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1.2 OBJECTE DEL PROJECTE I ORDRE DE REDACCIÓ 

L’objecte del present projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable és la reforma de part 
de les construccions existents al camí de Can Batista, TM de Subirats, per al desenvolupament 
de les activitats d’acolliment i custòdia d’exemplars equins. 

El projecte s’ha redactat per encàrrec de TARRUELLA ASSET MANAGEMENT, SL 
representada per Carles Jiménez Morera. 

1.2.1 Dades dels agents del projecte 
Promotor: TARRUELLA ASSET MANAGEMENT, SL, representada per Carles Jiménez 

Morera. 
NIF: B-66890567 
Adreça: Rambla de la Generalitat, 23 b, Baixos 
08770 Sant Sadurní d’Anoia 

Redactor: HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representada pels arquitectes Josep 
Soler Barceló i Cèsar González Bertran 
NIF: B-65751588 
Carrer del Comerç, núm. 26 
08720 - Vilafranca del Penedès 
Telèfon: 93 817 16 11 

1.3 ANTECEDENTS 

La família Jiménez Morera manté vinculació amb el món del cavall, des de fa molts anys, 
participant en activitats esportives de competició durant un temps i posteriorment exercint la 
munta com activitat de lleure. 

Recentment, la societat TARRUELLA ASSET MANAGEMENT, SL, vinculada a la família 
Jiménez Morera, ha adquirit nous exemplars equins, amb la voluntat de continuar mantenint els  

lligams amb el món dels cavalls a través d’activitats col·lectives d’educació en el lleure i 
d’esbarjo, les quals necessiten desenvolupar-se a l’aire lliure amb instal·lacions i construccions 
mínimes. 

De forma simultània la mateixa societat ha adquirit la finca cadastral 7550701CF9875S0001AL 
i 7550701CF9875S0000PK. situades al sud-oest del nucli de Can Batista, confrontant amb el 
camí que comunica Can Batista amb la carretera de Lavern BV-2429 Dins de l’esmentada finca 
s’aixequen dues construccions, actualment sense ús definit, les quals, després de les obres 
adequades, son aptes per a desenvolupar activitats d’acolliment i  custòdia d’exemplars equins. 

Expedient d’autorització provisional 
Amb data de 10 de novembre de 2021  es va presentar a l’Ajuntament de Subirats l’expedient 
d’autorització provisional per a desenvolupar l’activitat de tinença de cavalls en terrenys del 
sector de sòl urbanitzable no delimitat SUNDr-7 “Can Batista Sud” formulat per TARRUELLA 
ASSET MANAGEMENT, SL, el qual va ser tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme del 
Penedès a l’efecte de l’informe previst a l’article 54 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 



 

La Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès va emetre informe desfavorable, atès que el 
règim d’ús del sòl urbanitzable no delimitat, mentre no es procedeixi a la seva 
transformació, s’ajusta al règim establert per al sòl no urbanitzable i, en conseqüència, no 
es podran autoritzar en terrenys així classificats usos i obres de caràcter provisional. 

L’acord de la CTU, apunta que els usos que es pretenen implantar poden tramitar-se a través 
d’un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable d’acord amb el que disposen els 
articles 47 a 56 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

1.4 MARC LEGAL I JURÍDIC 

1.4.1 Marc legal 
El marc legal que regula les determinacions, contingut, tramitació, publicació i execució del 
present projecte d’actuació especifica està format per la legislació següent: 

- Decret Legislatiu 3/2012 d’1 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’Urbanisme (en endavant TRLUC). 

- Decret Legislatiu 1/2010, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme 
de Catalunya. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 
(en endavant RLUC). 

- Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (en endavant RPLUC). 

- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (en endavant 
L 6/2009). 

- Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives 
(en endavant L 26/2009) 

- Legislació i normativa sectorial. 

- 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. 

- Decret 343/2006, de 19 de setembre, desenvolupa la Llei 8/2005. 

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

- Llei 16/2015, de 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. 

1.4.2 Marc jurídic. Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya 
El present document es desenvolupa en el marc del que disposa l’article 47.4 i 47.5 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme a 
Catalunya: 

Art 47.4 
El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les 
activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest 
efecte, són d'interès públic: 



 

a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo 
que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per 
a l'ús de què es tracti. 

b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 
c) Les infraestructures  d'accessibilitat. 
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics i les altres instal·lacions 

ambientals d'interès públic. 

Art 47.5 
L'autorització de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'apartat 4 ha de 
justificar degudament que l'àmbit d'actuació no està sotmès a un règim especial de protecció 
amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l'existència de riscs o pel fet 
d'estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les 
actuacions que s'autoritzin no han de disminuir de manera significativa la permeabilitat del sòl ni 
han d'afectar de manera negativa la connectivitat territorial. 

En base als articles esmentats, la reforma de part de les construccions existents al camí de Can 
Batista, TM de Subirats, per al desenvolupament de  les activitats d’acolliment i custòdia 
d’exemplars equins, es pot autoritzar mitjançant l’aprovació d’un projecte d’actuació específica. 

1.4.3 Marc Jurídic. Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 
El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística regula la tramitació, l’aprovació i la documentació dels projectes d’actuació 
especifica en sòl no urbanitzable. 

En concret l’article 47 estableix els supòsits en els quals es exigible la tramitació d’un projecte 
d’actuacions específiques: 

Art. 47.1 
Excepte quan l’aprovació d’un pla especial urbanístic sigui preceptiva d’acord amb l’article 46, és 
exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per poder atorgar llicències urbanístiques 
en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat quan facin referència a algun dels actes d’ús 
del sòl i d’implantació o reutilització d’obres següents: 
a) Les actuacions específiques d’interès públic a què fa referència l’article 47.4 de la Llei 

d’urbanisme. 
b) Els projectes d’activitats i de construccions directament vinculades a l’explotació de recursos 

naturals. 
c) Els habitatges familiars i els allotjaments de treballadors temporers que estiguin directament i 

justificadament associats a l’activitat rústica de què es tracti, i els projectes de construccions 
pròpies d’una activitat rústica que incorporin aquests usos. 

d) L’obertura o la recuperació de vies d’accés, camins i dreceres, quan no està emparada en un 
projecte d’actuació aprovat d’acord amb la legislació sectorial. 

e) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa 
viària. 

f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural. 
g) Qualsevol altra actuació que afecti restes arqueològiques d’interès declarat, jaciments 

paleontològics, punts geològics d’interès, aqüífers classificats o zones vulnerables o sensibles 
declarades de conformitat amb la legislació aplicable. 

 



 

L’article 50 estableix la documentació que han d’incorporar els PAE i que ha d’estar formada 
per: 

- Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als requisits 
exigits per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del 
planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables, amb el grau de precisió 
necessari que permeti apreciar aquesta adequació. 

- Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca 
o finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i 
cadastral, la seva extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i 
previstes. 

- Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a 
terme l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les 
obres de connexió  corresponents. 

- Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres 
que no requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d’aquestes obres. 

- Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la 
legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

El present document incorpora tota la documentació esmentada. 

L’article 51 especifica que els PAE s’han de sotmetre a informació pública durant el termini d’un 
mes. Els edictes de convocatòria corresponents s’han de publicar al diari o butlletí oficial que 
correspongui i a la seu electrònica de l’administració municipal competent. 

De manera simultània a la informació pública s’han de sol·licitar, d’acord amb l’article 52, els 
informes sectorials següents: 

- Departament de Cultura 
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
- Agència catalana de l’aigua 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
- Departament competent en matèria de medi ambient 

L’aprovació prèvia del PAE (Art.53) correspon a l’òrgan municipal competent. Posteriorment, 
l’administració municipal ha de trametre l’expedient tramitat complet a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme del Penedès per a la seva resolució definitiva en el termini de deu dies des de 
l’aprovació prèvia del PAE. 

L’aprovació definitiva està regulada l’article 55. 

Els PAE són vigents durant el termini d’un any des de la notificació de la seva aprovació 
definitiva o, a petició raonada de la persona interessada, del termini superior que fixi la 
Comissió Territorial d’Urbanisme. 



 

 

1.5 PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TERRITORIAL VIGENT 

1.5.1 Planejament urbanístic municipal 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats, aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 25 d’abril de 2013, classifica els terrenys que 
conformen l’àmbit del projecte d’actuació específica, com a sòl urbanitzable no delimitat, sector 
SUNDr-7 i com a sòl no urbanitzable, espais d’especial interès agrícola (clau 8). 

D’acord amb l’article 52.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, el règim d’ús del sòl 
urbanitzable no delimitat, mentre no es procedeixi a la seva transformació, s’ajusta al règim 
d’utilització, gaudi i disposició establert per al sòl no urbanitzable. 

En quan a la qualificació del sòl, tot l’àmbit del projecte d’actuació específica, s’ajusta als 
espais d’especial interès agrícola (clau 8) la qual és la qualificació dels terrenys tant d’una part 
de l’àmbit com del seu entorn immediat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÈSAR IMPLANTAR ELS 2 PLANOLS QUE TOQUI 
 
 



 

La regulació específica del sector urbanitzable no delimitat (SUNDr-7) es recull al Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats aprovat l’11 de març de 2013. 

El POUM de Subirats especifica que el municipi esta conformat amb tres nuclis principals, 
dotze nuclis menors i quatre urbanitzacions a banda de dos sectors d'activitats industrials. 

Els terrenys que conformen l’àmbit del projecte d’actuació específica formen part del nucli 
menor de Can Batista. El POUM en fa referència: 

Can Batista: 

Es proposa un sector de sòl urbanitzable no delimitat i un pla de millora urbana que permetin el 
desenvolupament del nucli en la seva part oest, eliminant el sector d'usos industrials situat al sud 
transformant-lo en àrea residencial amb les seves corresponents cessions, que part d'elles hauran 
d'estar destinades a dotar al nucli urbà de places per a aparcament de vehicles que solucioni la 
actual manca d'aparcament en les edificacions existents. Aquests nous sectors permetran el 
desdoblament del carrer principal que per la seves característiques no permet una bona circulació i 
malmet el caràcter rural del nucli històric. També es proposa un Pla Especial que haurà de millorar 
l'actual camí de can Batista permetent el doble carril totalment o puntualment. 

SUNDR-7 (Sector Urbanitzable No Delimitat Residencial) 

Can Batista Sud / Can Batista Sup. 10.080 m2 

Aquest sector proposa la ordenació dels terrenys situats al oest i al sud de del nucli urbà de Can 
Batista, delimitant un sector residencial per habitatges unifamiliars en filera, mantenint la tipologia 
existent, en la part oest del nucli urbà 

Els objectius del sector : 

Ordenar la nova trama urbana permetent el creixement natural del nucli per la banda sud oest amb 
les tipologies d'habitatges que donin continuïtat a l'actual estructura edificatòria, incorporant en el 
nucli urbà la transformació de l'actual sol industrial actualment obsolet i en desús. 

Millorar la xarxa viaria del nucli urbà proporcionant àrees d'aparcament en superfície no nomes 
destinades a les noves edificacions sinó que donin resposta a les necessitats dels actuals 
habitatges 

La regulació específica dels espais d’especial interès agrícola (clau 8) es recull als articles 423, 
424, 425 i 426 de la normativa urbanística del POUM de Subirats: 

SECCIÓ SEGONA.- REGULACIÓ ESPECIFICA ESPAI D’ESPECIAL INTERÈS AGRICOLA (CLAU 8) 

Art. 423.  Definició 
(NB) 
Comprèn els espais de sòl no urbanitzable que constitueixen les millors terres de conreu del terme municipal. 
La finalitat de l’ordenació es la protecció, per tal d’assegurar la continuació de les explotacions agrícoles i del 
paisatge productiu vitivinícola característic de l’Alt Penedès. 

Art. 424.  Subzona 
(NB) 
Forma part d’aquest àmbit la següent subzona: 

8.e Espai susceptible d’implantació d’actuacions d’interès territorial 

Art. 425.  Condicions d’edificació 
(NB) 
Les establertes amb caràcter general per aquestes Normes per les edificacions i construccions en sòl no 
urbanitzable. 

Art. 426.  Condicions d’us  
(NB) 
1. Son usos admesos en aquests espais: 

 Agrícola i forestal 



 

 Habitatge rural unifamiliar 
 Cellers 
 Turisme rural 
 Hoteler 
 Residencial mòbil 
 Restauració 
 Esportiu 
 Lleure a l’aire lliure 
 Recreatiu  
 Educatiu/ formatiu 
 Sanitari-Assistencial 
 Granges 
 Magatzems agrícoles 
 Activitats agràries 
 Activitats extractives 
 Usos d’interès públic 
 Serveis comunitaris (segons art.12 de la MTRLU/12). 

2. Certs usos del llistat anterior només podran desenvolupar-se en les edificacions existents si són incloses 
en el Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals, segons estableix l’art. 47 de la MTRLU/12. 

3. Per altra banda, certs usos del llistat anterior s’hauran de desenvolupar a l’aire lliure i amb les mínimes 
edificacions o be en masies ja existents, segon el que estableix el citat art. 47 de la MTRLU/12. 

1.5.2 Pla Director Territorial de l’Alt Penedès (PDTAP) 
El Pla Director territorial de l’Alt Penedès va ser aprovat definitivament el 16/09/2008 pel 
Govern de la Generalitat i publicat al DOGC el 22/10/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Pla director Territorial de l’Alt Penedès (PDTAP) considera la zona on es vol implantar el 
desenvolupament de les activitats d’acolliment i custòdia d’exemplars equins dins les àrees 
especialitzades d’us industrial o logístic i parcialment dins els sols de protecció especial de la 
vinya. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els terrenys que conformen l’àmbit del projecte d’actuació específica formen part del nucli 
menor de Can Batista del municipi de Subirats, determinat en el PDTAP com Àrees 
especialitzades: Consolidació. 

El PDTAP en l’apartat de sistema d’espais oberts, connectors ecològics i unitats de paisatge 
determina que els terrenys que conformen l’àmbit del projecte d’actuació específica formen part 
del paisatge vitivinícola de la plana del Penedès i no forma part de cap espai de connexió 
ecològica. 

1.5.3 Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) 
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona és vigent des del maig de 2010. Incorpora la 
proposta que fa el Pla Director territorial de l’Alt Penedès sobre els espais oberts i pretén 
assolir els objectius següents: 
La zona d’actuació està situada al nord del nucli urbà de Lavern i al sud del nucli menor de Can 
Batista, determinat en el PTMB com Espai de protecció especial de la vinya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segons l’article 2.6.1 de la normativa del PTMB, “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’aplicarà el règim que estableix aquest article”. 
Segons l’article 2.6.6 de la normativa del PTMB, “Els nous elements d’infraestructures que 
s’hagin d’ubicar necessàriament en espais de protecció especial, com també la millora dels que 
hi ha en aquesta classe d’espais, han d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts i 
terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics, corredors hidrogràfics i els elements 
singulars del patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones humides i espais d’interès geològic) i 
cultural. Quan el sòl de protecció especial es destini a activitats agràries, caldrà adoptar també 
solucions que minimitzin l’impacte a les explotacions agràries i les seves infraestructures. 
L’estudi d’impacte ambiental, quan sigui requerit per la naturalesa de l’obra, ha de tenir en 
compte la circumstància de la seva ubicació en espais de protecció especial. Quan no es 
requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva la realització, dins l’estudi d’impacte i 
integració paisatgística que disposen les Directrius del paisatge, d’una valoració de la inserció 
de la infraestructura en l’entorn territorial que expressi el compliment de les condicions 
esmentades sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8”. 
Segons l’article 2.6.8 de la normativa del PTMB, “Mitjançant instruments de planejament 
urbanístic —plans directors urbanístics, plans d’ordenació urbanística o plans especials o 
directrius de paisatge que s’incorporin al pla territorial o d’altres instruments de planificació 
sectorial— i en el marc de les regulacions d’ordre general que s’expressen en aquestes 
normes, es poden desenvolupar de forma detallada les condicions per a l’autorització de les 
edificacions i activitats a què es refereix l’apartat 5, com també les condicions específiques per 
a la implantació de les infraestructures necessàries". 
  



 

1.5.4 Instruments de paisatge 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, elaborat per l’Observatori 
del Paisatge i aprovat definitivament el 15 de gener de 2015, publicat al DOGC el 21 de gener 
de 2015, l’entorn de Lavern i la zona d’actuació està integrat en la unitat de paisatge “3 Plana 
del Penedès”. 
En l’Agenda 21 supramunicipal, 18 municipis Alt Penedès, de maig 2011, elaborada per 
Diputació de Barcelona i Consell Comarcal de l’Alt Penedès, la zona d’actuació està ubicada en 
la unitat de paisatge “Els paisatges vitivinícoles de la plana” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

1.6 MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ 

1.6.1 Àmbit del projecte. Emplaçament. 
L’actuació especifica objecte del present document, s’emplaça en les finques cadastrals 
7550701CF9875S0001AL i 7550701CF9875S0000PK, situades al sud-oest del veïnat de Can 
Batista, al peu del camí de Can Batista que comunica el veïnat amb la carretera de Lavern BV-
2429.  

La superfície de la finca, sensiblement plana i de forma rectangular, és de 9712 m² i està 
ocupada per dues construccions amb tipologia de nau industrial, actualment sense ús definit, la 
major de les quals té 1.181,30 m² de superfície i la menor 452,74  m² de superfície. 

1.6.2 Descripció dels edificis objecte d’intervenció 

Els dos edificis objecte d’intervenció destinats a acollir 
els exemplars equins, formen part de la construcció de 
major superfície, de les dues existents, situada al nord-
oest i en la posició més propera al camí de Can Batista. 

Els dos edificis on s’emplacen els boxes per a cavalls, 
objecte del projecte d’actuació específica son els 
següents: 
a. Nau de planta rectangular, de 34,60 m de longitud 

per 3,40 m d’amplada i de 117,64 m² de superfície, 
dividida en 6 boxes grans i un de petit, amb coberta a 
una vessant. Conforma la totalitat de la façana nord-
oest de la construcció de major superfície, de les 
dues existents a la finca. 

b. Nau de planta rectangular, de 10,20 m de longitud per 7,40 m d’amplada i de 75,48 m² de 
superfície, dividida en 3 boxes. Conforma part de la façana sud-oest de la construcció de 
major superfície, de les dues existents a la finca. 

Constructivament les naus objecte d’actuació estan formades amb murs i pilars de maó foradat, 
biguetes de formigó i de fusta i coberta de plaques ondulades de fibrociment. 

L’estat de conservació d’ambdues naus és relativament bo, a excepció d’algun tram de la 
coberta que presenta entrades d’aigua. 



 

  



 

1.6.3 Estructura de la propietat segons cadastre 
Les edificacions objecte del projecte d’actuació especifica estan situades en dues parcel·les les 
referències cadastrals de les quals son: 7550701CF9875S0001AL i 7550701CF9875S0000PK. 

7550701CF9875S0001AL                                          7550701CF9875S0000PK. 
 

 
                                                          

 

 

 

1.7 JUSTIFICACIÓ DE LA FINALITAT DEL PROJECTE I DE LA COMPATIBILITAT DE 
L’ACTUACIÓ AMB EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

La finalitat del present projecte d’actuació específica és la reforma de part de les construccions 
existents al camí de Can Batista, TM de Subirats, per a destinar-les a activitats d’acolliment i 
custòdia d’exemplars equins. 

El POUM de Subirats, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona en sessió de 25 d’abril de 2013, classifica els terrenys que conformen l’àmbit del 
projecte d’actuació específica, com a sòl urbanitzable no delimitat, sector SUNDr-7 i com a sòl 
no urbanitzable, espais d’especial interès agrícola (clau 8). 

D’acord amb l’article 52.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, el règim d’ús del sòl 
urbanitzable no delimitat, mentre no es procedeixi a la seva transformació, s’ha d’ajustar al 
règim d’utilització, gaudi i disposició establert  per al sòl no urbanitzable. 

L’actuació de reforma i rehabilitació de dues construccions existents que formen part de l’edifici 
de major superfície, dels dos existents en l’àmbit del projecte, és compatible amb les 
determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats.  

1.8 SERVEIS URBANÍSTICS 

Els serveis urbanístics necessaris per dur a terme l’actuació son els subministraments 
d’energia elèctrica i d’aigua potable i el tractament de les aigües residuals. 

Actualment la parcel·la disposa de subministrament d’energia elèctrica i l’escomesa d’aigua 
potable està preparada per a poder connectar amb la canonada que passa pel camí de Can 
Batista i subministra al nucli de població.   

En relació a l’evacuació de les aigües residuals, la parcel·la presenta elements constructius que 
acrediten la seva recollida, tot i que ni la propietat ni els serveis tècnics municipals coneixen el 
punt d’abocament, possiblement a la riera de Lavernó. 

 



 

El POUM de Subirats posa de manifest la necessitat de construir una EDAR per a la depuració 
de les aigües residuals del veïnat de Can Batista i defineix la seva situació propera al curs del 
Lavernó. A aquesta estació depuradora, també es preveu que hi aboquin les aigües residuals 
del sector SUNDr-7. 

Es desconeix la data de construcció i de posta en funcionament de l’EDAR esmentada, la qual 
cosa determina la necessitat d’instal·lar un sistema de depuració de les aigües residuals 
generades per les activitats d’acolliment i custòdia d’exemplars equins. 

Pel càlcul del cabal d’aigües residuals es considerarà l’equivalent a un nombre màxim de 10 
cavalls i un consum d’aigua per una dotació de 200 l/cavall/dia. Es considera, també, 
l’equivalent a un nombre màxim d’una persona cuidadora per a una dotació de 180 l/hab./dia. 
Amb aquestes dades el cabal d’aigües residuals serà: (10 cavalls x 200 l/cavall/dia) + (1 hab x 
180 l/hab./dia) = 2.180 I/dia (2,18 m³/dia)  

L’estació depuradora a instal·lar serà prefabricada, del tipus biològic, d’oxidació total, que 
garanteixi una reducció de la DB05 i dels sòlids en suspensió, entre el 90 i el 95%, per tal de 
poder garantir la qualitat de l’aigua que vindrà establerta en l’autorització d’abocament. 

El procés de la depuradora serà del tipus biològic aerobi a la línia de l’aigua i d’estabilització 
aeròbica a la línia de fangs, per ventilació prolongada de baixa carrega (oxidació total)  

La depuradora estarà formada per un dipòsit cilíndric, construït amb poliester reforçat amb fibra 
de vidre, el qual es soterrarà en posició horitzontal i allotjarà al seu interior tots els equipaments 
i compartiments i requerits pel procés depurador. 

1.9 VALORACIÓ ECONÒMICA ESTIMATIVA DE LES OBRES 

1.9.1 Valoració econòmica estimativa de les obres 
D'acord amb el pressupost incorporat al Document núm. 4: Avantprojecte tècnic, el pressupost 
d’execució material i el pressupost d’execució per contracta ascendeixen a les quantitats 
següents: 

Pressupost d’execució material 

80.774,92 € (vuitanta mil set-cents setanta-quatre euros amb noranta-dos cèntims) 

Pressupost d’execució per contracta 

116.307,80 € (cent setze mil tres-cents set euros amb vuitanta cèntims) 

1.9.2 Valoració econòmica estimativa dels béns i drets a indemnitzar 
Les finques on s’emplacen les obres contingudes en l’avantprojecte tècnic per a la reforma de 
part de les construccions existents al camí de Can Batista, per a destinar-les a activitats 
d’acolliment i custòdia d’exemplars equins, no presenten ni drets ni béns a indemnitzar. 

 

 



 

1.10 ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA. MESURES CORRECTORES 

El present projecte d’actuació específica incorpora com a document número 3, l’Estudi 
d’impacte i integració paisatgística el qual es redacta per a poder avaluar i adequar els 
impactes paisatgístics derivats de la reforma de part de les construccions existents en una finca 
situada al camí de Can Batista, per al desenvolupament  d’activitats d’acolliment i custòdia 
d’exemplars equins. 
Les construccions objecte de reforma estan emplaçades molt a prop del nucli de població de 
Can Batista, pertanyent al municipi de Subirats, situat al nord del terme municipal, a uns 160 
metres d'altitud, proper a la vila de Sant Sadurní d’Anoia, al marge esquerra del riu Lavernó, 
entre aquest i la carretera comarcal C-243a de Sant Sadurní d’Anoia a Vilafranca del Penedès. 
La finca es troba al sud-oest de Can Batista, en un entorn eminentment rural presidit per la 
vinya, amb la presència de la vegetació de ribera del curs del Lavernó i com a teló de fons 
algunes masies i caves espargides pel territori. 
Els criteris seguits i les mesures exposades persegueixen integrar la reforma de les 
construccions existents en el paisatge, cercant una millora d’aquest. El projecte tècnic haurà de 
definir i pressupostar les mesures descrites en aquest estudi 
Per a la integració paisatgística de les actuacions s’han utilitzat elements i patrons presents a 
l’àmbit. El respecte envers la composició volumètrica i l’ús de materials, tècniques i formes 
constructives pròpies del lloc contribueixen en gran mesura a assolir una integració́ en el 
territori sense ruptures. 
Tenint en compte les mesures d’integració paisatgística previstes, es considera que l’impacte 
del projecte sobre el paisatge serà compatible. 

 
 
 

Vilafranca del Penedès, maig de 2022 
HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representat pels arquitectes 

 
 
 
 
 

JOSEP SOLER BARCELÓ CÈSAR GONZÁLEZ BERTRAN 
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1 Planejament i instruments de paisatge 
El present Estudi d’impacte i integració paisatgística (en endavant EIIP) es redacta per 
poder avaluar els impactes paisatgístics derivats la reforma de part de les 
construccions existents al camí de Can Batista, TM de Subirats, per al 
desenvolupament de les activitats d’acolliment i custòdia d’exemplars equins. 

Promotor: TARRUELLA ASSET MANAGEMENT, SL, representada per Carles 
Jiménez Morera. 

NIF: B-66890567 

Adreça: Rambla de la Generalitat, 23 b, Baixos 

08770 Sant Sadurní d’Anoia 

Redactor: HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representada pels arquitectes 
Josep Soler Barceló i Cèsar González Bertran 

NIF: B-65751588 

Carrer del Comerç, núm. 26 

08720 - Vilafranca del Penedès 

Telèfon: 93 817 16 11 

Base legal: 

Aquest EIIP es redacta en base el que s’estableix en els articles 19, 20, 21 i 22 del 
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 i en els articles 47.4 i 48 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 50 
del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística. 

Situació i àmbit d’actuació 

La finalitat del present projecte és la reforma de part de les construccions existents al 
camí de Can Batista, TM de Subirats, per al desenvolupament de les activitats 
d’acolliment i custòdia d’exemplars equins. 

L’àmbit d’actuació està situat a les finques de referències cadastrals 
7550701CF9875S0001AL i 7550701CF9875S0000PK, situades al sud-oest del veïnat 
de Can Batista, al peu del camí de Can Batista que comunica el veïnat amb la 
carretera de Lavern BV-2429.  

La superfície de l’àmbit, sensiblement plana i de forma rectangular, és de 9712 m2 i 
està ocupada per dues construccions amb tipologia de nau industrial, actualment 
sense ús definit, la major de les quals té 1.181,30 m2 de superfície i la menor 452,74 
m2 de superfície. 
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Emplaçament de la finca objecte de les actuacions (Font: elaboració pròpia a partir de 
cartografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Any 2022) 

 

  

Àmbit del projecte 
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Accessibilitat  

S’accedeix a l’àmbit d’actuació des del camí de Can Batista l’origen del qual son el pk 
2 de la carretera C-243a i el pk 20,3 de la carretera BV-2429.  

Fotografia accés carretera BV-2429  Fotografia accés carretera C-243a 

Situació dels accessos en l’ortofotomapa 
Coordenades de l’àmbit (projecció cartogràfica UTM en el sistema de referència 
ETRS 89): 

Zona UTM: 31N 

X: 397.489,65 

Y: 4.584.890,86 

Superfície transformada  
Superfície transformada 193,12 m² 

 

 

 

C-243a PK 2 

 

BV-2429 PK 20,3 
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Plànol cadastral Can Batista 

Plànol finca cadastral  
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2 Planejament i instruments de paisatge 

2.1 Planejament territorial 

Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona  
Aprovació definitiva 20 d'abril de 2010  

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona incorpora la proposta que fa el Pla Director 
territorial de l’Alt Penedès sobre els espais oberts. La zona d’actuació està situada al 
sud del nucli urbà de Lavern, determinat en el PTMB com Espai de protecció especial 
pel seu interès natural i agrari.  

Proposta d’espais oberts segons el 
PTMB (Font: cartografia del PTMB. Any 2010) 

 

L’article 2.6.6 de la normativa del PTMB estableix:  

Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en espais de 
protecció especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe d’espais, han 
d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir els 
connectors ecològics, corredors hidrogràfics i els elements singulars del patrimoni 
natural (hàbitats d’interès, zones humides i espais d’interès geològic) i cultural. Quan el 
sòl de protecció especial es destini a activitats agràries, caldrà adoptar també solucions 
que minimitzin l’impacte a les explotacions agràries i les seves infraestructures. 

L’estudi d’impacte ambiental, quan sigui requerit per la naturalesa de l’obra, ha de tenir 
en compte la circumstància de la seva ubicació en espais de protecció especial. Quan 
no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva la realització, dins l’estudi 
d’impacte i integració paisatgística que disposen les Directrius del paisatge, d’una 
valoració de la inserció de la infraestructura en l’entorn territorial que expressi el 
compliment de les condicions esmentades sense perjudici del que s’assenyala a 
l’apartat 8. 
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Pla Director Territorial de l’Alt Penedès (PDTAP)  
Aprovació definitiva 16/09/2008 i publicació al DOGC el 22/10/2008. 

El Pla Director Territorial de l’Alt Penedès (PDTAP) estableix l’àmbit del PAE com a 
Sòl de Protecció Especial i en concret com a Sòls de protecció especial de la vinya. 
Pel que fa els Espais de connexió ecològica, el PDTAP estableix l’àmbit del PAE fora 
de qualsevol ZEIC. 

L’article 2.7 i en concret els apartats 6, 7 i 8 de la normativa del PDTAP regulen els 
Sòls protegits i sòls de valor natural i connectors i entre altres estableixen:  

[...] 

Quan no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva la realització, dins 
l’estudi d’impacte i integració paisatgística que disposa l’article 6.4, d’una valoració de 
la inserció de la infraestructura en l’entorn territorial que expressi el compliment de les 
condicions esmentades sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8. En tot cas, les 
infraestructures lineals que hagin de travessar espais de connexió ecològica dins 
d’aquests estudis d’avaluació ambiental, han de considerar les mesures de 
repermeabilització adients en localitzacions estratègiques per garantir la connectivitat 
ecològica. 

7. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn 
territorial ha de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten 
de forma substancial els valors de l’àrea de sòl de protecció especial on s’ubicarien. 
L’estudi ha de considerar les següents variables, amb especial atenció a les 
relacionades amb els valors a protegir: 
a) Vegetació i hàbitats de l’entorn 
b) Fauna de l’entorn 
c) Valor edafològic productiu 
d) Funcions de connector biològic 
e) Estabilitat del sòl 
Funcions hidrològiques 
g) Connectivitat territorial 
h) Gestió dels residus 
i) Accessibilitat i necessitat de serveis 
j) Increment de la freqüentació 
k) Patrimoni cultural i històric 
l) Patrimoni geològic 
m) Zones humides 
n) Paisatge 
o) Qualitat atmosfèrica 
p) Millora esperable de l’espai protegit 
 
En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl –superfície, amplada,...- seran determinades 
en la valoració dels efectes de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial. 

[...] 

8. Mitjançant instruments de planejament urbanístic: Plans directors urbanístics, Plans 
d’ordenació urbanística o Plans especials, directrius de paisatge o altres instruments de 
planificació i de protecció de l’entorn natural o de recuperació de determinades 
espècies, que s’incorporin al Pla director territorial, es poden, en el marc de les 
regulacions d’ordre general que s’expressen en aquestes Normes, desenvolupar de 
forma detallada les condicions per a l’autorització de les edificacions i activitats a què 
es refereix l’apartat 5, com també les condicions específiques per a la implantació de 
les infraestructures necessàries. Quan hi hagi aquestes regulacions, no és necessari 
analitzar i valorar la inserció en l’entorn territorial a què es fa referència, amb caràcter 
general, en aquest article, sense perjudici de: a) Les avaluacions d’impacte ambiental 
que exigeix la legislació vigent per a determinades actuacions en funció de la seva 
naturalesa i dimensió. b) Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la normativa 
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ambiental de Catalunya per als espais compresos en el Pla d’Espais d’Interès Natural. 
c) Les condicions específiques de caràcter més restrictiu establertes per als sòls que 
formen part de la Xarxa Natura 2000. d) Els que afectin connectors ecològics. 

L’article 6.4 de la normativa del PDTAP regula els Estudis d’impacte i integració 
paisatgística i entre d’altres estableix: 

[...] 

4. L’estudi d’impacte i integració paisatgística ha de partir d’una anàlisi estructural i 
formal del paisatge existent i comprendrà com a mínim un mapa de visibilitat amb les 
conques visuals dels elements en estudi, seccions i alçats territorials de la implantació 
dels edificis i del moviment de terres necessari, imatges simulades de les vistes 
principals dels nous edificis o construccions presentades en el seu context paisatgístic, 
com també l’explicació de les solucions complementàries d’integració adoptades: 
materials, colors, vegetació i altres. 

Proposta d’espais oberts segons el PDTAP (Font: cartografia del PDTAP. Any 2008) 
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Proposta d’espais de connexió ecològica i d’assentaments del PDTAP en l’àmbit del PAE (Font: 
cartografia del PDTAP. Any 2008) 
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Agenda 21 supramunicipal de l’Alt Penedès 
Aprovació maig de 2011 

L’Agenda 21 supramunicipal de l’Alt Penedès defineix l’àmbit del PAE dintre de la  

unitat de paisatge “Els paisatges vitivinícoles de la plana”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Àmbit del PAE dins unitat de paisatge “Els paisatges vitivinícoles de la plana” (Font: Agenda 21 
supramunicipal de l’Alt Penedès Any 2011) 
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2.2 Planejament municipal 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats 
Aprovació definitiva el 25 d’abril de 2013  

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 25 d’abril de 2013, 
classifica els terrenys que conformen l’àmbit del projecte d’actuació específica, com a 
sòl urbanitzable no delimitat, sector SUNDr-7 i com a sòl no urbanitzable, espais 
d’especial interès agrícola (clau 8). 

D’acord amb l’article 52.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, el règim d’ús del sòl 
urbanitzable no delimitat, mentre no es procedeixi a la seva transformació, s’ajusta al 
règim d’utilització, gaudi i disposició establert  per al sòl no urbanitzable. 

En quan a la qualificació del sòl, tot l’àmbit del projecte d’actuació específica, s’ajusta 
als espais d’especial interès agrícola (clau 8) la qual és la qualificació dels terrenys 
tant d’una part de l’àmbit com del seu entorn immediat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualificació del sòl urbanitzable de l’àmbit d’actuació del PAE per al desenvolupament de les 
activitats d’acolliment i custòdia d’exemplars equins a les construccions existents al camí de Can 

Batista (Font: POUM de Subirats. Any 2013)  
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Zones de sòl no urbanitzable de l’àmbit d’actuació del PAE per al desenvolupament de les 
activitats d’acolliment i custòdia d’exemplars equins a les construccions existents al camí de Can 

Batista (Font: POUM de Subirats. Any 2013)  

La regulació específica del sector urbanitzable no delimitat (clau SUNDr-7) es recull al 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats aprovat l’11 De Març De 2013. 

El POUM de Subirats especifica que el municipi esta conformat amb tres nuclis 
principals, dotze nuclis menors i quatre urbanitzacions a banda de dos sectors 
d'activitats industrials. 

Els terrenys que conformen l’àmbit del projecte d’actuació específica formen part del 
nucli menor de Can Batista. El POUM en fa referència: 

Can Batista: 

Es proposa un sector de sòl urbanitzable no delimitat i un pla de millora urbana que permetin el 
desenvolupament del nucli en la seva part oest, eliminant el sector d'usos industrials situat al sud 
transformant-lo en àrea residencial amb les seves corresponents cessions, que part d'elles 
hauran d'estar destinades a dotar al nucli urbà de places per a aparcament de vehicles que 
solucioni la actual manca d'aparcament en les edificacions existents. Aquests nous sectors 
permetran el desdoblament del carrer principal que per la seves característiques no permet una 
bona circulació i malmet el caràcter rural del nucli històric. També es proposa un Pla Especial 
que haurà de millorar l'actual camí de Can Batista permetent el doble carril totalment o 
puntualment. 

SUNDR-7 (Sector Urbanitzable No Delimitat Residencial) 

Can Batista Sud / Can Batista Sup. 10.080 m2 

Aquest sector proposa la ordenació dels terrenys situats al oest i al sud de del nucli urbà de Can 
Batista, delimitant un sector residencial per habitatges unifamiliars en filera, mantenint la tipologia 
existent, en la part oest del nucli urbà 

Els objectius del sector : 

Ordenar la nova trama urbana permetent el creixement natural del nucli per la banda sud oest 
amb les tipologies d'habitatges que donin continuïtat a l'actual estructura edificatòria, incorporant 
en el nucli urbà la transformació de l'actual sol industrial actualment obsolet i en desús. 

Millorar la xarxa viaria del nucli urbà proporcionant àrees d'aparcament en superfície no nomes 
destinades a les noves edificacions sinó que donin resposta a les necessitats dels actuals 
habitatges 
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La regulació específica dels espais d’especial interès agrícola (clau 8) es recull als 
articles 423, 424, 425 i 426 de la normativa urbanística del POUM de Subirats: 

SECCIÓ SEGONA.- REGULACIÓ ESPECIFICA ESPAI D’ESPECIAL INTERÈS AGRICOLA 
(CLAU 8) 

Art. 423.  Definició (NB) 

Comprèn els espais de sòl no urbanitzable que constitueixen les millors terres de conreu del 
terme municipal. 

La finalitat de l’ordenació es la protecció, per tal d’assegurar la continuació de les explotacions 
agrícoles i del paisatge productiu vitivinícola característic de l’Alt Penedès. 

Art. 424.  Subzona (NB) 

Forma part d’aquest àmbit la següent subzona: 

8.e Espai susceptible d’implantació d’actuacions d’interès territorial 

Art. 425.  Condicions d’edificació (NB) 

Les establertes amb caràcter general per aquestes Normes per les edificacions i construccions 
en sòl no urbanitzable. 

Art. 426.  Condicions d’us (NB) 

1. Son usos admesos en aquests espais: 

 Agrícola i forestal 
 Habitatge rural unifamiliar 
 Cellers 
 Turisme rural 
 Hoteler 
 Residencial mòbil 
 Restauració 
 Esportiu 
 Lleure a l’aire lliure 
 Recreatiu  
 Educatiu/ formatiu 
 Sanitari-Assistencial 
 Granges 
 Magatzems agrícoles 
 Activitats agràries 
 Activitats extractives 
 Usos d’interès públic 
 Serveis comunitaris (segons art.12 de la MTRLU/12). 

2. Certs usos del llistat anterior només podran desenvolupar-se en les edificacions existents si 
són incloses en el Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals, segons estableix l’art. 
47 de la MTRLU/12. 

3. Per altra banda, certs usos del llistat anterior s’hauran de desenvolupar a l’aire lliure i amb 
les mínimes edificacions o be en masies ja existents, segon el que estableix el citat art. 47 
de la MTRLU/12. 
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2.3 Planejament sectorial 

Espais naturals protegits 

L’àmbit del PAE no afecta cap espai natural protegit ni altres espais naturals de 
protecció especial, espai d’interès geològic, àrea d’interès faunístic i florístic o pla de 
conservació d’espècies. Dins de l’àmbit no hi ha cap Arbre monumental i el més proper 
és l’Alzina de Can Ros, situat al nucli Els Casots.  

D'acord amb la cartografia de l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya, dins 
del municipi de Subirats s'hi localitza l'àrea d'interès geològic "Esculls miocènics de 
Sant Pau d'Ordal- Can Sala" (codi 340). Aquest geòtop inclou un aflorament amb 
excepcional accés de la successió marina arrecifal al marge sud de la Conca del 
Vallès-Penedès. El seu interès rau en aquest fet i en la possibilitat d'observar de 
manera evident l'evolució de sistemes de badia-plataforma sovint influïts per l'acció de 
corrents i pels aportaments de sistemes de ventalls litorals alimentats des de la 
Serralada Prelitoral. 

L’àmbit d’actuació del PAE es situa a 2,75 km de l’Espai d'interès geològic “Esculls 
miocènics de Sant Pau d'Ordal - Can Sala” i a 3,20 km del PEIN “Muntanyes de 
l’Ordal” (7.426,12 ha).  

 

Espais protegits pròxims a l’àmbit del PAE (Font: Elaboració pròpia a partir de l’Hipermapa - 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Any 2021) 
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2.4 Instruments de paisatge 
Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona  
Aprovació definitiva 11 de desembre de 2014 

L’àmbit del PAE forma part de la unitat de paisatge “Plana del Penedès” que inclou els 
següents municipis inclosos parcialment o total dins de la unitat són 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. 

Aquesta unitat comprèn part del Paisatge d’Atenció Especial Vinyes del Penedès 
(24.492 ha).  

 
Il·lustració 1. Unitats de paisatge (Font: Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de 

Barcelona. Any 2014) 
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A continuació s’enuncien els objectius de qualitat paisatgística (OQP) i la proposta de 
criteris i accions per la unitat de paisatge “Plana del Penedès”: 
 

Objectius de qualitat paisatgística 
3.1 Uns assentaments urbans de Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, Castellví de la Marca, 
Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola, Vilafranca del Penedès, Sant Cugat 
Sesgarrigues, Avinyonet  del  Penedès, Subirats, les Cabanyes, Pacs del Penedès, la Granada, 
Santa Fe del Penedès, Vilobí del Penedès, Puigdàlber, Font-rubí, Sant Quintí de Mediona i 
Torrelavit ordenats, que no comprometin els valors del seu paisatge urbà ni els dels espais 
circumdants i amb uns accessos als nuclis de qualitat. 
3.2 Uns carrers de cases i veïnats rurals que conservin l’estructura original de cases entre 
mitgeres i la integració amb les vinyes i la vegetació de l’entorn. 
3.3 Un sistema d’infraestructures lineals ben integrat i dimensionat, amb una implantació que 
respongui a criteris d’integració paisatgística. 
3.4 Una conca del riu Foix recuperada que permeti l’evolució natural dels boscos de ribera i una 
bona qualitat de l’aigua. 
3.5 Un valuós patrimoni històric i rural format per barraques de vinya, caves, cellers, camins 
rurals, murs de pedra seca i molins hidràulics, ben conservat, viu i promocionat turísticament. 
3.6 Un paisatge agrícola viu i productiu, amb una arquitectura vernacular ben conservada i que 
segueixi actuant com a element definidor. Aquest paisatge bàsicament dominat per la vinya 
genera un teixit socioeconòmic particular. 
3.7 Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzi les panoràmiques més rellevants i permeti 
descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges de la Plana del Penedès. 
 

Per la unitat de paisatge “Plana del Penedès” el Catàleg estableix una proposta de 
criteris i accions, destaca el següent criteri:    
 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció 
3.1.Preservar la xarxa de camins que vertebren el teixit rural, i connecten masos, veïnats i 
ermites i altres elements de valor històric i patrimonial, d’aquelles actuacions i tractaments que en 
desvirtuïn el seu caràcter. 
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Carta de Paisatge de l’Alt Penedès 
Aprovació definitiva 9 de desembre de 2004 

Complint amb els compromisos de la carta del paisatge de l’Alt Penedès es van 
elaborar les Fitxes de bones pràctiques en el paisatge vitivinícola del Penedès, les 
quals s’organitzen en 5 blocs llistats a continuació: 

Bloc 1. Evitar l'erosió i afavorir la conservació 
Fitxa 1.1 Moviment de terres  
Fitxa 1.2 Xarxa de drenatge  

Bloc 2. Manteniment del paisatge agroforestal 
Fitxa 2.1 Xarxa de camins  
Fitxa 2.2 Vegetació de marges i vores  
Fitxa 2.3 Arbrat  

Bloc 3. Producció vitícola respectuosa amb el medi 
Fitxa 3.1 Coberta vegetal en vinya  

Bloc 4. Millora del paisatge construït 
Fitxa 4.1 Patrimoni construït  
Fitxa 4.2 Cellers i tines  
Fitxa 4.3 Instal·lacions i construccions  

Bloc 5. Promoció del paisatge vitivinícola 
Fitxa 5.1 Enoturisme  
 

 
Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no 
urbanitzable de Subirats 
Aprovació definitiva 19 de març de 2015 

 El Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no 
urbanitzable (PEM) de Subirats incorpora les 2 masies properes a Can Batista:  

- C-27 Cal Xic de l’Agustí. 
- C-28 Mas Miró. 

 

 
Il·lustració 2. Localització de les masies, cases rurals i altres edificacions catalogades (PEM 

Subirats. Any 2015) 
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2.5 Altres punts d’interès 

Dins l’àmbit d’actuació del PAE no hi han elements inventariats a l’Inventari del 
Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya (IPAPC) o l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya. L’IPAPC inclou les tres categories de protecció establides 
a la Llei 9/1993: els béns culturals d’interès nacional (BCIN), els catalogats o els béns 
culturals d’interès local (BCIL) i els restants béns que, tot i no haver estat objecte de 
declaració de BCIN ni de declaració BCIL reuneixen els valors descrits en l’article 1. 
Des del 2011 es treballa en un nou model d’Inventari únic, de gestió integrada, que 
permeti augmentar la coherència entre els Inventaris dels diferents béns del patrimoni 
cultural, sovint indissolubles. 
Segons l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya al municipi 
de Subirats hi ha els següents elements: 

- Torrota d'en Pasteres 
- Voltants de la cova Miserachs 
- Turó Lavernó 
- Torrota de Can Pinya 
- Can Gustems 
- Horts del pou de glaç 
- Torrota del Moro 
- Turó del Pujol 
- Bosc de Savall 
- Can Vermell 
- Cova l'avenc 
- Necròpolis de l'església de Sant 

Pau d'Ordal 
 

- Església parroquial de Sant Pau 
d'Ordal 

- Torre d’en Llopart 
- Pont de ca l'Artigues 
- Cal Bitxo 
- Casots 
- Balmes de la Bardera 
- Pujol d'en Figueres 
- Puig del Cocodril 
- Coves de Can Ros 
- Coves del Torrent del Gavatx 
- La Bardera 
- El Pago 
- Pujolet de l'Escuder 

Propers però fora de l’àmbit d’actuació del PAE es localitzen els següents elements 
de valor patrimonial, arqueològic i paleontològic : 
- Torrota del Moro. Jaciment situat enmig d'un camp de vinyes a l'oest de Ca 

l'Almirall. Paret conservada feta de pedres de mida regular, disposades en diverses 
filades amb els forats on es recolzava l'encofrat de construcció, típic d'època 
romana. Materials ceràmics romans en superfície. 

- Les Parets Antigues. Situades al torrent de Sant Sebastià dels Gorgs, a 250 m a 
l'oest del pont de la carretera de Lavern a Sant Sebastià dels Gorgs (BV 2429). 
L'estructura està formada per dos cossos construïts directament sobre la roca. El 
cos meridional, situat a la riba esquerra, és un mur fragmentat format per un 
farciment intern de calç i pedres irregulars. La part esquerra queda tapada per un 
marge, mentre que a la part dreta conserva encara un parament extern de carreus 
quadrangulars propis de la tècnica romana d'"opus quadratum". L'altre cos, situat a 
la ribera dreta hi resta un llenç de mur fragmentat en dos trams, constituïts per 
pedres molt irregulars en el parament exterior i lligades amb morter de calç i 
pedres a l'interior. Conserva 1'65 m d'ample, 2 m d'alçada i uns 13 m de llargada 
total. L'estructura s’interpreta com un pont per salvar el torrent. 

- Jaciment paleontològic de Sant Sebastià dels Gorgs 1. 
Aflorament de fauna marina situat a carretera de Lavern a Sant Sebastià dels 
Gorgs (BV 2429), entre el Camí del Serral i el Carrer dels Rocs, dins de les 
Ensulsiades. Successió de margues i sorres amb una abundant fauna marina del 
Miocè. 
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- Jaciment paleontològic de Sant Sebastià dels Gorgs 2.  
Situat al marge dret de la carretera de Lavern a Sant Sebastià dels Gorgs (BV 
2429), en un camp de vinya proper al Bosc dels Rocs. Successió terrígena marina 
rica amb margues i sorres amb una abundant fauna malacològica del Miocè. 

- Monestir romànic de Sant Sebastià dels Gorgs. Antic cenobi benedictí, datat del 
segle XI, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. El 
conjunt es troba format per l'església d'una sola nau, amb una capella a la banda 
nord, el campanar i un claustre de gran bellesa escultòrica. Dins de l'església de 
l'antic monestir es conserven dos sarcòfags fets per contenir un difunt i utilitzats en 
íntima relació amb el culte dels morts i amb els ritus funeraris de la inhumació. La 
dotació essencial del monestir estava formada per les terres que l'envoltaven, per 
la parròquia de Sant Pau d'Ordal i per altres alous escampats per tot el Penedès. A 
més, el monestir era propietari d'altres béns dispersos, entre el quals caldria 
destacar la Parellada dels Pòdols, sota el camí que anava del priorat a la Granada, 
els masos de Malselliga (les Gunyoles), un mas a Avinyonet i altres masos i alous 
per tot el Penedès, especialment als castells de Subirats i Sant Martí Sarroca. 

 

 
Il·lustracions 13 i 14. HIC’s, Elements patrimonials de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya propers a l’àmbit (Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Any 2021) 
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3 Paisatge a escala territorial 

3.1 Descripció de les principals components del paisatge 

La plana penedesenca és una fossa tectònica asimètrica i lleugerament basculada 
vers el nord, delimitada per les serralades Litoral i Prelitoral. Els materials que afloren 
corresponen fonamentalment a conglomerats quaternaris i minoritàriament a gresos, 
sorres i lutites del miocè (terciari). La major part de la unitat se situa per sota els 400 m 
d’altitud i la part més deprimida, que coincideix amb el centre oest de la unitat, se situa 
per dessota els 200 m. El relleu generalment és pla o lleugerament ondulat amb petits 
turons testimonis de fenòmens d’erosió diferencial, mentre que els fondals o les 
torrenteres poden estar relativament excavats, segons l’erosionabilitat del terreny. 
El riu Foix, que neix a la serra d’Ancosa, és el principal curs que drena aquesta unitat, 
per bé que al sector més oriental és la riera de Lavernó, de la conca de l’Anoia, la que 
fa aquesta funció. La plana és solcada per nombroses rieres, relativament paral·leles, 
totes elles de caràcter intermitent o temporal i en direcció muntanya-fons de cubeta, 
amb un disseny de tipus espina de peix. Aquesta unitat està coberta majoritàriament 
pels espais conreats, que ocupen més del 75% de la superfície del sòl. En extensió 
domina clarament la vinya, que n’és també el referent visual omnipresent. 
L’organització actual del paisatge està constituïda per una matriu agrícola, sobretot de 
vinya de parcel·lari mitjà i petit i suaument ondulada, estructurada per una xarxa de 
camins rurals i, a la vegada, amb una trama viària sensiblement ortogonal a l’eix 
principal, l’antiga Via Augusta i actual eix de comunicacions principal de la meitat sud 
de Catalunya, que enllaça els principals nuclis de l’àmbit amb els secundaris i també 
amb els territoris veïns. Tot i amb això, en els darrers anys l’estructura de la matriu 
agrícola s’ha vist modificada fruit de la industrialització i mecanització del sector, fent 
que, en algunes parts de la unitat, les parcel·les siguin d’extensió més gran. A banda 
dels conreus, diversos torrents i rieres solquen l’espai, també en sentit NE-SE, sense 
estructurar-ne les activitats ni les infraestructures o els creixements urbanístics, 
esdevenint més una molèstia o una pura via d’evacuació de les pluges –i tractades 
sovint com uns mers desguassos per la pagesia-, que no pas uns espais amb algun 
interès intrínsec. 
Malgrat que la major part del poblament es concentra en els nuclis de població 
principals, la gran amplitud visual de la unitat deixa veure nombroses masies, antigues 
o bé modernes, cellers, naus agropecuàries i agrupacions de cases, generalment 
compactes, formant els veïnats rurals, sovint estructurats de forma lineal i anomenats 
«carrers». El seu origen agrícola, amb casetes baixes entre mitgeres o, en alguns 
casos, aïllades i el caràcter autònom en relació amb els grans nuclis de població són 
els trets distintius d’aquests conjunts singulars. 
Entorn els eixos viaris principals s’estructuren el nuclis de població i les zones 
d’activitats econòmiques més importants de l’àmbit, mentre que, en l’altre extrem, els 
camins interns de caràcter rural que coexisteixen amb aquest teixit urbà, sobretot a la 
zona més planera, serveixen d’accés a nombroses naus agropecuàries, industrials o 
d’usos diversos, casetes d’eines i, també, construccions residencials de caràcter 
principal o secundari. 
L’unitat de paisatge de la Plana del Penedès no té cap superfície inclosa en àrees de 
protecció especial pel seu valor natural i pràcticament no té forests d’utilitat pública. 
Entre els hàbitats d’interès comunitari destaquem els llistonars (codi 6220), sobretot a 
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les parts més enlairades o rocalloses de la unitat, les pinedes mediterrànies de pi 
blanc, generalment amb sotabosc de brolla calcícola, alguns retalls d’alzinar (codi 
9340), els boscos de ribera, sobretot alberedes (codi 92A0) i, més escassos, 
fragments d’omeda, en un estat de conservació variable, que ressegueixen els cursos 
fluvials en determinats trams. 
El fet que la plana penedesenca tingui una topografia suaument accidentada i sempre 
hagi estat un territori amb forta tradició agrícola amb un poblament constituït per 
nombrosos assentaments de petita mida escampats pel territori, determina un elevat 
nombre d’esglesioles i capelles, amb una identificació bàsicament local. Els castells 
situats en punts més destacats, generalment externs a la unitat, tenen un valor 
simbòlic de major abast, així com els conjunts historicoarquitectònics o religiosos de 
major entitat, com el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, situat relativament proper 
de l’àmbit d’actuació. 
També és destacable el contrast entre els terrenys aixecats i força exposats, molt 
lluminosos per tenir un caràcter agrícola, i els fondals o torrenteres, més o menys 
encaixats segons els casos, força ombrívols i amb vegetació de ribera, que accentuen 
les inflexions topogràfiques i trenquen la monotonia de la vinya. Les plantacions de 
plàtans (Platanus x hispanica), també generalment en els fondals, reforcen aquest 
mateix paper, així com els petits horts.  
A una escala més reduïda, són destacables els petits turons i les ondulacions que 
trenquen la uniformitat agrícola de la plana, generalment ocupats per pinedes i 
matollars, així com els elements de valor arquitectònic o patrimonial (masies, ermites, 
etc.) que solen encabir-se també en les zones d’inflexió o directament en les zones 
més enlairades. Pel que fa als elements històrics destaca el conjunt de castells i 
masos fortificats que, generalment en una posició perifèrica a més o menys alçada, es 
divisen des dels diferents àmbits de la unitat. 
El patró agrícola, sobre un terreny lleument ondulat, predomina àmpliament en el 
conjunt de la unitat i li dóna el seu principal atractiu. A més del seu interès intrínsec, 
aquest patró ondulat arriba a emmascarar visualment moltes de les grans 
infraestructures i creixements poc integrats en el territori i dóna una percepció de 
diversitat superior a la real. A la vegada introdueix un factor de «descobriment» del 
paisatge inversament proporcional a la capacitat d’anticipació, per causa del relleu, fet 
que dóna un atractiu afegit per al visitant. És destacable també el patró d’assentament 
rurals, especialment els veïnats compactes estructurats entorn d’un carrer, molt 
característics de la plana penedesenca. 
El municipi de Subirats es troba a l’extrem oriental de la comarca de l’Alt Penedès. És 
el municipi amb el territori més extens de la comarca, amb una extensió de 5.578 ha 
(55,78 km2). Els límits municipals són: al N amb el terme de Sant Sadurní d’Anoia, al 
NE limita amb el terme de Gelida. A l’E limita amb Cervelló i Vallirana (Baix Llobregat). 
Al S limita amb el terme d’Olesa de Bonesvalls. Al SO limita amb el terme d’Avinyonet 
del Penedès, i amb l’enclavament del Cortei, pertanyent a la Granada. A l’O limita amb 
el terme de Santa Fe del Penedès i amb el del Pla del Penedès. Finalment, al NO 
limita amb el terme de Torrelavit. El perímetre total del terme de Subirats és de 41.150 
m (41,15 km).  
En el terme municipal de Subirats existeix una important xarxa d'aigües subterrànies. 
Des del punt de vista hidrogeològic es distingeixen dos tipus d'aqüífer: dipòsits detrítics 
al nord del municipi i formacions de margues i calcàries al sud i a l'est del curs del 
Lavernó. 
El PAE per al desenvolupament de les activitats d’acolliment i custòdia d’exemplars 
equins a unes construccions existents al camí de Can Batista, s’emplaça al nucli de 
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població de Can Batista, pertanyent al municipi de Subirats, situat al nord del terme 
municipal, a uns 160 metres d'altitud, proper a la vila de Sant Sadurní d’Anoia, al 
marge esquerra del riu Lavernó, entre aquest i la carretera comarcal C-243a de Sant 
Sadurní d’Anoia a Vilafranca del Penedès. 
L’accés principal al nucli de població es fa a través de dos camins els orígens dels 
quals son la carretera de Vilafranca a Sant Sadurní (C-243a) i la carretera de Lavern a 
Sant Pau d’Ordal (BV-2429). El poble de Can Batista es conforma a banda i banda 
d’un camí corbat que connecta amb les dues carreteres esmentades.  
L’àmbit del PAE està situat al sud-oest del veïnat de Can Batista, al peu del camí de 
Can Batista que comunica el veïnat amb la carretera de Lavern BV-2429. La superfície 
de l’àmbit, sensiblement plana i de forma rectangular, està ocupada per dues 
construccions amb tipologia de nau industrial, actualment sense ús definit.  

 

 
Ortofotomapa de l’àmbit del PAE (Font: elaboració pròpia a partir de cartografia de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Any 2021) 
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Ortofotomapa de localització de l’àmbit del PAE (Font: elaboració pròpia a partir de cartografia de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Any 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usos i cobertes del sòl de l’àmbit d’estudi (Font: elaboració pròpia a partir de cartografia de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat. Any 2021) 
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3.2 Components 

La Plana del Penedès conforma un corredor natural que facilita el pas d’importants 
infraestructures viàries lineals, l’AP-7, l’A-7, la C-15 i ferroviàries (convencional i TAV), 
les quals es concentren al marge sud de la unitat i provoquen una barrera, 
conjuntament amb els creixements urbans de caire residencial i els polígons 
d’activitats que s’hi han desenvolupat. És un sector de relleu força planer, entre les 
muntanyes de les serralades Prelitoral i Litoral, en el que domina un patró d’ondulació 
del territori que confereix visuals mitjanes i llargues com a elements que donen atractiu 
a la unitat. 

Hi predomina el patró paisatgístic de la vinya ―conreu que sosté la indústria del vi i 
del cava i els clústers associats― generant-hi un teixit socioeconòmic particular. 
Enmig de les vinyes, en indrets més abruptes, fondals i torrenteres, apareixen petites 
clapes de vegetació alternades amb torrents i bosquines, i el color rogenc dels sòls 
argilosos. Pel que fa els assentaments i construccions destaca la presència de 
nombroses mostres d’arquitectura rural, com ara masies, barraques de vinya i murs de 
pedra seca, també caves i cellers. La xarxa de carreteres locals i camins rurals que 
comuniquen els poblaments rurals formats per nuclis petits, compactes i estructurats, 
possibiliten itineraris d’una gran bellesa a través del paisatge rural. Els carrers de 
cases aïllades i els veïnats rurals queden immersos en la matriu agrícola. 
A menor escala, destaquen els següents components que configuren el paisatge de 
l’àmbit de PAE: 

- Les masies Cal Xic de l’Agustí i Mas Miró que formen part del catàleg de 
masies i cases rurals. 

- El veïnat de Can Batista. 
- El bosc a l’entorn del curs dels torrents i rieres com el bosc de Mas Miró i el 

bosc de Cal Ramon. 
- Les vinyes planeres de pendent suau travessades pels torrents que condueixen 

les aigües a la riera de Lavernó: vinyes de Can Batista, de Mas Oliver, de Can 
Bou, del Calixto. 

 
Cal Xic de l’Agustí  
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Mas Miró 

 

 
Can Batista - Subirats 
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Bosc de Mas Miró  

 

 
Bosc de Cal Ramon al N-E de Can Batista 

3.3 Dinàmiques 

Actualment la vinya és el conreu dominant, amb un creixement important durant els 
darrers decennis, en detriment del cereal i altres conreus. Destaca la presència de la 
DO Penedès i la DO Catalunya de les quals la plana penedesenca és la principal zona 
productora. D’altra banda, en temps recents han proliferat, entorn els principals eixos 
de comunicació, un elevat nombre de polígons industrials, de difícil integració visual i 
paisatgística. Al mateix temps també han proliferat en l’espai rural granges, cellers, 
naus i altres construccions, vinculades o no a l’activitat primària, amb un efecte de 
dispersió d’edificacions que genera per acumulació un impacte paisatgístic rellevant. 
Algunes intervencions en l’espai rural han augmentat els riscos d’inundació, ja que 
diverses rieres de caràcter discontinu i rases agrícoles s’han estretit per ampliar 
conreus, naus i altres construccions annexes, la qual cosa pot posar en risc altres 
terrenys agrícoles que confronten amb els cursos hídrics aigües amunt. Les eventuals 
canalitzacions o dragatges d’aquests cursos afecten els bosquets de ribera i la qualitat 
ambiental i paisatgística del seu entorn. En els darrers anys, s’ha produït la revisió del 
planejament urbanístic de les principals viles de la unitat (basada en alguns casos en 
creixements moderats o fins i tot per sota de la demanda interna), que ha comportat 
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alguns canvis apreciables en la tipologia urbana de Vilafranca del Penedès i els altres 
nuclis més poblats. 
El risc de fragmentació del territori i el paisatge de la plana penedesenca s’agreuja 
amb la notable concentració d’infraestructures lineals al corredor prelitoral, a la zona 
més baixa de la plana, prop de les principals concentracions urbanes de la unitat (AP-
7, la N-340, la via de tren convencional, la via del TAV i, en un futur, el desdoblament 
de la N-340). Aquesta disposició ha condicionat el creixement de polígons industrials, 
amb peces de dimensió mitjana i gran, situades sobretot entorn de Vilafranca i els 
eixos de la N-340, l’AP-7 i la línia de tren. Destaca, tant per la seva gran mida com per 
la manca d’integració, la proximitat excessiva a la carretera general i l’afecció a espais 
rurals d’interès, el polígon industrial de Sant Pere Molanta. 
Pel que fa als usos del sòl i a la unitat del paisatge “Plana del Penedès”, s’observa un 
conjunt de canvis rellevants des de l’any 1987 a l’any 2002, entre els quals destaquen  

1. l’augment de la superfície urbanitzada, especialment l’increment del sòl 
destinat a activitats industrials i comercials, que duplica la seva extensió i, 
sobretot, les infraestructures viàries. 

2. manteniment de la superfície agrícola, amb canvis rellevants pel que fa a 
l’extensió dels diferents conreus. La vinya augmenta però la resta de conreus 
disminueixen a la meitat. 

3. el retrocés del sòl forestal, arbrat o no, malgrat que els boscos i les arbredes 
mínimament estructurats augmenten significativament, fins doblar la seva 
superfície. El sòl amb vegetació escassa o nul·la (erms, terraprims, sòl agrícola 
recentment abandonat, activitats extractives, espais expectants d’ésser 
urbanitzats, etc.) ha experimentat un important retrocés. 

Aquesta és una unitat agrícola per excel·lència, el que constitueix un fet singular en el 
conjunt de la Regió Metropolitana. El secret pel qual s’ha pogut mantenir un sector 
primari tan rellevant és, possiblement, una combinació de factors com ara el 
creixement d’una indústria vitivinícola i altres activitats auxiliars en bona part 
vinculades a l’activitat agropecuària, vinculada a una imatge positiva del treball agrari i, 
sobretot, a l’important valor afegit de la producció vitivinícola. Tanmateix, la creixent 
implantació d’activitats econòmiques diverses, especialment polígons industrials, 
logístics i d’altra activitat econòmica en les zones de la unitat pròximes a l’eix de 
comunicació principal (corredor de l’AP-7), pot modificar el paisatge de la Plana del 
Penedès, malgrat el fet positiu de la protecció que confereix el planejament territorial al 
sòl agrari d’aquest àmbit. 
En un futur proper cal esperar un creixement urbanístic moderat, sobretot entorn els 
nuclis principals de l’àmbit i també. El sòl forestal, arbrat o no, no és previsible que 
augmenti la seva superfície, excepte a costa d’ocupar espais intersticials entre nous 
creixements i infraestructures. Pel que fa a la seva evolució, es previsible que 
augmentin les superfícies forestals més ben estructurades, en detriment de les 
bosquines i els prats, per la manca d’aprofitaments ramaders extensius i forestals 
tradicionals. 
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3.4 Valors 

El paisatge de la “Plana del Penedès” es caracteritza per un patró dominant 
d’ondulació de territori de matriu agrícola. Les visuals mitjanes i llargues són elements 
que donen atractiu a la unitat. La silueta de Montserrat domina com a fons escènic. 
L’existència de petits camins permet l’accés al territori.  

Predomina el paisatge de la vinya, alternat amb torrents i bosquines, i el color rogenc 
dels sòls argilosos. Aquest paisatge agrícola forma un mosaic amb petits nuclis rurals 
També són característics els carrers de cases aïllats i els veïnats rurals immersos en 
la matriu agrícola i les masies amb els seus volums annexos (cellers i capelles). 
Igualment, cal destacar els valors simbòlics i culturals que constitueixen les  esglésies i 
monestirs romànics, com per exemple, Sant Martí Sarroca, Sant Sebastià dels Gorgs, 
Sant Valentí de les Cabanyes, Sant Joan Salerm o Sant Pere de Lavern. 

L’entorn de l’àmbit objecte del PAE presenta valors paisatgístics que atorguen a 
aquest territori qualitat paisatgística. Entre els valors més rellevants cal esmentar els 
valors estètics dels relleus, les construccions rurals, les formes i els colors propis de 
la vegetació del lloc, que manté l’harmonia del mosaic de la zona vitivinícola, amb el 
contrast entre els terrenys aixecats, molt lluminosos i de caràcter agrícola, i els fondals 
o torrenteres, més o menys encaixats i ombrívols i amb vegetació de ribera que 
accentuen les inflexions.  

Pel que fa els valors ecològics de l’entorn, destaca la presència del torrent de 
Terrassola i de la riera de Can Batista com a connectors ecològics.  
També destaquen els valors productius agrícoles estretament vinculat a la DO 
Penedès.  
Finalment, cal destacar la importància dels valors històrics i culturals de l’entorn 
proper a l’àmbit del PAE. Aporten aquests valors els elements següents: Mas Miró, Cal 
Xic de l’Agustí, Can Serra, Cal Terra i el Molí de Cal Terra, Cal Batlle de la Pujada,Can 
Bou.  
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4 Paisatge del lloc i del projecte 
4.1 Descripció i visibilitat de l’emplaçament 

4.1.1 Estructura del lloc 
L’àmbit del PAE per a la reforma de part de les construccions existents al camí de Can 
Batista, per al desenvolupament de les activitats d’acolliment i custòdia d’exemplars 
equins, s’emplaça al nucli de població de Can Batista, situat al nord del terme 
municipal, a uns 160 metres d'altitud, al marge esquerra del riu Lavernó, entre aquest i 
la carretera comarcal C-243a de Sant Sadurní d’Anoia a Vilafranca del Penedès. 

El nucli rural el conformen un conjunt d’edificacions, majoritàriament adossades, 
organitzades a banda i banda del carrer de Can Batista i del carrer de la Verema i de 
la plaça de les Escoles, la qual confronta amb el Centre Cívic situat a l’entrada nord 
del nucli. 

L’àmbit del PAE el constitueixen els terrenys situats al sud-oest del veïnat, al peu del 
camí de Can Batista, els quals estan ocupats per dues construccions amb tipologia de 
nau industrial, part de les quals es proposa ocupar per a l’acolliment i custòdia 
d’exemplars equins. 

Els nuclis de població més propers són el poble de Lavern situat a 2 km i la vila de 
Sant Sadurní d’Anoia situada a 1,7 km . Les infraestructures viàries més properes són 
la línia de FFCC R4, la línia d’alta velocitat, l’autopista AP-7 i les carreteres C-423a, 
BV-2429 i BV-2428. 

 

 
Distancies de l’àmbit en relació Sant Sadurní d’Anoia i Lavern 

Àmbit 

d’actuació 

Sant Sadurní d’Anoia 

Lavern 

2 km 

1,7 km 
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Situació de l’àmbit en relació Sant Sadurní d’Anoia i Lavern 

 
Plànol topogràfic de l’àmbit d’actuació 

 

Àmbit de l’actuació Sant Sadurní d’Anoia Lavern 
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Els terrenys on s’emplaça l’actuació específica formen part de dues i finques rústiques. 
A les taules següents s’hi especifiquen les característiques cadastrals.  

 
 
REF. CADASTRAL 7550701CF9875S0001AL 
 Classe Urbà 
Ús principal Industrial 
Sup. construïda 1.498 m² 

Construcció Destí Industrial 
Superfície 1.498 m² 

Cultiu Subparcel·la  p Pastos 
Superfície 1.216 m² 

Superfície gràfica 9.712 m² 

 
REF. CADASTRAL 7550701CF9875S0001PK 
Classe Rústic 
Ús principal Agrari 

Cultiu Subparcel·la  a Pastos 
Superfície 6.848 m² 

Superfície gràfica 9.712 m² 

 

4.1.2 Anàlisis de la visibilitat de l’emplaçament  
El projecte d’actuació específica té per objecte la reforma de part de les construccions 
existents al camí de Can Batista, per al desenvolupament de les activitats d’acolliment 
i custòdia d’exemplars equins. L’actuació no modifica la volumetria de les naus 
existents i es limita a la rehabilitació de dos espais de la nau de major volum, situada a 
nord-oest, consistent en la compartimentació interior i en la formació d’obertures per a 
l’accés als boxes. L’afectació paisatgística de l’actuació restarà limitada a les façanes 
nord-oest i sud-oest de la nau de major volum en les quals serà rellevant les solucions 
d’integració adoptades relatives a materials i colors. 

S’aporten a continuació les vistes de l’edificació en la que es proposa actuar, preses 
des del camí de Can Batista i presentades en el seu context paisatgístic, així com les 
imatges simulades de les mateixes vistes, incorporant els elements exteriors de 
l’actuació que bàsicament son les obertures dels boxes i els materials i colors de les 
façanes en les quals es vol intervenir i la plantació de mèlies confrontant amb les 
façanes nord-oest i sud-oest, la primera de les quals segueix l’alineació del camí.  
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Estat actual  

Simulació estat reformat. 
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Estat actual  

 

 
Simulació estat reformat. 
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4.2 Programa i requisits del projecte d’actuació específica (PAE) 

4.2.1 Finalitats i justificació del PAE 
La finalitat del present projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable és la 
reforma de part de les construccions existents al camí de Can Batista, TM de Subirats, 
per al desenvolupament de  les activitats d’acolliment i  custòdia d’exemplars equins. 

El present document es desenvolupa en el marc del que disposa l’article 47.4 i 47.5 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme a Catalunya: 

Art 47.4 

El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les 
activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest 
efecte, són d'interès públic: 

a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo 
que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per 
a l'ús de què es tracti. 

b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 

c) Les infraestructures d'accessibilitat. 

d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics i les altres instal·lacions 
ambientals d'interès públic. 

Art 47.5 

L'autorització de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'apartat 4 ha de 
justificar degudament que l'àmbit d'actuació no està sotmès a un règim especial de protecció 
amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l'existència de riscs o pel fet 
d'estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les 
actuacions que s'autoritzin no han de disminuir de manera significativa la permeabilitat del sòl ni 
han d'afectar de manera negativa la connectivitat territorial. 

En base als articles esmentats, la reforma de part de les construccions existents al 
camí de Can Batista, TM de Subirats, per al desenvolupament de  les activitats 
d’acolliment i  custòdia d’exemplars equins, es pot autoritzar mitjançant l’aprovació d’un 
projecte d’actuació específica. 

4.2.2 Requisits tècnics i funcionals  
Les obres del PAE per a la reforma de part de les construccions existents al camí de 
Can Batista, per al desenvolupament de les activitats d’acolliment i custòdia 
d’exemplars equins comportaran especialment l’enderroc de panys de paret per a la 
col·locació de portes dels boxes, la formació de parets i envans de maó, l’arrebossat i 
pintat de parets exteriors, la formació de separacions de boxes i portes amb elements 
d’acer i fusta, l’adequació de la xarxa de sanejament i la instal·lació d’estació 
depuradora i la instal·lació elèctrica i de lampisteria. 

Els dos edificis objecte d’intervenció, formen part de la construcció de major superfície, 
de les dues existents, situada al nord-oest i en la posició més propera al camí de Can 
Batista. 
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Els dos edificis on s’emplacen els boxes per a cavalls, objecte del projecte d’actuació 
específica son els següents: 

a. Nau de planta rectangular, de 34,60 m de longitud per 3,40 m d’amplada i 
de 117,64 m² de superfície, dividida en 6 boxes grans i un de petit, amb 
coberta a una vessant. Conforma la totalitat de la façana nord-oest de la 
construcció de major superfície, de les dues existents a la finca.  

b. Nau de planta rectangular, de 10,20 m de longitud per 7,40 m d’amplada i 
de 75,48 m² de superfície, dividida en 3 boxes. Conforma part de la façana 
sud-oest de la construcció de major superfície, de les dues existents a la 
finca. 

 
 

4.2.3 Necessitat de serveis 
Els serveis urbanístics necessaris per dur a terme l’actuació son els subministraments 
d’energia elèctrica i d’aigua potable i el tractament de les aigües residuals. 

Actualment la parcel·la disposa de subministrament d’energia elèctrica i l’escomesa 
d’aigua potable està preparada per a poder connectar amb la canonada que passa pel 
camí de Can Batista i subministra el nucli de població.   

En relació a l’evacuació de les aigües residuals, la parcel·la presenta elements 
constructius que acrediten la seva recollida, tot i que ni la propietat ni els serveis 
tècnics municipals coneixen el punt d’abocament, possiblement a la riera de Lavernó. 
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El POUM de Subirats posa de manifest la necessitat de construir una EDAR per a la 
depuració de les aigües residuals del veïnat de Can Batista i defineix la seva situació 
propera al curs del Lavernó. A aquesta estació depuradora, també es preveu que hi  
aboquin les aigües residuals del sector SUNDr-7. 

Es desconeix la data de construcció i de posta en funcionament de l’EDAR esmentada, 
la qual cosa determina la necessitat d’instal·lar un sistema de depuració de les aigües 
residuals generades per les  activitats d’acolliment i  custòdia d’exemplars equins. 

Pel càlcul del cabal d’aigües residuals es considerarà l’equivalent a un nombre màxim 
de 10 cavalls i un consum d’aigua per una dotació de 200 l/cavall/dia. Es considera, 
també, l’equivalent a un nombre màxim d’una persona cuidadora per a una dotació de 
180 l/hab./dia. Amb aquestes dades el cabal d’aigües residuals serà: (10 cavalls x 200 
l/cavall/dia) + (1  hab x 180 l/hab./dia) = 2.180 I/dia (2,18 m³/dia)  

L’estació depuradora a instal·lar serà prefabricada, del tipus biològic, d’oxidació total, 
que garanteixi una reducció de la DB05 i dels sòlids en suspensió, entre el 90 i el 95%, 
per tal de poder garantir la qualitat de l’aigua que vindrà establerta en l’autorització 
d’abocament. 

El procés de la depuradora serà del tipus biològic aerobi a la línia de l’aigua i 
d’estabilització aeròbica a la línia de fangs, per ventilació prolongada de baixa carrega 
(oxidació total)  

La depuradora estarà formada per un dipòsit cilíndric, construït amb polièster reforçat 
amb fibra de vidre, el qual es soterrarà en posició horitzontal i allotjarà al seu interior 
tots els equipaments i compartiments i requerits pel procés depurador. 

 

4.3 Visió integral del projecte 

4.3.1 Encaix del projecte en el lloc i visió global de l’ordenació 
El projecte intervé en una petita part de la nau més gran sense modificar el volum 
existent. 
Tenint en compte les característiques paisatgístiques de l’àmbit territorial, els 
requeriments funcionals de l’activitat i les condicions prèvies de la parcel·la i l’entorn, 
s’ha optat, per incorporar com a mesures d’integració paisatgística l’ús de materials, 
tècniques i formes constructives pròpies del lloc i d’acabats amb colors de la gamma 
terrosa. Igualment s’ha optat per a la plantació de peus arboris confrontats amb les 
façanes nord-oest i sud-oest de la nau més gran 
També s’han incorporat mesures per a minimitzar les molèsties a la fauna i atenuar la 
contaminació acústica i lumínica que es puguin donar en fase d’obres i de 
funcionament. 
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4.3.2 Alternatives del PAE 
El projecte no contempla alternatives. 

4.3.3 Valoració global dels canvis induïts pel PAE 
L’actuació objecte del present Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística, respon a la 
necessitat d’acolliment i custòdia d’exemplars equins a la finca emplaçada al camí de 
Can Batista, la qual precisa de la reforma de part de les construccions existents. La 
reforma es limita a la compartimentació dels espais interiors i a la formació dels 
corresponents accessos, en base a la creació de dos cossos de boxes, un de set 
boxes i l’altre de tres.  
La intervenció en les façanes a través d’un acabat amb colors de la gamma terrosa i la 
plantació confrontant amb aquestes, atenuarà sensiblement l’impacte paisatgístic que 
actualment presenten les construccions en l’entorn.  
 

4.4 Anàlisi sistemàtica de les transformacions 

4.4.1 Topografia 
El projecte d’actuació específica no defineix canvis en la topografia atès que es tracta 
de la reforma  d’una construcció existent.   

4.4.2 Elements construïts 
El present projecte no altera el perímetre ni el volum de l’edificació. A les façanes  
s’utilitzaran materials propis del territori i colors de la gamma terrosa.  

4.4.3 Vegetació 
La vegetació de l’entorn la constitueix la incorporació de dues filades de mèlies 
confrontants amb les façanes nord-oest i sud-oest de la nau més gran.  
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5 Criteris i mesures d’integració 
5.1 Criteris i mesures adoptades 

A continuació es detallen els criteris i mesures adoptats: 

Criteris Mesures 

Reformar les construccions 
existents mantenint el perímetre i 
el volum actuals. Intervenció 
limitada a les façanes nord-oest i 
sud-oest de la nau més gran.   

1. Els materials seran similars als utilitzats en el seu entorn.  

2. Unificació de l’acabat de les façanes. 

3. Els colors de les façanes seran de la gamma terrosa.  

Conservar la percepció visual i 
millorar l’harmonia del conjunt  

Mesures 1, Mesura 2, Mesura 3 

4. Preservar la permeabilitat del sòl i en concret del camí d’accés 
als boxes. 

Reforçar el caràcter rural de 
l’entorn 

5. Conservar la vegetació arbòria existent confrontant amb la 
façana nord-est.  

6. Incorporar la plantació  de mèlies confrontants amb les façanes 
nord-oest i sud-oest. 

Minimitzar l’impacte lumínic i 
acústic a l’entorn 

7. En fase de construcció es minimitzaran l’impacte acústic emprant 
maquinària que haurà d’ajustar-se a les prescripcions que 
estableix el Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es 
regulen les emissions sonores en l’entorn degudes a 
determinades màquines d’ús a l’aire lliure, i les normes 
complementàries conforme a l’article 22 del Reial Decret 
1367/2007, de 19 d’octubre. 

8. En fase de funcionament es minimitzarà l’impacte lumínic reduint 
al mínim imprescindible els punts de llums exteriors i emprant 
tipus de lluminàries II, segons el Decret 190/2015, de 25 d’agost, 
de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. Aquesta mesura es definirà i pressupostarà en el 
projecte tècnic. 

Minimitzar les molèsties a la 
fauna Mesura 7 
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6 Conclusions 
El present Estudi d’impacte i integració paisatgística es redacta per a poder avaluar i 
adequar els impactes paisatgístics derivats de la reforma de part de les construccions 
existents en una finca situada al camí de Can Batista, per al desenvolupament  
d’activitats d’acolliment i custòdia d’exemplars equins. 
Les construccions objecte de reforma estan emplaçades molt a prop del nucli de 
població de Can Batista, pertanyent al municipi de Subirats, situat al nord del terme 
municipal, a uns 160 metres d'altitud, proper a la vila de Sant Sadurní d’Anoia, al 
marge esquerra del riu Lavernó, entre aquest i la carretera comarcal C-243a de Sant 
Sadurní d’Anoia a Vilafranca del Penedès. 
La finca es troba al sud-oest de Can Batista, en un entorn eminentment rural presidit 
per la vinya, amb la presència de la vegetació de ribera del curs del Lavernó i com a 
teló de fons algunes masies i caves espargides pel territori. 
Els criteris seguits i les mesures exposades persegueixen integrar la reforma de les 
construccions existents en el paisatge, cercant una millora d’aquest. El projecte tècnic 
haurà de definir i pressupostar les mesures descrites en aquest estudi 
Per a la integració paisatgística de les actuacions s’han utilitzat elements i patrons 
presents a l’àmbit. El respecte envers la composició volumètrica i l’ús de materials, 
tècniques i formes constructives pròpies del lloc contribueixen en gran mesura a 
assolir una integració́ en el territori sense ruptures. 
Tenint en compte les mesures d’integració paisatgística previstes, es considera que 
l’impacte del projecte sobre el paisatge serà compatible. 
 
 
 
 

Vilafranca del Penedès, maig de 2022 

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representat pels arquitectes 

 

 

 

 

 

JOSEP SOLER BARCELÓ CÈSAR GONZÁLEZ BERTRAN 

 



 

 

DOCUMENT NÚM. 4 

AVANTPROJECTE TÈCNIC





AVANTPROJECTE TÈCNIC PER A LA REFORMA 

DE PART DE LES CONSTRUCCIONS EXISTENTS AL CAMÍ 

DE CAN BATISTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS 

D’ACOLLIMENT I CUSTÒDIA D’EXEMPLARS EQUINS 

 

 

CAN BATISTA 

TM DE SUBIRATS





DOCUMENT NÚM. 1 

MEMÒRIA





DOCUMENT NÚM. 1- MEMÒRIA 

1.1 Índex de la documentació de l’avantprojecte 
1.2 Objecte de l'avantprojecte i ordre de redacció 
1.3 Promotor i redactor de l'avantprojecte 
1.4 Topografia i estat actual 
1.5 Descripció de la solució general adoptada 
1.6 Pressupost estimatiu 
 



1.1 ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ DEL L’AVANTPROJECTE 

DOCUMENT NÚM. 1- MEMÒRIA 

1.1 Índex de la documentació de l’avantprojecte 
1.2 Objecte de l'avantprojecte i ordre de redacció 
1.3 Promotor i redactor de l'avantprojecte 
1.4 Topografia i estat actual 
1.5 Descripció de la solució general adoptada 
1.6 Pressupost estimatiu 

DOCUMENT NÚM. 2 - PLÀNOLS 

AP-1 Situació i emplaçament 
AP-2 Àmbit en l’ortofotomapa 
AP-3 Àmbit en relació POUM de Subirats 
AP-4 Topografia i estat actual. 
AP-5 Planta. Estat actual 
AP-6 Façanes, seccions. Estat actual 
AP-7 Planta. Estat reformat. 
AP-8 Façanes, seccions. Estat reformat 

DOCUMENT NÚM. 3 - PRESSUPOST ESTIMATIU 

3.1 Pressupost per capítols 
3.2 Pressupost d’execució material 

3.3 Pressupost d’execució per contracta 

  



1.2 OBJECTE DE L’AVANTPROJECTE I ORDRE DE REDACCIÓ 

El present avantprojecte forma part del projecte d’actuació específica per a la reforma de part 
de les construccions existents al camí de Can Batista, al terme municipal de Subirats, per al 
desenvolupament de les activitats d’acolliment i custòdia d’exemplars equins. 

El Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística regula la tramitació, l’aprovació i la documentació dels projectes 
d’actuació especifica en sòl no urbanitzable. L’article 50 d e l  Re g lame n t  estableix la 
documentació que han d’incorporar els PAE, entre la qual hi figura l’avantprojecte tècnic, quan 
l’actuació comporti l’execució d’obres, com és el cas que ens ocupa. 

El present avantprojecte es redacta a requeriment del senyor Carles Jiménez Morera en 
representació de TARRUELLA ASSET MANAGEMENT, SL  

1.3 PROMOTOR I REDACTOR DE L’AVANTPROJECTE 

El projecte d’actuació específica, del qual en forma part el present avantprojecte, s’ha redactat 
a requeriment del Sr. Carles Jiménez Morera en representació de TARRUELLA ASSET 
MANAGEMENT, SL 

Promotor: TARRUELLA ASSET MANAGEMENT, SL, representada per Carles Jiménez 
Morera. 
NIF: B-66890567 
Adreça: Rambla de la Generalitat, 23 b, Baixos 
08770 Sant Sadurní d’Anoia 

Redactor: HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representat pels arquitectes Josep Soler 
Barceló i Cèsar González Bertran 
NIF: B-65751588 
Carrer del Comerç, núm. 26 
08720 - Vilafranca del Penedès  
Telèfon: 93 817 16 11 

1.4 TOPOGRAFIA I ESTAT ACTUAL 

La cartografia utilitzada és correspon a l’aixecament topogràfic a escala 1: 1.000 i equidistància 
1 m de la Diputació de Barcelona. Partint d’aquesta base es va fer l’aixecament de les plantes, 
alçats i seccions de les edificacions.  

El conjunt es composa de dos edificis: 
1. Conjunt de naus de planta  sensiblement rectangular, d’aproximadament 43 m de 

longitud per 28,60 m d’amplada i 1.181 m² de superfície. 

2. Nau de planta rectangular, de 30,25 m de longitud per 15,00 m d’amplada i de 452,72 
m² de superfície.  

  



 

 

 

 
  



1.5 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ GENERAL ADOPTADA 

Els dos edificis objecte d’intervenció destinats a acollir els exemplars equins, formen part de la 
construcció de major superfície, de les dues existents,(conjunt de naus 1) situada al nord-oest i 
en la posició més propera al camí de Can Batista. 

Els dos edificis on s’emplacen els boxes per a cavalls, objecte del projecte d’actuació 
específica son els següents: 

a. Nau de planta rectangular, de 34,60 m de longitud per 3,40 m d’amplada i de 117,64 
m² de superfície, dividida en 6 boxes grans i un de petit, amb coberta a una vessant. 
Conforma la totalitat de la façana nord-oest de la construcció de major superfície, de 
les dues existents a la finca.  

b. Nau de planta rectangular, de 10,20 m de longitud per 7,40 m d’amplada i de 75,48 m² 
de superfície, dividida en 3 boxes. Conforma part de la façana sud-oest de la 
construcció de major superfície, de les dues existents a la finca. 

Constructivament les naus objecte d’actuació estan formades amb murs i pilars de maó foradat, 
biguetes de formigó i de fusta i coberta de plaques ondulades de fibrociment. 

Les actuacions contingudes en l’avantprojecte no modifiquen ni el perímetre ni el volum de les 
construccions. Es limiten a subdividir l’espai interior per a la formació de boxes els quals 
presenten accés individualitzat per a cadascun. 

Les dimensions dels boxes son les següents: 
 

 
 
 
 
 
 
Complementen l’actuació esmentada la plantació de dues alineacions de mèlies ortogonals 
confrontants amb les façanes nord-oest i sud-oest 

 

ZONA 1-NAU NORD-OEST  ZONA 2 - NAU NORD-OEST 
Box m m m²  Box m m m² 

1 4,23 3,40 14,38  8 3,73 2,58 9,62 
2 4,99 3,39 16,92  9 3,70 2,9 10,73 
3 4,74 3,39 18,07  10 3,68 4,5 16,56 
4 5,03 3,39 16,07      
5 4,93 3,39 16,71  
6 4,91 3,39 16,64  
7 2,19 3,39 7,42  



 
 

 

 



1.6 PRESSUPOST ESTIMATIU 

La valoració de les obres d'acord amb el pressupost d'execució material ascendeix a la 
quantitat de vuitanta mil set-cents setanta-quatre euros amb noranta-dos cèntims (80.774,92 
€) desglossat en els següents capítols: 
Capítol 1.  -   Enderrocs .......................................................................................  794.67 € 
Capítol 2.  -   Moviment de terres .........................................................................  3.712,97 € 
Capítol 3.  -   Parets i envans ...............................................................................  1.239,50 € 
Capítol 4.  -   Impermeabilitzacions ......................................................................  2.226,13 € 
Capítol 5.  -   Arrebossats.....................................................................................  16.198,77 € 
Capítol 6.  -   Paviments .......................................................................................  404,24 € 
Capítol 7.  -   Xarxa de sanejament ......................................................................  18.310,98 € 
Capítol 8.  -   Manyeria i fusteria ...........................................................................  14.899,24 € 
Capítol 9.  -   Pintura ............................................................................................  1.169,49 € 
Capítol 10.  -   Instal·lació elèctrica ........................................................................  10.815,00 € 
Capítol 11.  -   Instal·lació lampisteria.....................................................................  3.502,00 € 
Capítol 12.  -   Protecció contra incendis ................................................................  156,62 € 
Capítol 13.  -   Seguretat i salut ..............................................................................  1.522,76 € 
Capítol 14.  -   Control de qualitat ...........................................................................  761,38 € 
Capítol 15.  -   Jardineria ........................................................................................  2.352,67 € 

TOTAL ...................................................................................................................  78.422,25 € 

3% Imprevists  (3%  s.   78.422,25 €) ....................................................................  2.352,67 € 

TOTAL  PRESSUPOST  D'EXECUCIÓ  MATERIAL. ...........................................  80.774,92 € 
  



La valoració de les obres d'acord amb el pressupost d'execució per contracta ascendeix a la 
quantitat (IVA inclòs) de cent setze mil tres-cents set euros amb vuitanta cèntims 
(116.307,80€) desglossat amb els següents conceptes: 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL. .............................................  80.441,92 € 
Despeses Generals (13%  s. 80.441,92 € €) .......................................................  10.500,74 € 
Benefici Industrial (6% s. 80.441,92 €€)...............................................................  4.846,50 € 

TOTAL  ................................................................................................................  96.122,15 € 
21 % IVA (21% s. 96.122,15 €) ............................................................................  20.185,65 € 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA. ................................  116.307,80 € 
 
 
 
 

Vilafranca del Penedès, maig de 2022 
HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representat pels arquitectes 

 
 
 
 
 

JOSEP SOLER BARCELÓ CÈSAR GONZÁLEZ BERTRAN
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DOCUMENT NÚM. 3 

PRESSUPOST ESTIMATIU





3.1 PRESSUPOST PER CAPÍTOLS





AVANTPROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATSD'ACOLLIMENT
I CUSTÒDIA D'EXEMPLARS EQUINS A LES CONSTRUCCIONS EXISTENTS AL CAMÍ DE CAN BATISTA A SUBIRATS
LLISTAT DE PRESSUPOST                             PÀG.  1
PROJECTE : 22-009 APrAE Acolliment i Custodia Can Batista

 CODI  UNI                                         DESCRIPCIÓ                                          AMIDAM.    PREU       IMPORT   
 UNITARI   

001    CAPÍTOL 1.- ENDERROCS                                                                      
(001#)                                                                                     

001001 m2 Enderroc  de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor                                                    
(K2164771)                                                                                      21,74       14,52      315,66

001002 m  Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum            
(K21Z2760)                                                                                      41,65        7,89      328,62

001003 m3 Transport  de  residus  inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat                                                                            
(F2R540M0)                                                                                       4,08       16,26       66,34

001004 m3 Deposició  controlada  en  dipòsit  autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(F2RA73G0)                                                                                       4,08       20,60       84,05

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________      794,67
SÓN SET-CENTS NORANTA - QUATRE Euros AMB SEIXANTA - SET CÈNTIMS.                           

002    CAPÍTOL 2.- MOVIMENT DE TERRES                                                             
(002#)                                                                                     

002001 m2 Neteja  de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o
contenidor                                                                                 
(K1RA2315)                                                                                     493,07        2,04    1.005,86

002002 m2 Esbrossada  de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150
cm i càrrega sobre camió o contenidor                                                      
(K1RA16A7)                                                                                      41,66        1,51       62,91

002003 m3 Excavació  de  rasa  de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica del material excavat                                  
(F222H123)                                                                                      36,00       57,17    2.058,12

002004 m3 Llit de sorra, col.locada al fons de les rases per a descans i recobriment de les canonades.
(F2A1H001)                                                                                       4,80       15,48       74,30

002005 m3 Rebliment  i  piconatge  de  rasa  d'amplària  més  de  0,6  i  fins  a  1,5  m,  amb  material  tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(F228A10F)                                                                                      28,82       13,14      378,69

002006 m3 Transport  de  terres  a  instal·lació  autoritzada  de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km                
(F2R3503A)                                                                                       8,98       10,18       91,42

002007 m3 Deposició  controlada  en  dipòsit  autoritzat  de  residus  de  terra  inerts  amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)      
(F2RA7LP0)                                                                                       8,98        4,64       41,67

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________    3.712,97
SÓN TRES MIL SET-CENTS DOTZE Euros AMB NORANTA - SET CÈNTIMS.                              

003    CAPÍTOL 3.- PARETS I ENVANS                                                                
(003#)                                                                                     

003001 m2 Paret  divisòria  recolzada  de  gruix  14  cm,  de  totxana,  LD,  de  290x140x100  mm, per a revestir, categoria I,
segons  la  norma  UNE-EN  771-1,  col·locat  amb  morter  per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                   
(K612TRAV)                                                                                      30,45       33,32    1.014,59

003002 u  Llinda  prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb
morter mixt 1:2:10                                                                         
(K4F7PK1K)                                                                                       7,00       32,13      224,91

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________    1.239,50
SÓN MIL DOS-CENTS TRENTA - NOU Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS.                                

004    CAPÍTOL 4.- IMPERMEABILTZACIONS                                                            
(004#)                                                                                     

004001 m2 Hidrofugat de parament vertical interior amb protector hidròfug                            
(K8B11A05)                                                                                     128,18        7,60      974,17

    ROSSEC                                                                                 __________ ___________      974,17
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 UNITARI   

    SUMA ANTERIOR                                                                          __________ ___________      974,17

004002 m2 Impermeabilització  de  paviment  amb  pintura  tipus  poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,12 kg/m2
aplicada en una capa                                                                       
(K785H001)                                                                                     178,47        4,59      819,18

004003 m  Segellat  de  junt  de  fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació                                                                          
(K7J5A01A)                                                                                      36,75        1,76       64,68

004004 m  Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter asfàltic           
(K5ZD2G0U)                                                                                      45,00        8,18      368,10

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________    2.226,13
SÓN DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS Euros AMB TRETZE CÈNTIMS.                                 

005    CAPÍTOL 5.- ARREBOSSATS                                                                    
(005#)                                                                                     

005001 m2 Arrebossat  reglejat  sobre  parament  vertical  interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat                                                                                  
(K81131C2)                                                                                     412,98       25,64   10.588,81

005002 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús
corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat                        
(K81126L2)                                                                                     224,04       25,04    5.609,96

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________   16.198,77
SÓN SETZE MIL CENT NORANTA - VUIT Euros AMB SETANTA - SET CÈNTIMS.                         

006    CAPÍTOL 6.- PAVIMENTS                                                                      
(006#)                                                                                     

006001 m2 Solera  de  formigó  HM-20/P/20/I,  de  consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió                                              
(K93615B5)                                                                                      21,78       18,56      404,24

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________      404,24
SÓN QUATRE-CENTS QUATRE Euros AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.                                   

007    CAPÍTOL 7.- XARXA DE SANEJAMENT                                                            
(007#)                                                                                     

007001 u  Xarxa  de  sanejament  completa  a  les  zones  d'actuació per al desenvolupament de les activitats d'acolliment i
custòdia  d'exemplars  equins  incloent  la  depuració  i  gestió  dels  residus  tots  els elements necessaris per al
compliment normatiu de les condicions higièniques i sanitàries.Totalment muntada, connexionada i provada.

(1D41H006)                                                                                       1,00    8.549,00    8.549,00

007002 m  Claveguera  amb  tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B,  àrea  aplicació  U,  de  diàmetre  nominal  exterior  315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons  la  norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per
a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat
(FD7JH005)                                                                                      30,00       30,81      924,30

007003 u  Subministre i instal·lació de sistema de depuració d'oxidació total, per a aigües residuals, compacte, model ROX
40  de  Remosa  o  similar,  amb  dos  compartiments  i  un filtre. El primer compartiment té la funció de desbast,
realitza   la   sedimentació   primària;   el   segon   compartiment   anomenat   oxidació   biològica,  el  qual  fa  la
descomosició  de  la  matèria orgànica; i el tercer compartiment anomenat decantació, el qual separa els llots de
l'efluent clar. Inclou també la posta en marxa de tots els equips.                         
(TDCLA120)                                                                                       1,00    8.645,84    8.645,84

007004 m3 Formigó  per  a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot                                                                     
(E3C515G3)                                                                                       0,81       92,77       75,14

007005 m2 Armadura  per  a  lloses  AP500  SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080                                                             
(E3CBM888)                                                                                       5,94        3,42       20,31

007006 m3 Reblert  amb  formigó  HL-150/P/10  de  consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 10 mm, abocat
des de camió                                                                               
(F3Z1H001)                                                                                       0,93       72,52       67,44

    ROSSEC                                                                                 __________ ___________   18.282,03
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    SUMA ANTERIOR                                                                          __________ ___________   18.282,03

007007 m3 Reblert amb sorra, per a recobriment d'estació depuradora                                  
(F2A1H101)                                                                                       1,87       15,48       28,95

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________   18.310,98
SÓN DIVUIT MIL TRES-CENTS DEU Euros AMB NORANTA - VUIT CÈNTIMS.                            

008    CAPÍTOL 8.- MANYERIA I FUSTERIA                                                            
(008#)                                                                                     

008001 u  Subministarment i col·locació de porta d'estable específica per estabulació equina d'acer galvanitzat i fusta de pi
Melis  d'una  fulla  batent  dividida  en  dues  parts,  superior  i  inferior, per a un buit d'obra de 130x225 cm, amb
bastidor  de  L  de  50+5  mm,  taulons  de  fusta  de pi Melis s i bastiment, d'acer galvanitzat. incloent ferratges i
bastiment de base en acer galvanitzat.                                                     
(KABGH002)                                                                                      10,00      772,55    7.725,50

008002 u  Subministarment  i col·locació de tancament interior d'estable específic per estabulació equina d'acer galvanitzat
i  fusta  de  pi  Melis per a un buit d'obra de fins a 360 cm d'amplària i 2,40m alçada total, amb bastidor de tub de
secció  rectangular  d'acer  galvanitzat,  taulons  de  fusta  de  pi  Melis a la part inferior fins a 1,4m i tubs rodons
d'acer galvanitzat a la part superior.                                                     
(KABGH003)                                                                                       7,00    1.024,82    7.173,74

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________   14.899,24
SÓN CATORZE MIL VUIT-CENTS NORANTA - NOU Euros AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.                  

009    CAPÍTOL 9.- PINTURA                                                                 
(009#)                                                                              

009001 m2 Pintat  de  parament  vertical  exterior  de  ciment,  amb  pintura  plàstica  amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat                                                                    
(K898D240)                                                                                     224,04        5,22    1.169,49

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________    1.169,49
SÓN MIL CENT SEIXANTA - NOU Euros AMB QUARANTA - NOU CÈNTIMS.                              

010    CAPÍTOL 10.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                                        
(010#)                                                                                     

01001  u  Instal·lació  elèctrica  en  les  zones  d'actuació  per  al  desenvolupament de les activitats d'acolliment i custòdia
d'exemplars  equins,  d'acord  amb  el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, per a instal·lar els nous circuïts
elèctrics,  amb  subministrament i col·locació de conductors de coure protegits amb tubs de superfície, el quadre
general  de  protecció  i comandament, punts de llum interiors i exteriors, endolls, interruptors, amb mecanismes
de superfície d'us industrial, inclosa la xarxa de posada a terra amb cable de coure nu de 35 mm2.
(1G22H004)                                                                                       1,00   10.815,00   10.815,00

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________   10.815,00
SÓN DEU MIL VUIT-CENTS QUINZE Euros.                                                       

011    CAPÍTOL 11.- INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA                                                      
(011#)                                                                                     

01101  u  Instal·lació  completa  d'aigua  freda  i  calenta  a  les  zones  d'actuació per al desenvolupament de les activitats
d'acolliment  i  custòdia  d'exemplars  equins amb tub multicapa de polietilè PEX amb barrera d'oxígen, encastat.
La  producció  d'aigua  calenta  es  farà  de  forma  elèctica  mitjançant  termo  elèctric  incloent  comptador  i tub
d'alimentació.  Els  diàmetres  dels  tubs seran els especificats en la documentació tècnica de lampisteria. Inclou
tots els accessoris i la valvuleria necessària per a la seva correcta instal·lació i posta en marxa.
(1J41H005)                                                                                       1,00    3.502,00    3.502,00

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________    3.502,00
SÓN TRES MIL CINC-CENTS DOS Euros.                                                         

012    CAPÍTOL 12.- PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS                                                      
(012#)                                                                                     

01201  u  Extintor manual d'eficàcia 21A-113B, de 6 kg de pols polivalent amb pressió incorporada, amb suport a paret.
(EM31H129)                                                                                       1,00       72,10       72,10

01202  m2 Pintat  ignífug  de  perfils  d'acer  amb  una  capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm                                                 
(K7D69TK0)                                                                                       2,00       42,26       84,52

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________      156,62
SÓN CENT CINQUANTA - SIS Euros AMB SEIXANTA - DOS CÈNTIMS.                                 
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013    CAPÍTOL 13.- SEGURETAT I SALUT                                                             
(013#)                                                                                     

01301  Pa Compliment  del  R.D.  1626/97  de  24  d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció.                                                                               
(H16FH120)                                                                                       1,00    1.522,76    1.522,76

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________    1.522,76
SÓN MIL CINC-CENTS VINT-I-DUES Euros AMB SETANTA - SIS CÈNTIMS.                            

014    CAPÍTOL 14.- CONTROL DE QUALITAT                                                           
(014#)                                                                                     

01401  Pa Partida  alçada  per  a  la  realització  dels  assatjos  necessàris per a l'execució de les unitats d'obra previstes al
present  projecte  d'acord  amb  els  nivells  de  control  establerts  per  al  present  projecte  d'acord  amb  el RD
375/1988                                                                                   
(J060H121)                                                                                       1,00      761,38      761,38

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________      761,38
SÓN SET-CENTS SEIXANTA - UN Euros AMB TRENTA - VUIT CÈNTIMS.                               

015    CAPÍTOL 15 - JARDINERIA                                                                    
(015#)                                                                                     

01501  u  Excavació  de  clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador  de  40  a  60  cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en
un pendent inferior al 25 %, i transport de terres sobrants a abocador                     
(FR2G8B31)                                                                                      13,00        8,26      107,38

01502  u  Plantació  d'arbre  de  fulla caduca de 12 a 16 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl.lica i guix,
amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %                                             
(FR632Q31)                                                                                      13,00       18,59      241,67

01503  u  Subministrament  de  Mèlia  (  Melia  Azedarach)  de  perímetre  de  14  a  16 cm, en cepelló amb tela metàl·lica,
incloent el transport                                                                      
(FR44422A)                                                                                      13,00       47,64      619,32

01504  u  Subministrament  i  col·locació  de  tutor  dins  del  clot  de  plantació,  format  per dos aspres de fusta tractada a
l'autoclau  per  arbre  de  10cm de diàmetre i 2,0m d'alçària mínima,  col·locats verticals fixats al costat del tronc,
ajuntats  entre  si    mitjançant  llistons  de fusta tractada, i subjectats al arbre amb bandes elàstiques de goma o
cautxú de llarga durabilitat i resistents a la intempèrie.                                 
(FRZ5H001)                                                                                      13,00       37,37      485,81

01505  m2 Subministrament  i sembra per a plantació floral i aromàtica, formada per herba de St. Joan o pericó (Hypericum
perforatum),   flor   de   Sant   Joan   o  siempreviva  (  Helichysum  stoechas),  àrnica  (Salvia  officinalis),  fonoll
(Foeniculum  vulgare),  rosella  (Papaver  rhoeas),  lleteresa  de  bosc  (Euphorbia  amygdaloides)  i  ruda  (Ruta
graveolens).                                                                               
(FR73H002)                                                                                      54,00        3,20      172,80

01506  m3 Terra  vegetal de jardineria, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada
a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana                                           
(FR3P2111)                                                                                      22,00       49,16    1.081,52

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________    2.708,50
SÓN DOS MIL SET-CENTS VUIT Euros AMB CINQUANTA CÈNTIMS.                                    
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3.2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 
Capítol 1.  -   Enderrocs .....................................................................................  794,67 € 
Capítol 2.  -   Moviment de terres .......................................................................  3.712,97 € 
Capítol 3.  -   Parets i envans .............................................................................  1.239.52 € 
Capítol 4.  -   Impermeabilitzacions ....................................................................  2.226,13 € 
Capítol 5.  -   Arrebossats...................................................................................  16.198,77 € 
Capítol 6.  -   Paviments .....................................................................................   404,24 € 
Capítol 7.  -   Xarxa de sanejament ....................................................................   18.310,98 € 
Capítol 8.  -   Manyeria i fusteria .........................................................................   14.899,24 € 
Capítol 9.  -   Pintura ..........................................................................................   1.169,49 € 
Capítol 10.  -   Instal·lació elèctrica ......................................................................   10.815,00 € 
Capítol 11.  -   Instal·lació de lampisteria ..............................................................   3.502,00 € 
Capítol 12.  -   Protecció contra incendis ..............................................................   156,62 € 
Capítol 13.  -   Seguretat i salut ............................................................................   1.522,76 € 
Capítol 14.  -   Control de qualitat .........................................................................   761,38 € 
Capítol 15.  -   Jardineria ......................................................................................   2.708,50 € 

TOTAL .................................................................................................................  78.422,25 € 

3% Imprevists  (3%  s.  78.422,25 €) ...................................................................  2.352,67 € 

 
TOTAL  PRESSUPOST  D'EXECUCIÓ  MATERIAL. .........................................     80.774,92 € 
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3.3 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL. .............................................  80.774,92 € 
Despeses Generals (13%  s. 80.774,92 €) ..........................................................  10.500,74 € 
Benefici Industrial (6% s. 80.774,92 €).................................................................  4.846,50 € 

TOTAL  ................................................................................................................  96.122,15 € 
21 % IVA (21% s. 96.122,15 €) ............................................................................  20.185,65 € 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA. ................................  116.307,80 € 
 
 
 
 

Vilafranca del Penedès, maig de 2022 
HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representat pels arquitectes 

 
 
 
 
 

JOSEP SOLER BARCELÓ CÈSAR GONZÁLEZ BERTRAN 
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