.2 El procediment sancionador aplicable és el que les legislacions esmentades estableixen, 
com també l’establert per la normativa general en matèria sancionadora. 

 

Article 53. Utilitat pública 

L’aprovació d’aquest Pla especial implica la declaració d’utilitat pública de les obres i les 
actuacions previstes i la necessitat d’ocupació dels béns immobles i els drets afectats. 

 

Article 54. Acció pública  

D’acord amb el que disposa la legislació urbanística, és pública l’acció per exigir el compliment 
de les determinacions del present Pla especial. 

 

 

DISPOSICIONS FINALS  

 

Primera 

L’ajuntament en el seu àmbit territorial, és l’administració competent per portar a terme la 
promoció i l’execució del que preveuen aquestes normes. 
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PLA D'ETAPES 
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30. Pla d’etapes o agenda 

 

Segons es desprèn de l’article 83 i 89 del TRLUC el document urbanístic del Pla Especial ha de 
definir una agenda o pla d’etapes: 

89.2 Correspon al pla d'etapes l'establiment de les previsions temporals d'execució del 
pla a què es refereix l'article 83 d'aquest Reglament. 

Sens perjudici que l’execució de les etapes de desenvolupament del Pla especial de la 
Muntanyeta s’efectuï dins de les directrius del propi Ajuntament es preveu una proposta i 
planificació d’actuacions a desenvolupar durant una temporalitat proporcional a la dimensió i 
possibilitats del propi ajuntament. 

L’objecte del Pla d’etapes és programar les actuacions i establir les altres determinacions 
necessàries per al desenvolupament del Pla especial i, en general la gestió de la Muntanyeta. 
Es realitzarà seguint les següents directrius: 

- Consolidar la protecció i conservació del patrimoni natural mitjançant una gestió 
detallada i programada, d’acord amb la legislació vigent. 

- Establir normes complementàries de regulació dels usos i activitats, aprofitament dels 
recursos naturals i transit de persones i vehicles. 

- Avaluar el cost de les diverses actuacions mitjançant l’estudi econòmic i financer, com a 
base `per als pressupostos anuals de l’espai durant la vigència del Pla especial. 

La programació de les inversions i etapes incloses en aquest Pla Especial de la Muntanyeta es 
determinen de la següent forma: 

 

- 2019-2022 

 

o Desenvolupament de l’espai de running. 

o Senyalització interior. 

o Pla de gestió sostenible. Realització d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal de la zona forestal (vegetació d’interès). PTGMF. 

o Recuperació ecològica de l’espai de la Muntanyeta 

o Adequació de l’aparcament de l‘entrada a l’espai de la muntanyeta amb la 
millora del ferm i el marcatge de places. 

o Protecció de zones d’hàbitats d’interès. 

o ... 

 

- 2023-2026 

 

o Adaptació i millora de la zona de barbacoes amb la millora dels serveis, 
instal·lació d’aigua de boca i la instal·lació d’un hidrant. 

o Millora de la zona de reforestació. 

o Adaptació i millora de les zones d’aparcament interior existent amb el 
marcatge de places, il·luminació, etc. 

o Estudi de la valoració de les possibilitats d’usos de la masia de la 
Muntanyeta i si s’escau redacció del projecte de rehabilitació. 

o ... 
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- 2027-2030 

o Projecte tècnic de rehabilitació de la masia de la Muntanyeta. 

o Obres de rehabilitació de la masia de la Muntanyeta per a donar-li ús. 

o Creació d’itineraris de natura pels fondos. 

o Recuperació de les pedreres. 

o ... 

 

Es preveu un termini total de 12 anys per a l’execució del Pla especial, a excepció de la 
rehabilitació de la masia que serà determinada pel seu propi estudi i valoració de la seva 
viabilitat i funcionalitat. 
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ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 
 

 

 



 
88  

31. VIABILITAT ECONÒMICA  

L’estudi econòmic i financer estableix la capacitat de l’Ajuntament d’Olèrdola per a dur a terme 
les actuacions de les quals és responsable de la seva execució.  

En aquest estudi es pretén relacionar els diversos aspectes econòmics en que el Pla Especial 
incideix, formular uns criteris per l’avaluació de cadascun d’ells, i realitzar una quantificació dels 
mateixos en els casos en que sigui possible, a efectes de determinar la viabilitat del Pla 
Especial de la Muntanyeta en funció dels recursos financers de que es disposa per a la seva 
execució.  

31.1. Delimitació de les actuacions: la gestió  

Atenent a que el desenvolupament normatiu del Pla especial de la Muntanyeta no preveu 
adquisició de sòl, ni de sòl a urbanitzar, ni despeses derivades d’altres conceptes, la despesa 
econòmica pel desplegament correcte del present document urbanístic és la millora de l’espai i 
sòl públic, així com l’edifici d’equipaments anomenat la Muntanyeta (actualment en desús). 

Així, el Pla especial de la Muntanyeta d’Olèrdola planteja una actuació pública d’inversió en la 
gestió i millora de l’espai natural de la Muntanyeta que comporta una despesa municipal més 
enllà de les pròpies de la despesa corrent de manteniment de l’espai i de gestió urbanística del 
Pla especial, i aquelles altres relacionades a motivar, implicar i aconseguir la conscienciació, 
difusió i obtenció d’ajuts per a estendre massivament la idea de necessitat de “preservar, 
mantenir i posar en valor”.  

A efectes de considerar partides pressupostàries addicionals i/o altres tasques d’organització, 
caldrà tenir en compte una partida pressupostària addicional anual que cobreixi els treballs de 
manteniment dels diferents elements que componen l’espai del Pla especial de la Muntanyeta i 
el seu entorn. 

31.2. Avaluació i seguiment 

L’avaluació i manteniment té per objecte conèixer i diagnosticar periòdicament l’estat de l’espai 
i la seva gestió lligats als objectius del Pla, per tal d’aplicar mesures correctores i d’actualització 
oportunes. En absència d’un pla de seguiment d’abast més general, cl establir, un sistema 
d’indicadors i altres mecanismes necessaris per a l’avaluació que contempli, com a mínim, els 
aspectes següents. 

- Estat de conservació dels principals vectors ambientals i dels habitats d’interès. 

- Seguiment i avaluació dels objectius del Pla especial contemplats a la memòria i els 
seus documents normatius 

- Grau de compliment del programa d’actuació del Pla especial 

L’aplicació d’aquest sistema ha de contemplar mecanismes de consulta i participació i els 
resultats seran objecte de l’adequada divulgació. 

31.3. Mesures de gestió: col·laboració, foment i/o suport tècnic - financer  

L’Ajuntament d’Olèrdola i altres administracions públiques podran establir, d’acord sempre amb  
la disponibilitat pressupostària, accions de col·laboració. 

Aquestes ajudes podran materialitzar-se mitjançant els aspectes següents:  

-La prestació d’assessorament per a la redacció dels projectes i l’execució d’obres de 
conservació restauració d’elements protegits, mitjançant el suport de tècnics municipals 
dels serveis d’urbanisme i de medi ambient.  

-La tramitació i aprovació dels instruments de planejament necessaris per tal d’afavorir 
el correcte manteniment i la modernització, adequada i rigorosa, dels elements 
catalogats i els seus entorns.  
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Paral·lelament a les mesures anteriors l’Ajuntament d’Olèrdola i altres administracions 
públiques competents, d’acord amb el seu pressupost i en l’exercici de les seves competències, 
fomentaran l’interès social pel Patrimoni medi ambiental,  difondran tant el seu contingut com 
els objectius del Pla. Es podran posar en marxa campanyes específiques de promoció i 
publicitat i altres mesures de foment i actuació econòmica positiva.  

Les tasques a abordar es plantegen en doble vessant: donar a conèixer al conjunt de la 
societat el patrimoni que el municipi té i “posar en valor” aquests mateixos elements.  

 

32. SOSTENIBILITAT ECONÒMICA  

32.1. Dotació econòmica del Pla  

La repercussió econòmica que té el Pla especial de la Muntanyeta a Olèrdola en les finances 
municipals comporta valorar les mesures d’ajut i de foment mediambiental, les mesures de 
millora i inversió de l’espai natural de la Muntanyeta i els seus usos, així com la dotació 
econòmica municipal destinada a la rehabilitació i millora dels béns municipals inclosos en el 
catàleg. Es quantifica ens els següents apartats:  

 

a) Ajut i foment  

Cal computar la despesa econòmica equivalent al seguiment tècnic i administratiu per a 
dur a terme la gestió dels béns patrimonials, ja sigui per intervencions arqueològiques, 
o per altres estudis i gestions de projectes arquitectònics o mediambientals. Aquesta 
despesa es valora en 5.000 € anuals com a partida fixa administrativa per dur a terme 
l’objectiu del Pla especial de la Muntanyeta a Olèrdola.  

 

b) Manteniment  

També, cal computar la despesa econòmica equivalent al manteniment anual de l’espai 
públic, ja sigui camins, manteniment de les zones verdes, neteja dels espais, així com 
el manteniment de les zones de vegetació d’interès o reforestació. També s’inclou el 
manteniment preventiu de les àrees d’activitats col·lectives de l’espai de la Muntanyeta. 
Aquesta despesa es valora en 9.000 € anuals com a partida fixa administrativa per a 
l’Ajuntament d’Olèrdola.  

 

c) Actuació en el patrimoni municipal. Inversions  

En relació al cost econòmic que ha representat l’execució d’obres d’inversió per a de 
rehabilitació i millora en els espais naturals, recuperació dels mateixos i rehabilitació 
dels equipaments de propietat municipal i que s’esmenten en l’agenda de 
desenvolupament del Pla especial de la Muntanyeta, podem detallar una despesa 
d’inversió en funció del projecte: 
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Inversions programades en el Pla especial      

      

2019-2022           

      

Desenvolupament de l’espai de running.  1 ut 98.000,00 € 98.000,00 € 

Senyalització interior.  1 ut 10.000,00 € 10.000,00 € 

Pla de gestió sostenible. Realització d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal de la zona forestal (vegetació d’interès). PTGMF. 

 1 ut 2.500,00 € 2.500,00 € 

Recuperació ecològica de l’espai de la Muntanyeta. Segons projecte 
octubre 2017. 

 1 ut 25.000,00 € 25.000,00 € 

Adequació de l’aparcament de l‘entrada a l’espai de la muntanyeta 
amb la millora del ferm i el marcatge de places. 

 2700 m2 32,00 € 86.400,00 € 

Protecció de zones d’hàbitats d’interès.  1 ut 5.500,00 € 5.500,00 € 

      

 2023-2026           

      

Adaptació i millora de la zona de barbacoes amb la millora dels 
serveis, instal·lació d’aigua de boca i la instal·lació d’un hidrant. 

 1 ut 100.000,00 € 100.000,00 € 

Millora de la zona de reforestació.  1 ut 40.000,00 € 40.000,00 € 

Adaptació i millora de les zones d’aparcament interior existent amb el 
marcatge de places, il·luminació, etc. 

 4200 m2 10,00 € 42.000,00 € 

Estudi de la valoració de les possibilitats d’usos de la masia de la 
Muntanyeta i si s’escau redacció del projecte de rehabilitació. 

 1 ut 18.000,00 € 18.000,00 € 

      

2027-2030           

      

Projecte tècnic de rehabilitació de la masia de la Muntanyeta  1 ut 80.000,00 € 80.000,00 € 

Obres de rehabilitació de la masia de la Muntanyeta per a donar-li ús.  800 m2 1.200,00 € 960.000,00 € 

     Entorn masia  1200 m2 50,00 € 60.000,00 € 

Creació d’itineraris de natura pels fondos.  1 ut 3.800,00 € 3.800,00 € 

Recuperació de les pedreres.      

     Pedrera 1  1 ut 18.000,00 € 18.000,00 € 

     Pedrera 2  1 ut 22.000,00 € 22.000,00 € 

      

TOTAL          1.571.200,00 € 
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32.2. Justificació de la Sostenibilitat Econòmica  

El present informe de sostenibilitat econòmica pondera l‘impacte de les actuacions previstes en 
les finances públiques de l’Ajuntament d’Olèrdola, com administració responsable del foment, 
les ajudes, el manteniment i les inversions.  

En el quadre d’inversions destaca una d’elles per sobre de les altres, ja que la rehabilitació de 
la masia de la Muntanyeta és una actuació important, assumible per l’Ajuntament d’Olèrdola, 
però d’un cost global. Aquesta inversió, segurament ha de ser assumida mitjançant suport 
d’altres administracions. 

En tot cas la mitjana anual d’inversions seria de 130.993,23 € si hi comptem les obres de 
rehabilitació de la masia de la Muntanyeta.  

En el cas que aquesta inversió no fos inclosa o fos realitzada amb fons externs la mitjana 
d’inversions és de 39.266,67 €, un cost assumible perfectament pel propi ajuntament. 

Per a la justificació econòmica s’ha contemplat que la rehabilitació de la masia no està inclosa, 
ja que aquesta inversió segurament es realitzarà conjuntament amb aportacions externes des 
de fons d’alguna altre administració, fons Europeus o fins i tot es pot plantejar la gestió externa 
o mitjançant concessió o altre fórmula similar. 

S’ha previst un pla d’etapes de 12 anys per a poder fer el desenvolupament del Pla especial de 
la Muntanyeta. 

Per abordar la sostenibilitat econòmica del Pla especial en relació a les finances municipals, 
caldrà preveure quina és l’aportació econòmica municipal derivada de les mesures de gestió 
dels béns i de la zona de la Muntanyeta. 

a) El cost econòmic establert en l’apartat Actuació en el patrimoni i entorn de la 
Muntanyeta, descrit i justificat anteriorment, correspon a l’execució d’obres d’inversió i 
millora en equipaments i espais de propietat municipal, és de 39.266,67 € anuals. 

b) La previsió de l’aportació econòmica municipal que comporta fer front al cost 
econòmic per a dur a terme la gestió i l’execució del pla especial, s’estima en 5.000 € 
anuals.  

c) La previsió de l’aportació econòmica municipal que comporta fer front al cost 
econòmic per a dur a terme el manteniment de la zona i entorn del pla especial, 
s’estima en 9.000 € anuals.  

La dotació econòmica del Pla especial per fer efectiu els objectius del mateix és de 53.266,67 € 
anuals.  

 

Previsió econòmica de l’aportació anual 

 

Gestió i execució del pla  5.000,00 €  

Manteniment 9.000,00 € 

Actuacions en inversió 39.266,67 €  

  

TOTAL APORTACIÓ  53.266,67 €  

 



 
92  

Una vegada avaluat els ajuts econòmics i foment, així com les millores i reformes integrals dels 
edificis municipals catalogats, es determina una previsió de despesa inferior al 3% anual de la 
partida corresponent al Capítol 6 (inversions reals) del pressupost municipal.  

 

Capítol 6. Inversions 

Anualitat  Import / €  

2012  1.512.744,76 € 

2013  939.042,59 € 

2014  1.272.174,35 €  

2015  1.378.624,44 €  

2016  1.659.572,97 €  

2017  2.932.836,07 €  

2018 566.121,79 €  

TOTAL  10.261.116,97 €  

MITJA ANUAL  1.465.873,85 €  

 

Percentatge respecte aportació Pla Especial 39.266, 67 2,68%  

 

Podem comprovar que l’aportació econòmica en primer lloc no suposa un percentatge 
important en la inversió del mateix. 

Així mateix cal indicar que actualment l’Ajuntament d’Olèrdola ja fa les tasques de manteniment 
i conservació de l’entorn de la Muntanyeta, del qual, n’és propietari. 

Per tant, els mitjans econòmics amb que es dota l’Ajuntament d’Olèrdola per a fer-se càrrec del 
desenvolupament econòmic del Pla especial de la Muntanyeta, esdevenen justificats a partir 
d’aquesta avaluació.  

Així mateix si tenim en compte la inversió de la rehabilitació de la masia que té un cost previst 
entre el projecte tècnic, obres de rehabilitació, obres de l’entorn, tal i com s’ha exposat 
anteriorment és una inversió assumible pel propi ajuntament, tot i així es creu oportú el 
cofinançament a través de subvencions d’altres administracions o la concessió administrativa 
de la masia de la Muntanyeta. 
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ANNEXES 
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33. Relació d’espècies que s’haurien d’evitar en re vegetació 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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34. Informes al document d’avanç de Pla 
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34.1. Informe Comissió Territorial d’Urbanisme de B arcelona 
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Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat
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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 

C. d'Aragó, 244-248
08007 Barcelona
Tel. 93 214 70 00
Fax 93 214 70 58
otaaabcn.tes@gencat.cat
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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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