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0. ANTECEDENTS
En data de desembre de 2020 es va redactar el Document Ambiental Estratègic del Pla Parcial Can
Nolla.
En data de 25 febrer de 2021 es va realitzar la solꞏlicitud d’inici del procediment d’avaluació ambiental
estratègica simplificada del Pla parcial urbanístic del sector PP2 Can Nolla.
En data de 13 de maig de 2021 la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAAA) dels Serveis
Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat ha emès informe proposta sobre
l’emissió de l’informe ambiental estratègic del Pla Parcial Can Nolla.
El present document recull en aquest Document Ambiental Estratègic les consideracions de l’informe
proposta de la OTAAA.
a) Es recorda que en l’execució del camí per a vianants proposat entre l’avinguda dels Xiprers i el
carrer Lluís Jordà Cardona de Vilassar de Dalt, el qual discorre pel sistema d’espais lliures,
creuant l’àmbit del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i ambiental del municipi,
caldrà garantir el compliment de les seves determinacions, especialment quant a la prohibició de
talar arbres en l’àmbit catalogat.

b) En relació amb la xarxa hidrogràfica, caldrà que les actuacions de tipus dur previstes siguin les
mínimes imprescindibles per garantir la protecció i/o estabilitat de la llera i dels marges i la
prevenció del risc d’inundació, estudiant, sempre que sigui possible, la seva substitució per
solucions fonamentades en la bioenginyeria fluvial. Alhora, caldrà que la proposta prevegi
mesures per a la protecció i millora de la vegetació dels cursos hidrogràfics presents. Així mateix,
en el sistema d’espais lliures situat a l’entorn de la xarxa hidrogràfica, es procurarà reduir el
mobiliari urbà al mínim imprescindible i, en cas que s’hi prevegin recorreguts per a vianants, es
promourà l’ús de paviments permeables.
c) Pel que fa al tractament dels talussos que es puguin generar en les obres d’urbanització i
edificació, caldrà promoure’n la seva revegetació, optant, en cas que sigui necessari, per aplicar
tècniques de bioenginyeria amb preferència a d’altres solucions de tipus més dur.
d) En el desenvolupament del Pla, en cas que es detecti algun exemplar de la fauna o flora
protegida que es pugui veure afectat per alguna de les actuacions, caldrà prendre les mesures
adients o, en cas de dubte, notificar-ho als agents rurals i/o la Secció de Biodiversitat i Medi
Natural, per tal que se’n pugui garantir la preservació.
e) Caldrà completar el document ambiental aportat incorporant les esmenes indicades en el present
informe proposta, així com atendre a la normativa ambiental identificada.
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. ÀMBIT DEL PLA PARCIAL
Els terrenys objecte del Pla Parcial constitueixen el Sector Urbanitzable Delimitat núm. 2, denominat
“Can Nolla”, d’acord amb el Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Premià de Dalt, i en
la Modificació Puntual del POUM aprovada definitivament per la CTU de l’Arc Metropolità de Barcelona,
en acords de dates 7 d’agost de 2020 i 16 de novembre de 2020.
És un sector discontinu de 138.634 m², comprès entre àmbits enterament urbanitzats, format per tres
subsectors.
El principal i més important, és el subsector 1, que té una forma sensiblement rectangular amb una
superfície de 130.310 m² i que està limitat:





Al nord, amb el terme Municipal de Vilassar de Dalt, a través de dos Plans Parcials ja
executats; Camp dels Hermanos i Can Olla.
A l’oest, amb el Pla Parcial La Cisa, dins el terme de Premià de Dalt.
Al sud, amb el Pla Parcial Sot d’en Pi, ja executat i en part amb el mateix Pla Parcial La
Cisa.
A l’est, amb els terrenys de protecció de comunicacions de l’autopista C-32 Montgat-Mataró.

Els terrenys del subsector 1 tenen una pendent mitjana del 7,1%; i l’àmbit és travessat en sentit est-oest
per la traça de la Carretera dels Sis Pobles.
El subsector 2, amb una superfície de 4.225 m², correspon a un terreny situat al sud del sector i per sota
de l’Autopista C-32 que està destinat a Sistema de Comunicacions, bàsicament a la construcció d’un
enllaç viari entre l’Autopista i una futura calçada lateral en substitució de l’actual N-II.
El subsector 3, també està situat al sud del sector i per sota de l’Autopista, amb una superfície de 4.099
m², correspon a un terreny destinat a equipament escolar, concretament a l’ampliació de l’Escola Santa
Anna que es troba tocant al referit subsector
1.2. OBJECTE DEL DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC
D’acord amb 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 la seva
Disposició Addicional Vuitena, el Pla Parcial Can Nolla, constitueix, segons l’art. 6b un supòsit d’aplicació
d’avaluació ambiental estratègica simplificada d’acord a la Llei 21/2013, donat que desenvolupa un
planejament general que no ha estat avaluat ambientalment.
L’objecte del document és donar a conèixer de forma general els efectes que tindrà el desenvolupament
del Pla Parcial, d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i el Text refós de la
Llei d’urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost de 2010) i el seu Reglament. El document doncs pretén
incorporar la variable ambiental, per tal d’analitzar els possibles efectes i incloure en la planificació les
mesures necessàries per a un correcte desenvolupament.
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2. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES I ELEMENTS AMBIENTALS RELLEVANTS DEL
SECTOR
2.1. MEDI FÍSIC
2.1.1.

CLIMA

El clima de Premià de Dalt es classifica com a sec subhumit segons l’índex d’humitat de Thornwhite.
La precipitació es situa al voltant dels 600 mm anuals amb màxims durant els mesos de tardor i
primavera.
El règim de temperatures manté una mitjana anual de 14 ºC amb un clima relativament suau degut a la
influència mediterrània.
2.1.2.
a)

QUALITAT DE L’AIRE

Contaminació atmosfèrica
Premià de Dalt es localitza segons el Mapa de zones de qualitat de l’aire del Departament de Medi
Ambient en la zona 7. Maresme.
La zona 7 es caracteritza per nuclis urbans de grandària mitjana. Les àrees rurals representen la
major part del territori, tot i que fins al 80% de municipis presenten àrees urbanes.
La zona es caracteritza per uns nivells mitjans d’emissions difuses provinents de l’activitat domèstica
i del trànsit urbà. Les vies interurbanes de la zona es caracteritzen per el seu trànsit intens amb IMD
superiors als 10.000 veh/dia. Pel que respecte a l’activitat industrial de la zona aquesta presenta
focus aïllats amb predominança de les activitats tipus B respecte el tipus A.
En el municipi de Premià de Dalt únicament es localitza una activitat industrial del tipus C. El
percentatge de superfície urbanitzada es situa al voltant del 30%.
El règim de brises que domina la plana litoral actua com el principal element de dispersió dels
contaminants.
En la qualitat de l’aire a Catalunya (Anuari 2019) a la Zona de Qualitat de l’Aire 7 Maresme, dels
contaminants avaluats, tots ells compleixen els objectius de qualitat de l’aire, i la majoria d’ells
registren nivells molt inferiors als màxims permesos.
Segons els mapes de capacitat dels diferents contaminats publicats pel Departament de Medi
Ambient, les capacitats d’aquest entorn de Premià de Dalt són altes en general per CO, NOx,
partícules i SO2. En l’entorn de la C-32 en la part sud del sector les capacitats de NOx són
restringides i les de CO moderades degut a la intensitat del trànsit en aquesta via.

2.1.3.

GEOLOGIA

El Maresme pertany geològicament a les restes de l’antic massís catalano-balear, que es formà cap a
finals de l’era paleozoica, fa uns 350 milions d’anys, com a resultat de l'esquerdament i posterior
desplaçament de les plaques que havien conformat la primitiva Pangea. L’activitat posterior de
plegaments alpins, trencament i enfonsament del massís, fa aproximadament entre 60 i 15 milions
d’anys, només va deixar a la superfície el que ara coneixem com a serralades litoral i pre-litoral. El subsòl
que amaga la comarca està constituït, doncs, per materials formats a l’era paleozoica, predominantment
granits i granodiorites.
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El relleu, en canvi, és el resultat d’esdeveniments més propers, desencadenats durant els darrers 2
milions d’anys. De les muntanyes d’aquell antic massís només ens ha quedat un relleu sinuós conformat
per petits turons, de formes arrodonides i amb cims que amb prou feines assoleixen els 500 metres
d’altitud. Són muntanyes ja velles, que s’han anat desgastant, en part, degut a l’acció de la temperatura i
humitat elevades que durant el quaternari han anat erosionant, de manera diferencial, els materials
granítics, tallant aquesta suavitat dels terrenys amb innumerables torrents i rieres.
La causa d’aquesta forta erosió, tant abans com ara, és principalment l’acció de l’àcid carbònic que
porten les aigües corrents procedents de la pluja, el qual descompon amb facilitat una roca com el granit.
Aquest, format per tres minerals bàsics: quars, feldespat i mica, s’altera fàcilment després d’aquesta
meteorització química, i es transforma en una massa sorrenca que rep el nom de sauló o terrer. Els
feldespats es desfan i es converteixen en argiles, les miques s’esmicolen i es fan petites, mentre que el
quars és l’únic element que resta inalterable, mantenint la seva consistència i duresa, i convertint-se en el
principal component del sauló.
Així doncs, el resultat d’aquesta erosió, a més de la suavització del relleu, és la formació d’una plana
costanera o litoral on predomina el sauló aportat a través dels torrents i rieres durant el quaternari.
Aquesta aportació és força notable i ha conformat uns alꞏluvions amb gruixos considerables, d’entre 15 i
30 metres. Aquesta plana és més contínua al sector meridional que al nord, on alguns contraforts de la
serralada arriben fins al mar.
2.1.4.
a)

SÒLS

Descripció
Segons els criteris de classificació de la FAO-UNESCO les unitats edàfiques presents en l’àmbit
costaner són del tipus litosòls dístrics, donant lloc a la presència de sòls associats tipus litosòls i
rànkers.

b)

Usos actuals
L’àmbit del Pla Parcial Can Nolla subsector 1, es troba en l’actualitat ocupat en la seva zona sud per
la pròpia finca privada de Can Nolla que inclou espais agrícoles, sectors forestals i zones importants
enjardinades, amb basses, estancs i equipaments esportius vinculats a la pròpia finca.

Fotos 1 i 2. Zones agrícoles i sectors enjardinats envoltat d’àrees forestals vinculades a la finca privada de Can Nolla.

La part nord del subsector 1 apareix com a terrenys forestals formats per brolles de llentiscle amb
fenàs, fruit de l’abandonament de l’activitat agrícola. Apareix igualment en aquest àmbit un sector
erm i fortament degradat degut a la realització d’activitats d’acopis i classificació de terres
actualment abandonades.
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Fotos 3 i 4. Zones de matollars i àrees degradades en la part nord del sector.

Vorejant el marge oest del subsector 1 es localitza el Torrent de la Cisa – Santa Anna, com a
principal element de drenatge. Apareix també un altre torrent vorejant els límits nord i nord-est, que
ha estat fortament alterat havent-se perdut majoritàriament la seva traça.
2.1.5.

HIDROLOGIA

El sector correspon a la conca de les rieres del Maresme amb absència de cursos permanents d’aigua
importants, a on predominen les rieres mediterrànies de caràcter temporal, amb períodes de
concentració curts, cabals punta elevats i recorreguts igualment curts, que desemboquen directament al
mar.
En l’àmbit del sector Can Nolla, el principal element de la xarxa de drenatge el constitueix el Torrent de la
Cisa que està situat al subsector 1, i que drena el sector del Bosc de Sant Antoni i dels sectors
urbanitzats superiors de la Cisa i voreja tot el límit oest de l’àmbit, on finalment es recollida per un obra
de pas sota la autopista C-32.

Fotos 5 i 6. Torrent de la Cisa i obra de pas sota la C-32.

En el marge nord est del subsector 1 apareix igualment un petit torrent força alterat, la traça del qual
desapareix en varis punts i es condueix a través dels propis camins existents.
La finca existent de Can Nolla disposa d’un pou en la part inferior de la finca, que li permet
emmagatzemar aigua en una bassa de reg, per tal de mantenir el reg i les zones d’aigua de
l’enjardinament privat; així com, realitzar el reg dels espais agrícoles de la finca.
El sector s’ubica en la zona de l’aqüífer protegit del Baix Maresme segons el Decret 328/1988, d’11
d’octubre. En base a les fitxes de caracterització de les masses d’aigua subterrànies de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA), el sector es correspon amb les rieres del Maresme on els aqüífers són del
tipus lliures preferentment ubicats sobre les terrasses i dipòsits antics de materials granítics d’origen
paleozoic.
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El municipi de Premià de Dalt es troba inclòs dins de les àrees vulnerables a la contaminació de les
aigües subterrànies per nitrats procedents de fonts agràries, segons el Decret 283/1998 de 21 d’octubre.
2.2.

MEDI BIOLÒGIC

2.2.1.

VEGETACIÓ

L’entorn es correspon amb els dominis de l’alzinar litoral típic (Quercetum ilicis galloprovinciale
pistacietosum) com a màxim exponent de la vegetació potencial.
L’activitat antròpica històrica i actual ha transformat bona part d’aquests alzinars en terres de cultiu, i ha
substituït els alzinars de les terres baixes per pinedes seques litorals més adaptables a l’elevada
incidència de l’activitat humana.
El sector costaner del Maresme ha estat ocupat intensament per una important activitat agrícola que ha
eliminat aquests alzinars en moltes àrees i ha estat substituït en moltes altres per pinedes de pi pinyer
(Pinus pinea) sobre els substrats silícics, amb claps de pi pinastre (Pinus pinaster). Les representacions
restants de l’alzinar típic i de les suredes (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum) es localitzen en
les parts altes de la Serra Litoral.
L’àmbit del sector manté en l’actualitat un mosaic de cobertes de vegetació lligada als usos del sòl que
es desenvolupen en cada indret:


Sectors enjardinats al voltant de Can Nolla:
Situats a la zona sud del subsector 1 hi ha la masia de Can Nolla i les edificacions annexes que
mantenen un conjunt enjardinat amb una gran diversitat botànica en el que apareixen nombrosos
elements singulars, tant d’espècies pròpies, com exemplars notables de pi pinyer (Pinus pinea),
altres purament ornamentals com grans exemplars de plataners (Platanus x hispanica) i alguns
exemplars d’espècies força exòtiques com el xiprer dels pantans (Taxodium distichum) ubicats en un
estanc ornamental construït en aquest espai.
El jardí manté una gran varietat d’espècies amb exemplars igualment notables d’oliveres, eucaliptus,
magnòlies, xipressos i palmeres datileres.

Fotos 7 i 8. Espais enjardinats el voltant de Can Nolla.



Sectors agrícoles al voltant de Can Nolla:
L’activitat agrícola del sector és força reduïda i es mantenen únicament petits camps d’horta i fruiters
per al propi consum de Can Nolla. Bona part dels camps de la finca que antigament estaven
dedicats al cultiu, actualment són terrenys erms.
MEMÒRIA pàg. 6

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC DEL PLA PARCIAL “CAN NOLLA”
PREMIÀ DE DALT



Sectors forestals al voltant de Can Nolla:
Per sobre dels espais enjardinats apareix un clap important de bosc conformat per una pineda de pi
blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de llentiscle (Pistacia lentiscus), esparragueres (Asparagus
acutifolis), marfulls (Viburnum tinus) i galzerans (Ruscus aculeatus). Acompanyant el pi blanc
dominants trobem igualment peus dispersos de pins pinyers i alzineres (Quercus ilex); així com,
puntualment, algun peu d’olivera (Olea europaea) i garrofer (Ceratonia siliqua). El sotabosc de la
pineda és esbrossat periòdicament, de forma que es troba ben endreçat, mantenint un aspecte
semienjardinat. Cal destacar també que, perimetralment de tot aquest sector forestal, hi ha
instalꞏlada una xarxa de reg per aspersió.
Destacar també a banda del sector de pineda, un petit sector amb una plantació densa de xipressos
(Cupressus sempervirens), dels quals trobem igualment petits claps en la zona de pineda i
resseguint els marges d’alguns camins.

Fotos 9 i 10. Zona de pineda de pi blanc amb sotabosc esbrossat i plantació de xiprers.



Sectors abandonats amb herbassars, bardisses i màquies:
La part nord del subsector 1 es troba en un estat d’abandonament i força degradat, on s’hi
desenvolupen herbassars ruderals de fonoll (Phoeniculum vulgare), el plantatge de fulla estreta
(Plantago lanceolata) o les corretjoles (Convolvulus arvensis). Acompanyant aquest estrat herbaci,
apareixen claps importants de bardisses d’esbarzers (Rubus ulmifolis) i roldors (Coriaria myrtifolia).
Una part d’aquest àmbit es troba ocupat per muntanyes de terres i runes corresponents a alguna
activitat abandonada de triatge i acopis de terres, que fa que la degradació d’aquest entorn sigui
molt important amb acumulacions de gran quantitat de brossa. En aquest espai també es localitzen
dos antics dipòsits de reg, igualment abandonats, i acumulen en el seu interior gran quantitat
d’escombreries.

Fotos 11 i 12. Zona de triatge de terres abandonades i antics dipòsits de reg abandonats.

En les zones on la degradació és menor, les bardisses han donat pas en la successió a les màquies
de llentiscle (Pistacia lentiscus) amb fenàs de bosc (Brachypodium phoenicoides) que ocupen el
sector més nordoccidental de l’àmbit, al voltant i per sobre del Torrent de la Cisa. En aquest espai,
els poblaments vegetals es troben força naturalitzats, localitzant-se exemplars d’alzineres, arç blanc
(Crataegus monogyna), esparreguera i cirerers d’arboç (Arbutus unedo). En el marge nord-est de
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l’àmbit també apareix algun petit clap de brolla de ginesta (Spartium junceum), al voltant del torrent
existent.
En tot aquest sector apareixen també alguns espais oberts amb peus dispersos de pi pinyers i
garrofers.

Fotos 13 i 14. Zones de màquia de llentiscle i zones obertes amb peus de pi pinyer i garrofers.



Sectors de torrents i rieres:
El curs hidrològic principal és el constituït pel Torrent de la Cisa que voreja tot el marge oest del
subsector 1. El torrent apareix abastament dominat pels canyars (Arundo donax) densos sobre la
llera de sauló. En la part inferior de l’àmbit, entre Can Nolla i els sectors urbanitzats aquesta, es
troba més oberta i acompanyant els marges de la riera apareixen exemplars notables d’alzinera. En
la part superior de l’àmbit, menys intervinguda a nivell del torrent, el canyar forma un recobriment
molt dens que es barregen amb les màquies de llentiscle amb alzineres.

Fotos 15 i 16. Trams inferior i superior del Torrent de la Cisa.

En la part nordest del subsector 1 apareix també un petit torrent que es perd i es connecta amb el
Torrent de la Cisa, la llera del qual està ocupada igualment per canyars densos, apareixent en el seu
marge un conjunt d’exemplars d’eucaliptus (Eucaliptus globulus), part dels quals es troben
completament secs.
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Foto 17. Eucaliptus als marges del torrent.

2.2.2.

FAUNA

La fauna de l’entorn és força variada per la convivència d’ambients descrits en el punt anterior, tot i que
alguns espais puguin estar fortament degradats i estar envoltats de sectors urbanitzats.
La manca de cursos permanents d’aigua limita en gran mesura la presència de vertebrats lligats al medi
aquàtic; tot i això, lligat a la presència de les basses i estancs de la finca, no es descarta la presència
d’alguns amfibis com els gripaus comuns (Bufo bufo) i corredors (B. calamita), els tòtils (Alytes
obstetricans), les reinetes (Hyla meridionalis) i fins i tot els tritons marbrats (Triturus marmorattus).
D’entre les espècies de rèptils, l’existència dels espais agrícoles i els marges d’aquests, així com la
presència dels marges de rieres i rials, dóna cabuda a poblaments de serp verda (Malpolon
monspessulanus), la serp llisa meridional (Coronella girondica), el llangardaix ocelꞏlat (Lacerta lepida) o
les sargantanes cuallarga i corredora (Psammodromus algirus, P. hispanicus). En les àrees més
boscanes i frescals és possible trobar la presència del vidriol (Anguis fragilis).
Les aus constitueixen el grup més nombrós amb abundància de petits passeriformes com les caderneres
(Carduelis carduelis), el verdum (C. chloris), els rossinyols (Luscinia megarhynchos subsp.
megarhynchos), les cueretes blanques (Motacilla alba), els tallarols (Sylvia ssp.), les orenetes comuns
(Hirundo rustica), els estornells (Sturnus vulgaris) i els pardals comuns (Passer domesticus) lligats als
ambients agrícoles dels seus marges i vores de torrents i rieres, i altres com les mallarengues (Parus
ssp.) més lligades als ambients forestals al igual que cucuts (Cuculus canorus), oriols (Oriolus oriolus),
els gaigs (Garrulus glandarius) i espècies generalistes com les tórtores comuns (Streptopelia turtur
subsp. turtur) i turca (Streptopelia decaoto subsp. decaoto), les merles (Turdus merula subsp. merula) i
les garses (Pica pica).
Trobem, en aquest mosaic d’ambients, un bon conjunt d’aus cinegètiques com les perdius (Alectoris
rufa), el faisà (Phasianus colchicus) o amb caràcter hivernant la becada (Scolopax rusticola).
Aprofitant com zones de caça els espais agrícoles apareixen fins i tot un conjunt de petits i mitjans
rapinyaires diürns com el xoriguer (Falco tinunculus subsp. tinunculus) i nocturnes com l’òliba (Tyto alba),
el mussol comú (Athene noctua) i el gamarús (Strix aluco).
En quant als mamífers, abunden les espècies generalistes amb predominança de micromamífers com la
musaranya comuna (Crocidura russula), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) i la presència de
l’esquirol (Sciurus vulgaris) aprofitant les pinedes forestals.
El nombre de predadors es redueix a l’omnipresent guineu (Vulpes vulpes), amb presència de genetes
(Genetta genetta) i més rarament teixons (Meles meles) i fagines (Martes foina), lligats aquests darrers
als ambients forestals de les suredes.
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Finalment, com a grans ungulats poden aparèixer exemplars de senglars (Sus scrofa) que mantenen un
continu creixement en els darrers anys i que aprofiten qualsevol espai forestal, i fins i tot l’expansió del
cabirol (Capreolus capreolus).
2.3. MEDI SOCIOECONÒMIC
2.3.1.

POBLACIÓ

Premià de Dalt està situat en una petita vall de la Serralada del Litoral, al vessant de marina, amb la seva
alçada màxima al cim de Sant Mateu (499 metres d'altura), i delimitada per les carenes del Turó d'en
Cases i del Turó d'en Baldiri o del Mal Temps.
El Municipi té una població de 10.448 habitants (any 2019), havent patit en els darrers temps una intensa
transformació de l’activitat del nucli. L’agricultura i pesca que constituïen l’activitat primària del Municipi
quan encara formava una entitat única amb Premià de Mar va donar pas a una certa industrialització
lligada al desenvolupament de les infraestructures de transport, i que en els darrers temps ha donat pas
a un desenvolupament intens del creixement urbanístic lligat al desenvolupament residencial de l’àrea
metropolitana de Barcelona. Les activitats productives, tant a nivell agrícola com industrial, s’han vist
doncs força reduïdes.
2.3.2.

PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC

El Municipi de Premià de Dalt inclou un bon conjunt d’elements arquitectònics d’interès; d’una banda,
representants del gòtic com la Masia de Can Moles o la Masia de Can Werboom dels voltants dels S. XIII
i XIV, així com també d’estil barroc entre els segles XVII i XVIII com la Masia de Can Coromines o el
Santuari de la Cisa situat per sobre de l’àmbit del Pla Parcial.
La finca actual de Can Nolla es troba inclosa en el Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic. La Casa
principal de Can Nolla està catalogada com edifici d’especial protecció.
El Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental inclou en la Finca de Can Nolla, la presència
d’unes restes arqueològiques Santa Anna - Can Nolla del tipus Vilꞏla – Necròpolis amb protecció tipus F
(Fitxa 4*) i del Jardins de Can Nolla amb protecció tipus E (Fitxa J7).
2.3.3.

PAISATGE

El paisatge de Premià de Dalt, a l’igual que els canvis d’usos i activitats descrits anteriorment, ha sofert
un procés de transformació important en els darrers temps.
El paisatge actual doncs està definit majoritàriament per la presència d’urbanitzacions i infraestructures
que han substituït els espais agrícoles i forestals. De l’ordre del 30% del municipi es troba urbanitzat, i
llevat de les parts altes i cims dels turons litorals que encara mantenen un dens poblament forestal, la
part baixa del municipi a l’ampar de l’autopista C-32 ha patit un creixement accelerat.
El sector de Can Nolla manté encara un cert valor amb espais agrícoles i forestals envoltats
completament per l’autopista al sud i els sectors residencials de creació recent de Premià de Dalt a l’oest
i de Vilassar de Dalt a l’est.
El sector no manté zones de pendent superior al 20% llevat d’un petit talús de l’àrea de peatge adjacent
al subsector 2.
El Catàleg de paisatge de la regió metropolitana de Barcelona inclou l’àmbit d’actuació en la unitat del
Baix Maresme, així com en el paisatge d’atenció especial espais agrícoles del Maresme i la Tordera.

MEMÒRIA pàg. 10

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC DEL PLA PARCIAL “CAN NOLLA”
PREMIÀ DE DALT

Visibilitat
Es realitza un anàlisi de la conca visual de l’emplaçament a partir de la cartografia oficial de l’ICC (E:
1:5.000). Cal recordar però que el programari únicament incorpora la topografia del lloc sense tenir en
compte la presència d’edificacions, masses vegetals, o altres elements que poden tenir efectes
d’apantallament visual. Cal considerar doncs la present conca com uns màxims.
S’ha analitzat la visibilitat del subàmbit 1 del Pla Parcial.

El sector manté una visibilitat moderada centrada principalment en les cotes superiors del propi àmbit al
voltant sector de La Cisa i els sectors forestals adjacents.
Els punts on pot representar un important impacte visual com són la C-32 o la BV-5023, mantindran una
visibilitat molt reduïda de l’àmbit de l’actuació, i que encara és veu més limitada per la presència dels
propis espais enjardinats i el bosc de Can Nolla que ofereixen un gran apantallament visual.
Des dels sectors residencial del mateix Premià de Mar situats a l’oest de l’àmbit, la vegetació de ribera
associada al Torrent de la Cisa actua com a efectiu apantallament visual reduint molt la visibilitat general
de l’àmbit.
2.4.

LEGISLACIÓ AMBIENTAL

Espais Natural:
L’àmbit del Pla Parcial Can Nolla no inclou dins dels seus límits àrees incloses dins del Pla d’Espais
d’Interès Natural (PEIN). Ocupant àrees properes de la Serralada Litoral al Nord-oest trobem l’espai de
La Conreria – Sant Mateu - Céllecs. Tot i això, cal indicar que el límit nord del subsector 1 se situa a poc
més de 400 m lineals dels espais de La Conreria – Sant Mateu – Céllecs.
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Els espais inclosos dins d’aquest Espai d’Interès Natural inclouen representacions d’hàbitats d’interès
comunitari com les pinedes mediterrànies (Codi 9540) i els alzinars i carrascars (Codi 9340), de forma
que igualment han estat qualificats com LIC i inclosos en la Xarxa Natura 2000 dins l’espai de les Serres
del litoral septentrional (Codi ES5110011).
Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC):
D’acord amb les bases cartogràfiques disponibles del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural (DACAAR), la part del subsector 1 situada al sud del camí que enllaça amb el carrer del
Sot d’en Pi de Vilassar de Dalt es cataloga majoritàriament com a hàbitat d’interès comunitari no prioritari
d’alzinars i carrascars (codi 9340). L’àmbit inclou una superfície de 91.140 m² d’hàbitats catalogats en
aquesta categoria tot i que actualment bona part d’aquests (40.400 m²) es corresponen amb sòls
agrícoles i zones enjardinades (15.000 m²).
Aqüífers protegits:
El sector s’ubica en la zona de l’aqüífer protegit del Baix Maresme segons el Decret 328/1988, d’11
d’octubre.
Àrees vulnerables a la contaminació de les aigües subterrànies per nitrats procedents de fonts agràries:
El municipi de Premià de Dalt es troba inclòs dins de les àrees vulnerables a la contaminació de les
aigües subterrànies per nitrats procedents de fonts agràries segons el Decret 283/1998, de 21 d’octubre.
Incendis forestals:
El municipi de Premià de Dalt es classifica de zona d’alt risc d’incendi forestal, d’acord amb el Decret
64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, presentant un
perill alt i una vulnerabilitat mitjana, segons el Pla especial d’emergències per incendis forestals de
Catalunya.
El subsector 1 del Pla Parcial Can Nolla s’inclou en el perímetre de protecció prioritària per a la
planificació de la prevenció d'incendis forestals B4. Conreria-Sant Mateu-Céllecs.
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3. OBJECTIUS I MESURES PREVISTES EN ALTRES PLANS I PROGRAMES
D’APLICACIÓ
3.1. PLA TERRITORIAL PARCIAL ÀMBIT METROPOLITÀ
Aprovat definitivament el 20 d'abril de 2010. Incorpora els següents objectius ambientals jerarquitzats per
ordre de prioritats.


Objectiu ambiental 1: Garantir una accessibilitat i mobilitat sostenible



Objectiu ambiental 2: Racionalitzar el model d’ocupació del sòl



Objectiu ambiental 3: Millorar l’eficiència dels fluxos ambientals i energètics



Objectiu ambiental 4: Preservar els valors naturals i culturals

El Pla Territorial qualifica en l’àmbit del PP majoritàriament el subsector 1 com a àrea especialitzada
residencial, si bé la seva part sud i els subsectors 2 i 3, destinats a sistema de comunicacions i
equipaments, respectivament, inclouen espais de protecció preventiva i, en el cas d’aquesta darrera
àrea, confronta/solapa amb espais de protecció especial amb protecció jurídica supramunicipal. En
aquest sentit, es constata que els dos àmbits situats al sud de l’autopista incorporen sòls costaners
especials definits pel Pla director urbanístic del sistema costaner i, en el cas de l’extrem est del subsector
3, limita i/o se superposa amb sòl no urbanitzable costaner 3.
Així mateix, cal esmentar que el planejament territorial de referència preveu una via distribuïdora de la C32 Montgat-Calella a resoldre mitjançant una nova via complementària de rang inferior a l’autopista o una
actuació sobre l’autopista (gestió del peatge, etc.).
Aquestes determinacions coincideixen amb l’ordenació prevista en el POUM i en el PP.
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4. OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ADOPTATS PER LA REDACCIÓ DEL
PLA PARCIAL
4.1. OCUPACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL

Objectius ambientals

Criteri ambientals

Mesura concreta del PP
Es desenvolupa l’Ordenació ja prevista en la
Mp del POUM que manté uns criteris
d’ordenació racionals en base a les següents
premisses:


Establiment d’una franja de zona
verda al llarg del torrent de la Cisa que
garanteixi la protecció i millora
d’aquest element de valor natural i
com a eix de connectivitat.



Es preveu la franja de zona verda
paralꞏlela a l’Avinguda Comtal de
Vilassar de Dalt resseguint el curs del
torrent innominat



La xarxa viària donarà continuïtat a la
vialitat existent dels sectors veïns per

acionalitzar el consum i ús
del sòl d’acord amb models
urbanístics eficients i
atenent als condicionants
ambientals existents.

establir la connexió amb les zones
Establir la zonificació i els usos del sector

urbanitzades ubicades a l’est i l’oest

potenciant la seva plurifuncionalitat i

respectivament a través de la

autonomia integrant l’ordenació en la

Carretera dels Sis Pobles i la resta de

planificació municipal d’usos i mobilitat.

vialitat.


S’ha eliminat el vial de connexió amb
el carrer Lluís Jordà i Cardona, que
permet alliberar completament la zona
17 Patrimoni Històric i garantir la seva
protecció.



S’estableix una franja de protecció al
marge del vial de l’Avinguda dels
Xiprers, com a espai peatonal i
d’accés als equipaments i zones
verdes.

Es garantirà la màxima adaptació a la
morfologia natural del terreny de les
construccions i la vialitat prevista, així com un
tractament adequat dels talussos que es
puguin generar.
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4.2. MEDI ATMOSFÈRIC
Objectius ambientals

Criteri ambientals

Mesura concreta del PP
Aplicació en els projectes derivats el Codi

Prevenció i correcció
d’immissions i de fonts
contaminants.

Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a mínim les
Establir requeriments de disseny i

disposicions del Decret 21/2006 pel qual es

constructius dels conductes d’evacuació.

regula l’adopció de criteris ambientals i
d'ecoeficiència en els edificis, per establir
aquesta regulació.
Es manté l’ordenació prevista en la Modificació
Puntual amb els nous sectors residencials
allunyats respecte el focus principal

Protegir a les persones dels
focus contaminants

Mantenir la mínima proporció de sòl

d’emissions de la C-32.

residencial en zones properes als focus

Caldrà donar compliment a les determinacions

emissors de contaminació atmosfèrica.

de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica, i al Decret
176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei esmentada.

Limitar la generació de
necessitats d’enllumenat

Limitar la generació de necessitats

exterior (públic i privat) i

d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar-

evitar-ne els fluxos a

ne els fluxos a l’hemisferi superior i la

l’hemisferi superior i la

intrusió lumínica.

El projecte d’urbanització haurà de complir les
disposicions que per les zones E3 realitzen la
Llei 6/2001 i el Decret 190/2015. Plànol P-04

intrusió lumínica.
Regular la implantació de

El desenvolupament de la xarxa elèctrica del

les instalꞏlacions de

Minimitzar els efectes sobre els éssers vius i

sector permetrà l’eliminació de l’actual xarxa

radiocomunicació i transport

el paisatge

aèria que el travessa, d’acord amb el Plànol P-

d’energia.

05.

4.3. CICLE DE L’AIGUA
Objectiu específic

Criteri d’ordenació/reglamentació

Minimitzar la

Concentració del sector construït, alliberant

impermeabilització del sòl

el màxim d’espais permeables.

Fomentar l’estalvi i

Evitar pèrdues en la distribució

Mesura concreta del PP

Màxima superfície de zones verdes

Mínima longitud de xarxa de distribució:
seguint les infraestructures existents, amb

reutilització de l’aigua

qualitat suficient per evitar pèrdues.
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El Projecte d’urbanització preveurà la recollida
d’aigües pluvials i la seva conducció cap al
torrent de Santa Anna – La Cisa d’acord al
plànol P-03 del Pla Parcial.
El PP preveu fomentar l’estalvi d’aigua
utilitzant tècniques i criteris propis de la
xerojardineria, entesa aquesta com la jardineria
eficient en l’ús d’aigua a partir de la utilització
Implantar en espais verds públics l’ús de

d’espècies vegetals amb baix consum hídric i

sistemes d’emmagatzematge i reutilització

adaptant les zones verdes a les

de les aigües.

característiques físiques, químiques i
topogràfiques del jardí, així com a les
condicions climàtiques pròpies de la zona. En
aquest sentit s’haurà d’implantar l’ús de
sistemes eficients de reg, la distribució
d’espècies en hidrozones, la implementació de
tècniques que permetin un millor aprofitament
de l’aigua i l’ús d’aigües alternatives a l’aigua
de xarxa, si és possible.

Adopció en els nous habitatges de sistemes

Aplicació en els projectes derivats del Codi

estalviadors d’aigua, com a mínim en

Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a mínim les

compliment de la legislació vigent; i

disposicions del Decret 21/2006 pel qual es

priorització de l’ús de productes amb

regula l’adopció de criteris ambientals i

distintius o certificacions ambientals com

d'ecoeficiència en els edificis, per establir

estalviadors d’aigua.

aquesta regulació.
El projecte d’urbanització preveurà la xarxes
d’abastament i clavegueram que garanteixin la

Previsió de les xarxes de sanejament

qualitat del subministrament d’aigua potable i

adequades (clavegueram, colꞏlectors

tractament de les aigües residuals d’acord a la

generals i parcials, escomeses).

normativa vigent i el plànol P-03.
El projecte d’urbanització preveurà la
construcció de xarxes separatives de pluvials i
residuals.

Preservar i millorar la
continuïtat del flux i la
qualitat de l’aigua.

Es preveu la construcció de la connexió de la
Garantir el tractament adequat de les aigües

xarxa de clavegueram del sector amb el

residuals.

sistema de la Depuradora de la Riera de Teià.
Plànol P-03.
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Es manté l’ordenació prevista en la MP amb la
protecció de l’entorn del torrent de la Cisa. Es
qualifica el torrent de Sistema Hidrològic i
d’Espais Lliures, i a més a més s’estableix una
franja de zona verda de protecció al seu
voltant.
Garantir la continuïtat dels fluxs

També es qualifica de sistema d’espais lliures
una franja de terreny adossada al torrent
innominat que facilita la seva protecció.
El Pla Parcial inclou l’estudi d’inundabilitat del
sector amb l’anàlisi de les obres de pas
necessàries per al seu desenvolupament.

4.4. CANVI CLIMÀTIC
Objectiu específic

Criteri d’ordenació/reglamentació

Mesura concreta del PP
El Pla Parcial inclou l’EAMG amb les següents
prescripcions:


Creació d’una xarxa d’itineraris per a
vianants que assegurin la connectivitat.



Revisió del traçat de la línia d’autobús
C-3/C-4 per incrementar la cobertura
del sector.



Plantejar la creació d’un carril bici a la
carretera dels Sis Pobles.



Pacificació de la nova zona
urbanitzada permeten la circulació

Minimitzar el canvi climàtic

Establir els criteris d’ordenació, mobilitat i

perifèrica per no sobrecarregar la

eficiència energètica que permetin

intersecció de la rotonda en la

minimitzar els efectes del

intersecció de la carretera BV-5023

desenvolupament urbanístic respecte el

amb la Carretera dels Sis Pobles.

canvi climàtic


Previsió de 420 places d’aparcament
en l’interior dels habitatges amb
previsió de places de recàrrega de
vehicles elèctrics.



Previsió d’unes 202 places
d’aparcament en calçada amb previsió
de places per PMR i recàrrega de
vehicles elèctrics.



Previsió d’aparcament per a bicicletes
en l’edificació privada, així com zones
verdes i equipaments en funció de la
seva utilització.
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D’acord amb les determinacions de l’article 27
de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi
climàtic, Les noves edificacions s’hauran
d’ajustar a la definició d’edifici de consum
d’energia gairebé nul establerta en la disposició
addicional quarta del Reial Decret 56/2016, de
12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva
2012/27/UE, de 25 d’octubre de 2012.
Aplicació en els projectes derivats del Codi
Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a mínim les
disposicions del Decret 21/2006, pel qual es
regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència.

4.5. BIODIVERSITAT
Objectiu específic

Criteri d’ordenació/reglamentació

Mesura concreta del PP
Es desenvolupa l’Ordenació prevista en la Mp
del POUM que manté uns criteris de
preservació dels elements i valors naturals de la
zona:


La protecció de l’entorn del torrent de
la Cisa. Qualificació de Sistema
Hidrològic i d’Espais Lliures.



Qualificació de Patrimoni Històric dels
entorns de la Casa de Can Nolla que
inclou la presència de l’enjardinament
privat amb espècies i exemplars

Preservar els elements de
valor natural

d’interès.
Preservar els elements de valor natural
A nivell de regulació de les zones d’aprofitament
privat el PP preveu:


Es regula l’ocupació màxima de les
parcelꞏles d’aprofitament privat, i es
fixa la necessitat de preservar la
vegetació existent en les zones lliures
d’edificació.



Per a la zona 17 es preveu que la
implantació de la nova edificació
admesa, destinada a ús hoteler es situï
en l’espai destinat a antics conreus,
fora de la zona forestal.
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Els Sistemes d’Espais Lliures preserven la
diversitat de comunitats naturals existents i
mantenen la connectivitat entre ells i amb les

Dissenyar els espais lliures
de forma que maximitzin la

Maximitzar la biodiversitat

zones no urbanitzades situades a cotes més
elevades a través dels Sistemes Hidrològics i de

biodiversitat del lloc

l’espai qualificat de Patrimoni Històric de
l’entorn de la Casa de Can Nolla.
Dissenyar el mobiliari urbà amb materials
d’empreses que garanteixen que l’origen de la
fusta no prové de tales ilꞏlegals o que són de

Integració de criteris
ambientals que consideren

Criteris ambientals en el projecte derivat

cicle de vida dels materials

del disseny de zones verdes

compra verda (per exemple amb distintiu FSC Forest Stewardship Council-, que garanteix que
els productes de fusta amb aquesta certificació
provenen de boscos o plantacions forestals
gestionades correctament des del punt de vista
social, econòmic i ambiental).

4.6. PAISATGE
Objectiu específic

Criteri d’ordenació/reglamentació

Mesura concreta del PP
Disseny dels espais lliures garantint la

Ordenar l’espai lliure

Tenir en compte el paisatge típic del lloc en el

públic.

disseny de l’espai lliure.

preservació de torrents i pinedes com a
elements característics del paisatge local.
S’organitzarà l’edificació de forma oberta,

Estudiar una tipologia d’edificis que permeti

adaptada a la topografia del lloc.

Ordenació de l’espai

una nova ordenació de l’espai lliure públic per

privat

a que sigui més segur i obert a un major

Concentració dels habitatges de major densitat i

nombre d’habitants.

menor superfície en l’entorn de la Carretera del
Sis Pobles sense formar barreres visuals.
Es dóna continuïtat a la Carretera dels Sis

Prolongar cap a l’interior de l’àmbit les traces

Pobles i a la vialitat existent que permetrà

viàries existents dels sectors urbanitzats

connectar amb els sectors urbanitzats de

confrontants

Vilassar de Dalt al Nord i dels Plans Parcials ja
executats de La Cisa i Sot d’en Pi al sud i oest.
Protecció de l’entorn de la Casa de Can Nolla

Integrar

com a Patrimoni Històric i preservació dels

paisatgísticament el

entorns naturals com a Sistemes d’Espais

sector.

Lliures.
La Normativa urbanística del Pla Parcial preveu
Garantir-ne la Qualitat

la regulació de les zones d’aprofitament privat
definint alçades reguladores, ocupacions
màximes, i preservació de la vegetació existent
per tal de garantir una correcta integració de les
noves construccions en una zona d’edificació
residencial dominant.
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4.7. PATRIMONI HISTÒRIC
Objectiu específic

Criteri d’ordenació/reglamentació

Mesura concreta del PP
S’ha alliberat completament la zona 17
Patrimoni Històric i no s’han disposat noves
edificacions residencials per tal de garantir la
protecció dels Jardins i Boscos de Can Nolla.
La normativa del PP preveu la regulació de la
zona 17 d’acord contingut del Pla Especial del

Preservar el patrimoni

Establir la zonificació preservant el patrimoni

Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, aprovat per

preexistent

històric, arquitectònic i arqueològic.

la comissió d’urbanisme de Barcelona el 24 de
juliol de 1986. Es preveu que la implantació de
la nova edificació admesa, destinada a ús
hoteler es situarà en un espai que no reuneix
valor paisatgístic, en la zona d’antics conreus.
Requeriment d’intervencions arqueològiques
preventives abans de la intervenció urbanística.

4.8. GESTIÓ DE RESIDUS
Objectiu específic

Criteri d’ordenació/reglamentació

Mesura concreta del PP
Aplicació en els projectes derivats el Codi Tècnic

Fomentar la separació en

Preveure en els habitatges, edificis i

origen dels residus sòlids

establiments els espais adequats per a la

urbans.

recollida selectiva de residus.

de l’Edificació (CTE), i com a mínim les
disposicions del Decret 21/2006 pel qual es
regula l’adopció de criteris ambientals i
d'ecoeficiència en els edificis, per establir aquesta
regulació.
El compliment en els projectes derivats del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de residus i el
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova

Ordenar el

el Programa de gestió de residus de la

desenvolupament de

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula

l’activitat constructiva amb

Evitar la utilització de materials amb forts

la producció i gestió dels residus de la

l’objectiu de minimitzar els

impactes ambientals de fabricació i

construcció i demolició, i el cànon sobre la

impactes associats als

d’aquells potencialment perillosos per a la

deposició controlada dels residus de la

materials utilitzats i

salut.

construcció.

fomentar-ne la durabilitat, la
El compliment en els projectes derivats el Reial

reutilització i el reciclatge.

decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual
s’estableix la relació d’activitats potencialment
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per
a la declaració de sòls contaminats, entre d’altres.
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5. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES
La Modificació Puntual del POUM de Premià de Dalt en el sector PP2 Can Nolla que ha estat recentment
aprovada per la CTUAMB (acords de dates 7 d’agost de 2020 i 16 de novembre de 2020) va incloure al
llarg de la seva tramitació diferents propostes d’ordenació per aquests terrenys urbanitzables delimitats,
per tal de millorar, tant urbanísticament com ambientalment, la ordenació prevista en la fitxa i la
normativa del POUM 2003-2007, incorporant també un document de sostenibilitat ambiental, que va ser
objecte de informe per part de la OTAAA (serveis territorials a Barcelona) de data 25 de febrer de 2016,
al qual es va adaptar la darrera versió de la Modificació. Anteriorment a la tramitació de la Modificació,
una primera versió del Pla Parcial del sector PP2 Can Nolla del POUM 2003-2007 inclús havia estat
objecte de tramitació davant l’Ajuntament i va arribar a ser informat per la CTUB (expedient
2008/033285/B), però aquesta tramitació urbanística va quedar sense efecte arrel del conveni subscrit
entre Ajuntament i promotors, conveni que va donar peu a la tramitació de la Modificació del POUM en
aquest sector i que forma part de la documentació de la mateixa.
El resultat d’aquest llarg procés urbanístic i dels diferents informes sectorials emesos durant les
tramitacions esmentades (primer de la 1ª versió del PP, i de la Modificació del POUM després), inclòs
l’esmentat informe de la OTAAA, és l’ordenació prevista i recollida en l’aprovació definitiva de la
esmentada MP del POUM i que representa una indubtable millora en relació a la que preveien el POUM
de 2003- 2007 i l’anterior versió del PP, especialment des del punt de vista ambiental i paisatgístic.
En el moment de desenvolupar la ordenació del sector PP2 Can Nolla mitjançant el corresponent nou Pla
Parcial Urbanístic, un cop aprovada i publicada la referida Modificació del POUM, es plantegen doncs les
següents tres alternatives.
L’alternativa 0 fora la de no desenvolupar el sector urbanitzable delimitat de Can Nolla, el qual suposaria,
a més d’un incompliment de les previsions del POUM de Premià de Dalt i de la seva Modificació, un
evident perjudici pels interessos públics atès que la ordenació del sector Can Nolla preveu entre altes
qüestions d’interès pel territori i el municipi, l’execució a càrrec del sector d’un tram de l’anomenada
carretera del sis pobles i de un altre vial paralꞏlel a la mateixa que permeten connectar amb els sectors
veïns ja consolidats i també amb els municipis més propers, afavorint la mobilitat local i supralocal, així
com possibilita la urbanització i construcció d’una important bossa de sòl públic destinat a habitatge
social que es situa precisament a banda i banda d’aquest nou vial vertebrador (Carretera del Sis Pobles)
i que ha de donar resposta a les necessitats d’habitatge assequible. A més, la nova tipologia residencial
plurifamiliar resultat de la Modificació del POUM recentment aprovada, i que substitueix les tipologies
d’habitatges unifamiliars i aparellats que estaven previstes en el POUM 2003-2007 suposarà la creació
d’una oferta d’habitatges lliures mes racionals i més adequats a les demandes d’habitatge actuals, així
com ha permès reduir sensiblement la ocupació de sòl, ampliar el sòl destinat a sistemes de cessió,
alliberar uns espais arbrats dels jardins de Can Nolla incrementant considerablement la zona 17cn de
protecció, així com els sistemes (zones verdes) al voltant del torrent.
L’alternativa 1 fora la de tornar a la ordenació del sector PP2 Can Nolla prevista en la fitxa del POUM de
2003-2007 i per tant recuperar l’anterior versió del Pla Parcial que ja estava en tràmit i que es va deixar
sense efecte. Aquesta alternativa suposaria un retrocés pel que fa als valors ambientals i paisatgístics
recollits en la Modificació del POUM, doncs suposaria ignorar les directrius que els diferents organismes
sectorials i la pròpia CTUB i la OTAAA han emès durant la tramitació de la mateixa, i comportaria també
tornar a un model residencial obsolet i que no dona resposta a les necessitats actuals de la població.
Així, la ordenació prevista en el POUM 2003-2007 preveia una franja de protecció insuficient de l’entorn
del torrent de la Cisa, que inclús es qualificava en el seu tram final de vial, generava l’aparició d’un vial en
cul de sac adjacent a l’autopista en la zona sud-est del subsector 1 que afectava la zona boscosa de Can
Nolla i que només servia per a accedir a uns habitatges unifamiliars agrupats de una mida exagerada
que ocupaven aquest sòl susceptible de protecció, preveia també un altre inadequat vial (aquest privat)
en cul de sac en la zona nord colindant amb el PP la Cisa i no contemplava tampoc una vialitat
transversal suficient que coincidís amb els vials ja existents al t.m veí de Vilassar de Dalt. Es tracta d’una
alternativa considerada a nivell de la Modificació Puntual i que ja no és viable a nivell d’aquest Pla
Parcial, en tant que requeriria una nova modificació del Planejament General.
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L’alternativa 2, contempla el desenvolupament de l’ordenació del sector tal com ve proposada a la MP
del POUM recentment aprovada.
L’alternativa 3 contempla una variació de l’ordenació volumètrica respecte l’alternativa 2, preveient en
les parcelꞏles de la zona nord-oest de l’àmbit, per sobre la carretera dels sis pobles, com a blocs linials
amb longitud màxima de façana de 50 m.
Tant l’alternativa 2 com la 3, permeten introduir en l’ordenació urbanística del sector PP2 “Can Nolla” un
conjunt de determinacions que s’estimen necessàries per tal de millorar la connectivitat i la mobilitat,
incrementar la reserva per a sistemes (entre ells, la creació d’una zona verda adjacent a la riera o torrent
de la Cisa, que es recupera, permetent un recorregut fins al santuari de La Cisa i l’ampliació de la secció
de zona verda al voltant de la Carretera dels sis pobles) i la superfície lliure d’edificació, propiciant un ús
més racional del territori, així com estendre i homogeneïtzar a tot l’àmbit el model residencial plurifamiliar
(clau 13k- edificació volumètrica especifica), sens dubte més sostenible i de volumetria més reduïda i
assequible que garanteix una sensible menor ocupació de sòl, en substitució de les tipologies unifamiliars
agrupades (claus 13f i 13i) que preveia el POUM 2003-2007 en algunes subzones. L’execució d’aquestes
ordenacions permeten també l’obtenció per cessió gratuïta i obligatòria d’una bona part del bosc existent
en la finca de Can Nolla com a sistema local d’equipaments i espais lliures, fent-la plenament compatible
amb la clau 17 de protecció del patrimoni (que s’incrementa en 8.485 m²), en haver-se suprimit també la
previsió del vial prolongació del c/ Lluis Jordà Cardona que travessava la zona boscosa de Can Nolla, per
tant, en ambdues alternatives, es garanteix una millor preservació dels valors naturals i patrimonials i del
paisatge en aquest sector.
L’alternativa 3 amb blocs línials de 50 m de llargada per sobre de la Carretera dels Sis Pobles, situa
aquests blocs de forma sensiblement perpendicular al pendent del vessant, comportant un major impacte
visual respecte les cotes superiors del vessant que són les que mantenen una major visibilitat.
L’alternativa 2 en aquest sentit permet una major permeabilitat de l’ordenació.
L’alternativa escollida és l’alternativa 2 que permetrà garantir el desenvolupament sostenible del
sector i la preservació dels elements naturals i patrimonials i facilita la integració visual de les noves
edificacions en l’entorn minimitzant l’efecte de barrera de les noves construccions envers les cotes
superiors del vessant.
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6.

DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ

Accessibilitat al sector. Estructura general de l’ordenació
El Pla Parcial preveu la connexió amb la xarxa viària existent als entorns de l’àmbit: al llindar est amb
l’Avinguda Comtal que pertany al terme municipal de Vilassar de Dalt, el Vial 2 connecta amb el Carrer
Camp dels Hermanos, el Vial 3 amb el Carrer dels Eucaliptus, la Carretera dels Sis Pobles amb
l’Avinguda Sot d’en Pi i el Vial 7 amb el Carrer Joan Brossa.
Pel costat oest, en el terme de Premià de Dalt, es dona continuïtat a la Carretera dels Sis Pobles, al
carrer Ebre que connecta amb el vial 7 a través del carrer Riu Onyar, i l’Avinguda dels Xiprers que
connecta directament amb el carrer Riu Onyar.
La xarxa viària del Pla Parcial preveu la construcció de tres ponts que creuen el Torrent de la Cisa-Santa
Anna; un a la Carretera dels Sis Pobles, un altre a la connexió amb el Carrer Riu Ebre (Vial 7), i el darrer a
l’extrem sud de l’àmbit (Avinguda dels Xiprers). També preveu la formació de dues obres de pas sobre el
torrent innominat, un per connectar el vial 7 amb l’Avinguda Comtal; i l’altre per connectar el vial que
delimita els sistemes d’espais públics amb el carrer Lluís Jordà Cardona.
Aquestes connexions viàries permeten garantir adequadament l’accessibilitat a la zonificació prevista al
Pla Parcial. L’estudi d’ordenació de la mobilitat generada desenvoluparà en detall l’impacte en la mobilitat
de la zona, les previsions d’aparcament, l’afectació en el transport públic i les circulacions de vianants i
bicicletes.
Així, per establir la xarxa viària del sector caldrà la formació de tres obres de pas: al Torrent de la Cisa
que constitueix el llindar oest de l’àmbit i de dues obres de pas al torrent innominat que constitueix el
llindar est. Veure a l’Estudi d’Inundabilitat la definició i l’impacte d’aquestes obres de pas sobre els torrents
i l’entorn. El projecte d’aquestes obres de pas serà un document annex al projecte d’urbanització del
sector.
Xarxa viària i aparcament
El vial principal i més important del Pla és la Carretera dels Sis Pobles que permetrà enllaçar els trams
existents a ambdós costats del sector. Al costat de Vilassar de Dalt, just en el límit del terme, amb el vial
(Avinguda Sot d’en Pi) ja existent pel desenvolupament dels Plans Parcials del Camp dels Hermanos i de
Can Olla. Al costat de Premià de Dalt, amb la mateixa Carretera dels Sis Pobles ja urbanitzada a través
de l’execució del Pla Parcial Sot d’en Pi i anteriorment Puig de Pedra.
S’ha mantingut una secció similar als trams ja executats, amb una via principal de 20 m d’amplada, amb
vorera de 2,8 m, calçada de 11,4 m i vorera de 5,8 m que inclou doble sentit de carril bici (2 m). La
calçada permet el doble sentit de circulació i aparcament en línia a ambdós costats. Considerant una
llargada de 4,5 m aproximadament hi hauria 45 places d’aparcament.
A banda i banda d’aquest vial, s’han qualificat unes franges d’espais públics de protecció de
comunicacions d’uns 15 m d’amplada. En el costat de mar (sud-est) es preveu l’espai per la creació d’un
carril bici segregat de la calçada. Les pendents longitudinals d’aquest vial principal són força lleugeres,
d’entre el 4,85% i 0,75%. Les cotes de connexió en els dos costats que cal enllaçar, son lògicament les
dels trams ja executats.
Paralꞏlel al vial principal hi ha el vial 7. Aquest connecta el Carrer Riu Ebre de Premià de Dalt amb el
Carrer Joan Brossa de Vilassar de Dalt, té 10 m d’amplada, amb voreres de 1,9 m i 2,4 m, i calçada de 5,7
m que permet un sentit de circulació i aparcament en línia en un dels dos costats. Aproximadament 30
places d’aparcament.
L’Avinguda dels Xiprers, que uneix la carretera dels Sis Pobles amb el Carrer Riu Onyar ocupa l’actual
camí d’accés a Can Nolla des del Nord-Oest, actua com a separador entre l’espai públic i l’espai privat. Té
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una secció 12,00 m d’amplada, amb voreres de 2,1 m i 2 m, i calçada de 7,5 m que permet un sentit de
circulació i aparcament en línia a ambdós costats. Aproximadament 82 places d’aparcament.
Longitudinalment té una pendent d’entre el 4,90% i el 6,00%.
Els vials 2 i 3 donen accés als blocs d’habitatges de la zona nord-oest del sector, tenen una secció de
12,00 m d’amplada amb voreres de 3,1 m, i calçada de 5,8 m que permet un sentit de circulació i
aparcament en línia en un dels dos costats. Això permet aconseguir en aquesta zona unes 53 places
d’aparcament més en superfície.
El vial 6 és de 10,00 m d’amplada amb voreres de 1,9 m i 2,4 m, i calçada de 5,7 m que permet un sentit
de circulació i aparcament en línia en un dels dos costats. Aproximadament 8 places d’aparcament. Uneix
els vials 2 i 3 en els seus extrems per tancar la circulació de la zona.
En total, es preveuen 218 places d’aparcament públic en superfície. A la tipologia edificatòria de la zona
13kcn es preveuen 1,5 places per habitatge (280 habitatges x 1,5 places = 420).
Equipaments i zones verdes
Es preveu el manteniment de les superfícies i la ubicació de zones verdes (20.010 m²) i equipaments
(12.232 m²) previstes en la MP POUM.
Es diferencien dos tipus de zona verda en el sector, els espais paralꞏlels al Torrent de la Cisa-Santa Anna
que permeten la millor protecció del sistema hidrològic així com la circulació natural cap al Santuari de la
Cisa i l’espai annex a la zona d’equipaments que actualment és un bosc i que es preveu mantenir.
Els equipaments es distribueixen entre els subsectors 1 i 3.
En el subsector 3 l’equipament té una superfície de 4.099 m², correspon a un terreny destinat a
equipament escolar, concretament a l’ampliació de l’Escola Santa Anna que es troba a tocar de l’àmbit.
En el subsector 1 l’equipament té una superfície de 8.133 m², la zona d’equipaments es situa en paralꞏlel
a l’Avinguda dels Xiprers i està limitada en el seu costat nord-est per la zona verda més gran del sector
(12.620 m²) abans esmentada. El terreny té una pendent aproximada del 5,5 % cap al sud-est.
Sòl d’ús privat i edificació. Cessió d’aprofitament
En el sòl d’ús privat es diferencien dues zones o subzones amb els següents usos:
1) Zona 13 Ciutat Jardí. Subzona 13kcn. Edificació volumètrica específica Can Nolla
Usos:

Residencial plurihabitatge (excepte en subsòl). Un mateix edifici
podrà contenir Habitatges Protegits, Concertats i Lliures.
Comercial (superfície inferior a 80 m²).
Oficines.
Administratiu.
Sanitari - Assistencial (superfície inferior a 80 m²)

2) Zona 17cn. Protecció del Patrimoni Històric-Artístic i Ambiental Can Nolla
Usos:

Residencial. S’admeten un màxim de 3 habitatges.
Hostaleria. No s’admeten els prostíbuls.
Restauració.
Sociocultural i religiós.
Sanitari - Assistencial.

Xarxes de serveis
MEMÒRIA pàg. 24

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC DEL PLA PARCIAL “CAN NOLLA”
PREMIÀ DE DALT

Sanejament
S’ha projectat la instalꞏlació d’una xarxa de sanejament separatiu, amb colꞏlectors d’aigües residuals i
d’aigües pluvials independents. Les aigües pluvials, per superfície, desguassaran directament al Torrent
de la Cisa-Santa Anna.
El traçat dels colꞏlectors, s’ha previst per l’eix de la calçada. Aquesta xarxa queda reflectida en el plànol
corresponent del Pla Parcial (plànol P-03).
La topografia de la zona, permet recollir les aigües negres en un únic colꞏlector que conduirà les aigües
fins al colꞏlector existent, situat al Torrent Santa Anna – La Cisa, que connecten amb el municipi de
Premià de Mar, i desguassen finalment a la depuradora de la Riera de Teià, ubicada en el terme municipal
del Masnou.
Per tal de poder realitzar la connexió, caldrà construir una part del colꞏlector fora de l’àmbit del Pla Parcial.
Aigua
S’ha projectat una xarxa de subministrament d’aigua potable, d’acord amb les indicacions de la companyia
SOREA, de qui depèn tota la xarxa.
Estan previstes dues connexions a la xarxa existent de Premià de Dalt i una a la xarxa de Vilassar de Dalt.
El traçat dels tubs, es farà per les voreres. Els encreuaments dels vials, aniran protegits. Aquesta xarxa,
queda reflectida en el plànol corresponent del Pla Parcial (plànol P-03).
S’ha previst la distribució d’aigua, mitjançant canonada de fosa de diferents diàmetres.
La xarxa està també dimensionada per servir com a xarxa d’extinció d’incendis, en compliment de la
normativa. En el conjunt s’han previst un total de 6 Hidrants soterrats.
Enllumenat públic
La xarxa d’enllumenat públic, es farà a partir de dos nous quadres de distribució, situats un a la cruïlla
entre la carretera dels Sis Pobles i l’Avinguda Comtal de Vilassar de Dalt i l’altre a l’Avinguda dels Xiprers.
L’esquema de distribució i disposició de les lluminàries, està assenyalat en el plànol P-04 del Pla Parcial.
A les Avingudes principals, es fa una distribució de fanals a portell, en canvi, als carrers secundaris, la
distribució és en línia en un sol costat del vial.
Les columnes, són totes de tipus Nickolson, de 4,00 m d’alçada i amb lluminàries amb equips de leds.
Xarxa de Mitja i Baixa Tensió
La xarxa de mitja tensió soterrada, es projecta per tal de poder retirar totes les línies aèries existents en
l'àmbit del Pla Parcial.
La més important, es la que travessa l’àmbit de forma longitudinal d’est a oest, que comportarà la
construcció de 3 nous centres de transformació que permetrà anulꞏlar la xarxa aèria existent.
Això comportarà la retirada de 5 torres de les línies de 25 kw – Sant Genís 1 i 2.
L’altra línia aèria, amb un recorregut molt més curt, està situada de forma transversal al sector, en el seu
límit sud-est i en paralꞏlel a l’Autopista. Caldrà retirar la línia i les torres de suport, així com reforçar o
modificar les línies restants exteriors al sector.
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Amb aquesta xarxa de mitja tensió, també està prevista la retirada del centre de transformació existent al
Torrent de la Cisa-Santa Anna (MA-71365) i la futura connexió a l’Hotel previst en el sector 17cn.
Aquesta xarxa, queda reflectida en el plànol corresponent del Pla Parcial P-05.
La xarxa de baixa tensió, es disposarà soterrada per les voreres amb diversos circuits independents que
s’alimentaran cadascun del seu respectiu Centre de Transformació.
Es colꞏlocaran les corresponents caixes de connexió i seccionament a raó d’una caixa per a cada edifici
plurifamiliar.
Aquesta xarxa, queda reflectida en el plànol corresponent del Pla Parcial P-04.
Xarxa de telefonia
Es preveu la canalització subterrània de la xarxa telefònica a base de prismes de 2 conductes de PVC de
Ø110 o Ø63.
El traçat d’aquestes canalitzacions es farà per les voreres i s’alimentarà de la xarxa existent, a través del
pas del Torrent la Cisa-Santa Anna per sota l’Autopista C-32 i també en la xarxa existent a l’Avinguda
Comtal.
S’instalꞏlaran els corresponents pericons de tipus M, H o D, i caixes de connexió amb armaris amb
pedestal.
Aquesta xarxa, queda reflectida en el plànol corresponent del Pla Parcial P-06.
Xarxa de Gas
Es projecta només la connexió entre Premià de Dalt i Vilassar de Dalt a través de la Carretera dels Sis
Pobles i per la part inferior de l’Avinguda dels Xiprers.
No es preveu la instalꞏlació de gas en els vials d’aprofitament privat.
Aquesta xarxa queda reflectida en el plànol corresponent del Pla Parcial P-07.
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7. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS
SOBRE ELS DIFERENTS ASPECTES AMBIENTALS
7.1. TERRITORI
a)

Fase de construcció
El desenvolupament de l’ordenació prevista en el Pla Parcial mantindrà la diversitat de valors
naturals existents, preservarà el Patrimoni Històric i concentrarà el nou teixit residencial en els
entorns més degradats. Es produirà un canvi d’usos respecte la situació actual de terrenys
agrícoles i forestals envers un nou sector urbanitzat per bé que l’ordenació proposada conserva
i amplia la zona 17 de protecció del patrimoni històric i la massa arbòria existent en la finca Can
Nolla.
La finca no manté actualment una activitat agrícola comercial que es pugui veure afectada,
però si afectarà a zones d’horta i fruiters que són emprats actualment per al consum propi.
Bona part d’aquests terrenys agrícoles es mantindran en l’àmbit de la zona 17 de protecció del
patrimoni històric.

b)

Fase de funcionament
El desenvolupament del Pla Parcial enllaçarà els àmbits urbanitzats del voltant, donant
continuïtat a la trama viària i coherència urbanística a l’ordenació general.

c)

Mesures correctores previstes








Donar continuïtat i connectar les xarxes viàries existents.
Qualificació de Sistemes d’Espais Lliures en l’entorn del Torrent de la Cisa – Santa Anna i el
sector forestal de Can Nolla.
Delimitació de la Protecció Històrica de l’entorn de la Casa de Can Nolla.
Ubicació de la nova edificació d’ús hoteler en la zona d’antics conreus fora dels terrenys
forestals.
Els projectes derivats hauran de garantir l’adaptació morfològica de la urbanització i les
edificacions als terrenys.
El talussos generats en la urbanització i noves edificacions es revegetaran, optant en cas
que sigui necessari, per aplicar tècniques de bioenginyeria amb preferència a d’altres
solucions de tipus més dur.
El projecte d’urbanització s’adapta a les necessitats reflectides per l’EAMG.

7.2. MEDI ATMOSFÈRIC
a) Fase de construcció
Durant l’execució de les obres és previsible la producció dels següents impactes:


Augment de les partícules sòlides totals (PST), degut als moviments de terres, treballs de
demolició i el trànsit de maquinària. Aquest impacte pot produir efectes sobre la població
(increment de les dificultats respiratòries, conjuntivitis i irritacions de les mucoses, ...), així
com un efecte d’embrutiment del paisatge veí, i lleugeres disminucions dels creixements de
la vegetació colindant.



Augment moderat de les emissions de contaminants (SO2, NO, Pb, ...) degut a la utilització
de la maquinària de les obres.

b) Fase de funcionament


La vocació residencial del sector amb l’ordenació proposada ha de suposar increments
moderats de les emissions de contaminants atmosfèrics derivats de l’activitat domèstica que
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s’integrin plenament en un sector dominat per emissions disperses principalment de
l’activitat domèstica i amb la C-32 com a principal focus contaminants.


La millora de la connexió de les xarxes viàries ha de permetre millorar les condicions de
trànsit i en aquest sentit contribuir a disminuir les emissions d’aquest concepte.

c) Mesures correctores previstes



Soterrament de la xarxa aèria de mitja tensió al pas pel sector.
Reducció de les emissions de pols amb la realització de regs durant les fases de moviments
de terres i explanacions de la vialitat, així com en camins i accessos d’obra. Els regs es
realitzaran mitjançant cisternes i amb la utilització de tensoactius incorporats en l’aigua de
reg per augmentar la seva eficàcia. La freqüència dels regs dependrà de les condicions
climatològiques.



Delimitació dels camins i accessos d’obra per al pas de maquinària. Limitació de velocitat en
accessos.



Instalꞏlació de captadors de pols en llocs d’elevada producció.



Ús de lones protectores en els camions de transport de material pulverent.



Neteja de camions a la sortida de l’obra.



Obligatorietat per tota la maquinària d’estar al corrent de la ITV.



Incorporació en els projectes de les mesures previstes en l’estudi de mobilitat.

7.3. CICLE DE L’AIGUA
a)

Fase de construcció
Les actuacions previstes mantindran els espais de Sistema Hidrològic de l’entorn del Torrent de
La Cisa – Santa Anna, tenint en compte que caldrà construir les obres de pas per donar
continuïtat a la vialitat. El mateix succeirà amb les dues obres de pas del torrent innominat, pel
que s’ha qualificat una franja de zona verda. En tractar-se de cursos temporals no es preveu
que es puguin produir incidències directes significatives.
De forma indirecta i amb el procés urbanitzador, cal preveure possibles afeccions dels sòls que
puguin afectar indirectament les aigües a través de:

b)



Vessaments associats a infraestructures auxiliars (serveis, dutxes, etc.).



Contaminació per l’escorrentia d’aigües de neteja d’instalꞏlacions i maquinària.



Contaminació pels vessaments en les operacions de manteniment de maquinària i
instalꞏlacions (hidrocarburs, olis, etc.).



Contaminació per vessaments de materials transportats.

Fase de funcionament
La urbanització preveu que la xarxa de residuals es connecti a la Depuradora de Teià, i que les
pluvials, un cop s’hagin tractat degudament, s’aboquin al Torrent de La Cisa.
Es preservarà el Sistema Hidrològic del Torrent de La Cisa – Santa Anna recolzant-lo amb la
creació de Sistemes d’Espais Lliures en el seu entorn.
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La xarxa d’aigua es connectarà a la xarxa existent del sector veí del Pla Parcial “Sot d’en Pi”.
c)

Mesures correctores previstes


Les actuacions de tipus dur en les lleres dels torrents previstes en l’estudi d’inundabilitat del
Pla (esculleres, etc.), hauran de ser les mínimes imprescindibles per a garantir la protecció
i/o estabilitat de la llera i dels marges i la prevenció del risc d’inundació, estudiant, sempre
que sigui possible, la seva substitució per solucions fonamentades en la bioenginyeria
fluvial.



En el sistema d’espais lliures situat a l’entorn de la xarxa hidrogràfica es procurarà reduir el
mobiliari urbà al mínim imprescindible i, en cas que s’hi prevegin recorreguts per a vianants,
es promourà l’ús de paviments permeables.



Es preveu l’estalvi i eficiència en el consum i instalꞏlacions d’aigua tant de les parcelꞏles
privades, com dels espais lliures.
- Utilitzar tècniques i criteris propis de la xerojardineria. S’haurà d’implantar l’ús de
sistemes eficients de reg, i l’ús d’aigües alternatives a l’aigua de xarxa, si és possible.
- Aplicació en els projectes derivats del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a mínim
les disposicions del Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència.



Per tal d’evitar la contaminació de les aigües -tant de forma directe com indirecte-, s’ha de
preveure:
- Incorporació de les premisses de l’estudi d’inundabilitat en el disseny de les obres de pas
del Torrent de la Cisa i del torrent innominat.
- Preservació del Sistema Hidrològic del Torrent de la Cisa i dels entorns del torrent
innominat.
- Delimitació precisa de les obres i rutes d’accés als entorns de les lleres per evitar la seva
afectació.
- Impermeabilització de les zones susceptibles de produir vessaments. Àrees
d’instalꞏlacions auxiliars i pàrkings de maquinària. Les àrees impermeabilitzades hauran de
comptar amb sistemes de recollida i tractament d’aigües dels equipaments d’obra.
- Realització de neteges i manteniments de maquinària en àrees especialment habilitades
o tallers autoritzats.
- L’emmagatzematge de substàncies perilloses (olis, hidrocarburs, etc.) es durà a terme en
àrees impermeabilitzades amb dispositius de contenció en cas de trencament dels envasos.

7.4. CANVI CLIMÀTIC
a) Fase de construcció
El desenvolupament de les obres suposarà un increment local de les emissions, per la presència de
maquinària pròpia de l’activitat urbanitzadora i constructiva.
b) Fase de funcionament
Les noves activitats previstes s’integraran en les emissions residencials de l’entorn
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El desenvolupament del Pla Parcial pot suposar un increment de les emissions de 3,3 t CO2/any
derivades lligades a l’increment de la mobilitat d’acord amb l’EAMG realitzat i unes emissions de
associades al consum energètic 206,5 t CO2/any calculades en base a l’eina de càlcul del planejament
derivat del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
c) Mesures correctores previstes


Aplicació en els projectes derivats del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i com a mínim les
disposicions del Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència.



D’acord amb les determinacions de l’article 27 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi
climàtic, Les noves edificacions s’hauran d’ajustar a la definició d’edifici de consum
d’energia gairebé nul establerta en la disposició addicional quarta del Reial Decret 56/2016,
de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE, de 25 d’octubre de 2012.

7.5. BIODIVERSITAT
a) Fase de construcció
Eliminació de la vegetació i destrucció dels hàbitats de la fauna en els nous espais a urbanitzar.
Afeccions a la vegetació i fauna de l’entorn pel desenvolupament de les obres i les molèsties
que es generen per la producció de pols, sorolls i emissions.
En relació a les afeccions als espais forestals d’alzinars catalogats com a hàbitats d’interès
comunitari no prioritari (codi 9340) el Pla qualifica principalment els terrenys amb recobriment
arbori d’aquest hàbitat de zona de protecció del patrimoni (clau 17cn) i sistemes d’espais lliures,
hidrològic i d’equipaments, bona part dels quals resten compresos, alhora, en l’àmbit del P.E.
del patrimoni. Tanmateix, una superfície inferior a 0,9 ha d’arbrat resta afectada pel sistema de
comunicacions (carretera dels Sis Pobles, vial 7, etc.) i de protecció del mateix i per algunes
zones de ciutat jardí amb edificació volumètrica específica (clau 13 Kcn).
b) Fase de funcionament
La urbanització mantindrà com a espais lliures les àrees de major interès natural, preservant el
Corredor del Torrent de la Cisa – Santa Anna i el sector forestal de Can Nolla.
La trama edificable permetrà la connectivitat de les zones verdes preservades tant entre elles
com amb les zones no urbanitzades properes.
c) Mesures correctores previstes


Delimitació dels espais lliures del Torrent de La Cisa – Santa Anna i el sector forestal de
Can Nolla.



Delimitació del sector de Patrimoni Històric que permeti la conservació de l’enjardinament
privat d’alt valor i contribueixi a la connectivitat de les zones verdes.



En cas que es detecti algun exemplar de la fauna o flora protegida que es pugui veure
afectat per alguna de les actuacions en el desenvolupament del Pla, caldrà prendre les
mesures adients o, en cas de dubte, notificar-ho als agents rurals i/o la Secció de
Biodiversitat i Medi Natural, per tal que se’n pugui garantir la preservació.



L’obertura del camí peatonal entre l’Avinguda dels Xiprers i el carrer Lluís Jordà Cardona en
els espais lliures s’haurà de garantir el compliment de les determinacions del Pla especial
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de protecció del patrimoni arquitectònic i ambiental del municipi, especialment quant a la
prohibició de talar arbres en l’àmbit catalogat.


En les zones d’aprofitament privat es fixa la necessitat de preservació de la vegetació en els
espais no ocupats per l’edificació.



El projecte d’urbanització del sector haurà de preveure mesures per a la protecció i millora
de la vegetació associada als cursos hidrogràfics (supressió de la canya, plantació
d’espècies autòctones, etc.).



Minimització de la generació de pols.



A nivell d’execució de les obres es preveu:
-

Acotar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària, mitjançant
l’encintament del límit d’obra, incloent els accessos necessaris per a l’execució de les
obres.
Utilitzar com a zones d’ocupació temporal (parc de maquinària, zones d’acopis) àrees
ermes sense vegetació,o bé en el seu defecte, espais agrícoles en guaret.
Vetllar per la correcta execució de les obres a nivell de prevenció de vessaments,
generació de pols, sorolls, recollida i tractament de residus.
Utilització d’espècies autòctones i/o adaptades bioclimàticament per a la revegetació
d’espais lliures.

7.6. PAISATGE
a)

Fase de construcció
El desenvolupament de les obres suposarà un empitjorament temporal del paisatge per:

b)



Ocupació d’espais agrícoles o naturalitzats.



Presència de pols en l’aire i conseqüent embrutiment del paisatge.



Presència de residus de la demolició i execució de les obres.



Abocaments accidentals.



Presència de maquinària d’obres i infraestructures auxiliars.

Fase de funcionament
La urbanització mantindrà les zones verdes en les àrees de més valor natural, preservant el
Corredor del Torrent de la Cisa – Santa Anna i el sector forestal de Can Nolla.
Es preservarà l’entorn del Patrimoni Històric de la Casa de Can Nolla.
El nou tramat residencial es concentrarà principalment en l’entorn de la xarxa viària de la
Carretera dels Sis Pobles amb un teixit obert que eviti la creació de grans barreres. Es
mantindrà la tipologia de edificacions baixes PB + 2 PP que predominen en la zona, evitant la
aparició de grans cossos en alçada.

c)

Mesures correctores previstes


Ordenació de zones verdes i l’entorn de Can Nolla.



Alçades de l’edificació limitades a PB +2 PP
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Per a la zona d’aprofitament privat 17 es preveu que la implantació de la nova edificació
admesa, destinada a ús hoteler s’implantarà en la zona d’antics conreus amb menor valor
paisatgístic, fora dels sectors forestals.



Minimització de la generació de pols.



Minimització i control de la gestió de residus.

7.7. PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC
a)

Fase de construcció
L’execució de les obres haurà de garantir la preservació de la Casa de Can Nolla i el seu
entorn.

b)

Fase d’explotació
La urbanització i edificació seran compatibles amb la protecció del Patrimoni Històric.

c)

Mesures correctores previstes


Manteniment i conservació la Casa de Can Nolla Catalogada com a Patrimoni HistòricArtístic d’acord al Pla Especial.



L’obertura del camí peatonal entre l’Avinguda dels Xiprers i el carrer Lluís Jordà Cardona en
els espais lliures s’haurà de garantir el compliment de les determinacions del Pla especial
de protecció del patrimoni arquitectònic i ambiental del municipi, especialment quant a la
prohibició de talar arbres en l’àmbit catalogat.



Per a la zona d’aprofitament privat 17 es preveu que la implantació de la nova edificació
admesa, destinada a ús hoteler s’implantarà en la zona d’antics conreus amb menor valor
paisatgístic, fora dels sectors forestals.



Necessitat de realització d’intervencions arqueològiques preventives prèvies a la intervenció
urbanística, en les zones del Pla Especial.

7.8. RESIDUS
a)

Fase de construcció
La fase de construcció suposarà la generació d’una important volumetria de residus derivats de
l’enderroc d’infraestructures i xarxes existents, i la realització d’esbrossades i moviments de
terres. Caldrà dur a terme un seguiment i gestió acurada d’aquests residus, per tal de
minimitzar l’impacte de la generació d’aquests.
Durant l’execució de les obres pròpiament es produirà igualment una generació important de
residus de tipologia diversa:


Residus del parc de maquinària i els seus envasos; olis, combustibles, recanvis, filtres,
pneumàtics, bateries, ... i els seus envasos.



Residus de les instalꞏlacions dels treballadors; papers, vidres, plàstics, residus orgànics, ...



Envasos de materials d’obra; cartró, palets, plàstics, bidons, ...



Residus d’oficines d’obra; paper, cartró, fluorescents, tòners, ...
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b)

Fase de funcionament
La generació de residus en fase de funcionament serà el comú de zones urbanes derivat de:

c)



Neteja general de vialitat.



Residus domèstics de les noves edificacions.



Residus de manteniment de zones verdes.

Mesures correctores previstes
Les mesures previstes per la generació de residus i els seus impactes estan encaminats per
ordre d’importància en la minimització, valorització i tractament dels residus.


Compliment del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora dels residus. En aquest sentit s’ha de disposar dels dipòsits adequats per la
retirada dels residus generats per l’obra i, particularment, els destinats a emmagatzemar
olis, combustibles i altres tipus de substàncies perilloses. Els dipòsits hauran de garantir una
estanquitat del 100%.



Caldrà tenir en compte que, d’acord amb l’article 100.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2001,
de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües, “Resta prohibit, amb
caràcter general, l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes residuals
susceptibles de contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini
públic hidràulic, excepte que es compti amb la prèvia autorització administrativa”.



En compliment del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, caldrà incorporar als projectes executius un pla
de gestió de residus de la construcció, d’acord amb la normativa vigent en matèria dels
enderrocs i altres residus de la construcció i en particular la llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora dels residus i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcció i la Llei 8/1987, de 15 d’abril.
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8.

AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA PARCIAL
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS

DE

JUSTIFICACIÓ

DEL

El Pla Parcial objecte d’estudi contribueix a fomentar el model d’ordenació urbanística compacte, ja que
desenvolupa un sector envoltat d’espais urbanitzats, afavorint d’aquesta manera l’aprofitament dels
recursos i d’infraestructures i millorant la connexió dels sectors veïns.
A continuació es mostra la verificació dels objectius ambientals aplicables:
Objectius ambientals aplicables
Model d’ordenació i ocupació del sòl

Implantació / Adaptació

Models d’ordenació urbanística eficients pel que fa a la Realització d’estudis ambientals i de mobilitat generada.
funcionalitat i el consum de recursos
Preservació dels elements de valor natural i històric amb la
delimitació de zones verdes al llarg del torrent de la Cisa i
l’entorn de Can Nolla i la seva zona forestal.
Millora de la connectivitat del sector amb els sectors veïns i de la
mobilitat general de la zona entre Premià de Dalt i Vilassar de
Dalt d’acord amb l’EAMG.

Ambient atmosfèric
Optimitzar l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de Soterrament de la xarxa elèctrica existent en el sector.
les edificacions garantint la reducció de la seva contribució al Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
canvi climàtic.
El projecte d’urbanització haurà de complir les disposicions que
per les zones E3 realitzen la Llei 6/2001 i el Decret 190/2015.

Cicle de l’Aigua
Prevenir riscos hidrològics.
Fomentar l’estalvi de l’aigua en la urbanització i l’edificació.
Preservar i millorar la qualitat dels recursos hídrics.

Realització d’estudis específics d’inundabilitat del Torrent de la
Cisa i del torrent innominat.
Disseny de la xarxa de pluvials amb abocament cap al Torrent
de la Cisa.
Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
Aplicació de paràmetres d’ecoeficiència en les zones verdes.

Biodiversitat
Establir un sistema d’espais lliures que preservin la diversitat de Preservació dels espais lliures en el procés urbanitzador.
valors naturals i estiguin connectats amb les xarxes urbanes i Regulacions urbanístiques de les zones d’aprofitament privat per
territorials exteriors.
la preservació de la vegetació.
Regulació de zones verdes amb la utilització d’espècies
autòctones adaptades bioclimàticament.

Paisatge
Garantir la
l’edificació.

integració

paisatgística

de

la

urbanització

i Adaptació topogràfica de la urbanització i l’edificació al relleu
existent.
Regulacions urbanístiques de les zones d’aprofitament privat a
nivell d’alçades reguladores, ocupacions en planta i preservació
de la vegetació.

Patrimoni Històric
Preservar el patrimoni existent.

Protecció i conservació de l’entorn de Can Nolla.
Regulació de la zona d’aprofitament privat 17 on es preveu que
la implantació de la nova edificació admesa, destinada a ús
hoteler s’implantarà en la zona d’antics conreus amb menor
valor paisatgístic, fora dels sectors forestals.

Gestió de Residus
Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients Compliment normativa vigent.
per a la reutilització i la recollida selectiva dels residus.
Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
Promoure en els edificis la previsió d’espais i instalꞏlacions que
facilitin la recollida selectiva dels residus.
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9.

DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ

Mesura prevista

Metodologia de Lloc d’inspecció Periodicitat
Seguiment
l’inspecció

de Responsable del
Seguiment

Territori
Protecció dels valors naturals

Seguiment
visual Àmbit de les obres
del
desenvolupament
de
les
obres
d’urbanització
i
edificació

Periòdicament
durant les obres

Persona o persones
designades
per
l’equip
tècnic
mediambiental

Medi Atmosfèric
Lliurament
Obligatorietat d’estar al corrent fotocòpia ITV vigent
ITV

Parc de maquinària

Inspecció
ocular. Àmbit de les obres
Presència de pols
en suspensió i/o
equips de reg
Seguiment
visual Àmbit de les obres
Delimitació dels camins i del
accessos d’obra per al pas de desenvolupament
maquinària.
Limitació
de de les obres i zones
velocitat en els accessos
d’accessos
Realització de Recs periòdics

Inici de l’obra i amb Persona o persones
la incorporació de designades
per
nova maquinària
l’equip
tècnic
mediambiental
Periòdicament
Persona o persones
durant les obres
designades
per
l’equip
tècnic
mediambiental
Periòdicament
Persona o persones
durant les obres
designades
per
l’equip
tècnic
mediambiental

Cicle de l’aigua
Seguiment
visual Àmbit de les obres
Preservació
del
Sistema del
Hidrològic del Torrent de la desenvolupament
Cisa
de
les
obres
d’urbanització
i
edificació
Habilitació d’àrees Parc de maquinària
Neteja i manteniment de definides
maquinària
Emmagatzematge
substàncies perilloses

Inspecció
de sistemes
retenció i
d’acopis
materials

Periòdicament
durant les obres

Persona o persones
designades
per
l’equip
tècnic
mediambiental

Periòdicament
durant les obres

Persona o persones
designades
per
l’equip
tècnic
mediambiental
Persona o persones
designades
per
l’equip
tècnic
mediambiental

dels Àrees d’acopis de Periòdicament
de materials
durant les obres
zones
de

Residus
Seguiment
del Àmbit de les obres
Incorporació de Plans de compliment del Pla i
Gestió de Residus de la verificació de les
Construcció
volumetries
generades
Biodiversitat
Seguiment
visual Àmbit de les obres
del
Protecció dels valors naturals. desenvolupament
de
les
obres
d’urbanització
i
edificació
Patrimoni Històric
Seguiment
visual Àmbit de les obres
del
Conservació del Patrimoni desenvolupament
Històric de Can Nolla.
de
les
obres
d’urbanització
i
edificació
en
l’entorn del béns
catalogats de Can
Nolla
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Periòdicament
durant les obres

Persona o persones
designades
per
l’equip
tècnic
mediambiental

Periòdicament
durant les obres

Persona o persones
designades
per
l’equip
tècnic
mediambiental

Periòdicament
durant les obres

Persona o persones
designades
per
l’equip
tècnic
mediambiental
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El responsable del seguiment ambiental serà l’Ajuntament de Premià de Dalt.
El seguiment ambiental de les obres realitzarà un informe mensual de seguiment.
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10. SÍNTESI
El present Document Ambiental Estratègic del Pla Parcial “Can Nolla” al municipi de Premià de Dalt té
per objecte, determinar els possibles efectes derivats del desenvolupament del planejament urbanístic.
Aquest Pla s’ha avaluat globalment com compatible, tenint en compte tant les possibles afectacions
sobre el medi com els impactes sobre els diferents vectors, valorant en tots els casos les diferències
entre la situació actual i la prevista amb el desenvolupament del Pla Parcial.
Els principals impactes previstos pel desenvolupament són els derivats de la transformació d’usos i
ocupació del sòl, tenint en compte la presència d’espais naturals i dels elements del Patrimoni Històric de
Can Nolla. L’ordenació prevista al Pla Parcial acompleix amb els objectius fixats d’ordenació i
racionalització del consum de sòl, establint les següents mesures:


Es preveu una millora general de l’accessibilitat i de la mobilitat a la zona, tant la del propi àmbit com
la dels sectors veïns. El desenvolupament del Pla Parcial permet donar continuïtat a eixos viaris
supramunicipals que actualment queden tallats a Can Nolla, impedint la comunicació entre ambdós
costats.



Es preveu la preservació dels entorns naturals del Torrent de la Cisa i del Bosc de Can Nolla,
aconseguint així la conservació dels valors naturals dels sector i mantenint la connexió d’aquests
espais naturals amb els sectors naturals de les àrees veïnes.



Es preveu la protecció de la zona qualificada de Patrimoni Històric de la masia de Can Nolla i del seu
entorn. Així, s’aconseguirà la preservació tant del mas com dels seus entorns enjardinats de gran
singularitat. Tot aquest entorn, alhora servirà també de recolzament per a la xarxa qualificada
d’Espais Lliures.

El Pla parcial incorpora en la seva normativa la regulació de Sistemes i Zones per garantir un
desenvolupament sostenible amb mesures d’eficiència energètica, minimització de consums, gestió de
residus i sostenibilitat en l’execució de les obres .
Premià de Dalt, agost de 2021

L’Enginyer de Camins

L’Enginyer de Forests

Jordi San Millan Filbà

Xavi Sotomayor Serrano
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