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0. ANTECEDENTS 
 

En data 25 d’octubre de 2021 la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès emet informe favorable 

amb les següents prescripcions que recullen el present document: 

 

1.1 Caldrà determinar normativament, que d’acord amb la normativa urbanística del POUM 

(articles 125 i 134), aquelles edificacions que tinguin la consideració de planta baixa 

computaran als efectes del sostre total de 2.040 m2st admès a la parcel·la.  

 

1.2 Caldrà suprimir l’admissió d’usos compatibles que puguin ocupar el 40% del sostre total, i 

regular i admetre únicament els usos principals i els complementaris, amb coherència amb els 

objectius assenyalats a la fitxa normativa del POUM d’exclusivitat i manteniment de l’actual 

activitat.  

 

1.3 Caldrà reduir en el plànol P3 l’àmbit de la “subzona d’edificacions principals” (EP) que 

haurà de coincidir amb els gàlibs edificables definits al plànol P4, i ampliar conseqüentment la 

“subzona espai obert” EO (on només s’admeten les edificacions auxiliars). Així mateix, caldrà 

suprimir de la normativa la regulació proposada per a la subzona EP i establir que en aquesta 

subzona es podrà implantar el sostre edificable admès per a l’ampliació de l’activitat de 

restauració actual, sense superar el topall màxim de 2.040 m2st.  

 

1.4 Caldrà substituir la terminologia de “sistema d’ordenació de separació a vial” pel “tipus 

d’ordenació de volumetria específica”. 
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1. MD . MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA : INFORMACIÓ 
 

MD 1.1. INTRODUCCIÓ  
 

1.1.1 Tramitació administrativa 

La tramitació administrativa d’aquest document de planejament vindrà regulada per la següent 

normativa: 

DECRET 305/2006, DE 18 DE JULIOL, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT DE LA 

LLEI D'URBANISME 

Article 23 Convocatòria d'informació pública en els procediments urbanístics 

23.1 La informació pública en la tramitació de procediments de planejament i de gestió 

urbanístics s'ha de convocar mitjançant edictes d'acord amb les següents regles: 

a) Quan es tracti de la tramitació de plans directors urbanístics, plans d'ordenació urbanística 

municipal o plurimunicipal, programes d'actuació urbanística municipal o comarcal, revisió-

adaptació de figures de planejament general a la Llei d'urbanisme, normes de planejament i 

plans parcials de delimitació, així com quan es tracti de la revisió dels plans i normes 

esmentats, els edictes s'han de publicar al diari oficial o Butlletí Oficial que correspongui i a 

dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al 

qual es refereixi el projecte en tramitació. 

b) Quan es tracti de la tramitació de modificacions puntuals de les figures de 

planejament objecte de l'apartat anterior així com de tramitar plans urbanístics derivats, 

instruments de gestió urbanística i de procediments per a l'aprovació de projectes en 

sòl no urbanitzable, els edictes s'han de publicar al diari oficial o Butlletí Oficial que 

correspongui i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit 

municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació. 

c) Quan es tracti de la tramitació de procediments per a l'autorització d'usos i obres de 

caràcter provisional, n'hi ha prou amb la publicació de l'edicte al diari oficial o Butlletí Oficial 

corresponent. 

(..) 

23.3 Els edictes han d'indicar: 

a) L'instrument o expedient sotmès a informació pública. 

b) El termini d'exposició al públic del projecte o de l'instrument de què es tracti. 

c) L'adreça i l'horari de l'oficina o dependència en la qual es pot exercitar el dret d'informació. 

d) Si s'escau, el mitjà telemàtic on pot consultar-se l'instrument o expedient. 

23.4 El termini d'informació pública es computa des de la darrera publicació obligatòria, entre 

les regulades en l'apartat 1; quan a més a més, es practiqui la notificació individualitzada, el 

còmput, per a cadascuna de les persones interessades, es fa des de la notificació llevat del 

cas en què la darrera publicació obligatòria sigui posterior. 
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23.5 Durant el període d'informació pública totes les persones, físiques o jurídiques, poden: 

a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'instrument o expedient i obtenir-ne 

còpia. A aquests efectes les administracions competents estan obligades a garantir, des de 

l'inici del període d'informació pública, la consulta i l'obtenció de còpies de la documentació. 

b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin 

oportú aportar en relació amb l'instrument o expedient sotmès a informació pública. 

LLEI 3/2012 DE MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME , APROVAT 

PEL DECRET LEGISLATIU, 1/2010, DE 3 D’AGOST. 

Article 85 Tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans 

urbanístics derivats 

1. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans 

urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi pertoquen, sens perjudici del que 

estableix l’apartat 3, a l’Ajuntament corresponent. En el cas dels plans urbanístics derivats en què la 

competència d’aprovació definitiva correspongui a l’Ajuntament, es pot adoptar directament l’acord 

d’aprovació definitiva, un cop complert el tràmit d’informació pública, prescindint de l’aprovació 

provisional. 

2. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional del planejament urbanístic plurimunicipal, sens perjudici 

del que estableix l’article 77.7, corresponent a: 

a) El Consell Comarcal corresponent, si tots els municipis afectats pel pla queden inclosos en l’àmbit 

territorial d’una mateixa comarca. 

b) La Comissió Territorial d’Urbanisme corresponent, si l’àmbit territorial del pla abasta més d’una 

comarca. 

c) El director o directora general d’Urbanisme, un cop vist l’informe de les Comissions Territorials 

d’Urbanisme competents afectades, si l’àmbit territorial del pla n’afecta més d’una i més d’una 

comarca. 

d) Els Ajuntaments, en els supòsits a què es refereix l’article 77.8, llevat que, havent estat formulat 

el pla a instància de part interessada, no hi hagi acord entre els Ajuntaments afectats, cas en què 

l’òrgan competent és el que correspongui dels esmentats a les lletres a, b i c. 

3. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans especials urbanístics de desenvolupament i 

autònoms que tinguin per objecte la implantació de sistemes urbanístics d’interès supramunicipal 

corresponen: 

a) A l’administració que els ha redactat, si té atribuïdes competències urbanístiques de tramitació o 

d’aprovació de plans. 

b) A la Comissió Territorial d’Urbanisme competent, en la resta de casos, llevat que l’àmbit territorial 

del pla afecti més d’una comissió, supòsit en el qual l’aprovació inicial i la definitiva pertoquen al 

conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme. 

4. Els plans d’ordenació urbanística municipal i els plans urbanístics derivats, un cop se n’ha acordat 

l’aprovació inicial, s’han de posar a informació pública, per un termini d’un mes. Els edictes de 

convocatòria de la informació pública s’han de trametre en el termini de deu dies des de l’adopció de 

l’acord d’aprovació inicial. 

5. Simultàniament al tràmit d’informació pública d’un pla d’ordenació urbanística municipal o d’un pla 

urbanístic derivat, s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs 

competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició 

n’autoritzi un de més llarg.(..) 
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1.1.2 Promotor 

Promotor: Nom:  

CIF:  

Adreça: 

Heretat Can Llopart de Subirats S.L  

 

 

Representant Nom:  

NIF:  

Adreça: 

Pere Llopart Vilaros 

36.723.631-Z 

c/ Sant Antoni 25 de Sant Sadurní d'Anoia amb codi postal 
08770 

 

1.1.3 Redactor del projecte 

Les persones professionals que intervenen en la preparació i la redacció de les figures del 

planejament urbanístic, en qualitat de funcionaris o funcionàries, de personal laboral o de persones 

professionals liberals contractades a aquest efecte, han de tenir la titulació i les facultats adequades, 

d’acord amb la legislació aplicable, per a acomplir les tasques encomanades. La identitat i la titulació 

dels professionals que hi intervenen han de constar en tot cas en l’expedient de tramitació de la figura 

de què es tracti. 

Totes les persones professionals que intervenen en la redacció de figures d’ordenació urbanística al 

servei d’una entitat pública, sigui quina sigui llur vinculació jurídica amb l’administració, tenen 

l’obligació de guardar-ne secret professional. Mentre durin aquestes tasques, no poden intervenir en 

treballs d’iniciativa particular relacionats amb el sector afectat per la figura d’ordenació urbanística de 

què es tracti. 

 

Redacta el present projecte: 

 

Arquitecte: 

 

Nom:  

Nº col·legiat: 

CIF:  

Adreça:  

 

Telèfon:  

XAVIER ESPARÓ ENRIQUE 

Arquitecte Superior col·legiat núm. 52965 

39372199-V       

Passeig Can Ferrer, 32–  

08770-Sant Sadurní d'Anoia .Barcelona  

651 08 17 69  

Col·laboradors:  

Arquitecta: 

Nom:  

Nº col·legiat: 

MÒNICA ARGÜELLES BONET 

Arquitecta Superior col·legiada núm. 55214 
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1.1.4 Objectiu del Pla de Millora Urbana 

El document que es redacta té com a objectiu desenvolupar el PMU-6 “Mirador de les Caves” a 

Subirats en el nucli dels Casots i regulat pel POUM de Subirats, aprovat per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme en data 25/04/2013 i publicat al DOGC en data 09/07/2013. 

 

Tal i com es regula en el POUM de Subirats els objectius específics del PMU són: 

 

1- Mantenir l’exclusivitat del seu ús i proporcionar una ampliació adequada per el 

manteniment de la seva activitat (restauració) 

2- Obtenir els terrenys i la urbanització d’una zona destinada a espai de lleure dels 

habitants del nucli en la part est del nucli urbà a continuació del c/Sota dels Casots. 

( en data 30 de març de 2015 es va fer la cessió anticipada a l’Ajuntament d’aquest 

terrenys) 

3- Determinar amb exactitud l’ordenació de l’ampliació que es podrà realitzar, en base a 

les necessitats de creixement de l’activitat existent (restauració). 
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MD. 1.2 TERRITORI I MEDI AMBIENT  
1.2.1 Marc físic de l’àmbit de l’ordenació  

El terme municipal de Subirats es situa a la comarca de l’Alt Penedès. 

El municipi de Subirats, amb una extensió de 55,78 ha, és major municipi de la comarca, en quant a 

superfície es refereix. 

Es troba situat a l'extrem oriental de la comarca de l'Alt Penedès, en contacte amb la comarca del 

Baix Llobregat per la serra de l'Ordal. 

 

Alt Penedès Subirats Els Cassots 

 

Sobre el seu terme, de relleu força accidentat, s'hi troben nombrosos nuclis  (Ca l’Avi, Can Bas, Can 

Batista, Can Cartró, Can Rossell, Cantallops, Els Casots, Lavern, Ordal,  el Pago i Sant Joan Salerm) 

envoltats a llevant per una munió de petites serres: Riés, les Planes, Pi de Molló. Amb tot, a l'oest 

s'obre a la plana penedesenca, atorgant així al municipi una elevada accessibilitat no només a la 

capital de la comarca sinó també a la resta de la regió metropolitana de Barcelona. 

 

L’àmbit del PMU té una superfície de 9.749,68 m². 

 

 

(Veure plànols d’informació I1 Emplaçament i situació i I3 Ortofotoplànol) 
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1.2.2 Topografia, estat actual i usos 

L’àmbit discontinu del PMU-6 “Mirador d eles Caves està situat d’una banda al nord-est del 

nucli i de l’altra al Sud-oest del nucli dels Cassots (Subirats), amb un terreny de poca pendent. 

 

Actualment existeixen unes edificacions amb ús de restauració (Restaurant Mirador de les 

Caves, gestionat per Cal Blay) amb un sostre construït de 989m². 

 

L’àmbit discontinu destinat a cessions de zones verdes i equipaments ha estat objecte de 

cessió anticipada a l’Ajuntament en data 30 de març de 2015. 

 
 
 

 
 

Veure plànols d’informació I3 Topogràfic i I4 Estat Actual 
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1.2.3 Sistemes naturals  

CLIMA 

Segons el mapa de Tipus de Clima pertanyent a l’Atles Climàtic de Catalunya, el municipi de 

Subirats es troba dins la categoria de clima sec subhumit en la seva gran majoria, excepte la 

zona de les Serres d’Ordal que corresponen a un clima subhumit. 

Per altra banda, la divisió climàtica de Catalunya segons criteris termopluviomètrics, 

elaborada pel Servei Meteorològic de Catalunya, inclou Subirats dins el clima mediterrani 

litoral sud, just al límit amb el mediterrani prelitoral central. El clima mediterrani litoral sud es 

caracteritza per una precipitació mitjana anual d’entre 500 i 600 mm, un règim pluviomètric 

estacional màxim a la tardor, una temperatura mitjana anual d’entre 15,5 i 17ºC, i una amplitud 

tèrmica anual d’entre 14 i 15ºC, mentre que el mediterrani prelitoral central es caracteritza per 

una precipitació mitjana anual d’entre 600-900 mm, un règim pluviomètric estacional màxim a 

la tardor, una temperatura mitjana anual d’entre 11 i 15ºC, i una amplitud tèrmica anual d’entre 

15 i 18ºC. 

Així, és d’esperar que el municipi de Subirats presenti unes característiques a cavall entre 

aquests dos tipus de clima. 

HIDROLOGIA 

El municipi de Subirats pertany a dues conques hidrogràfiques: la de l’Anoia i la de la riera de 

Ribes. La pràctica totalitat del municipi desguassa a la conca de l’Anoia, mitjançant un afluent 

seu, el Lavernó que porta aigua durant tot l’any. L’Anoia discorre pel nord del terme, al llarg 

d’uns 3.000 metres, després de rebre les aigües del Lavernó, que recull les aigües de tot el 

sector nord i oest del municipi. Una petita part del municipi, al seu extrem meridional al límit 

amb Avinyonet i Olesa de Bonesvalls, pertany a la conca hidrogràfica de la riera de Ribes. 

Pel que fa els aqüífers i fonts, el terme municipal de Subirats conté 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.  
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1.2.4 Riscos ambientals  

Els riscos naturals són aquells riscos als que estan sotmesos els éssers humans i els seus 

béns materials, degut a l’existència de perills lligats a processos geodinàmics interns o 

externs, o bé a perills derivats de la presència d’essers vius o dels seus derivats (plagues, 

contaminació bacteriana o vírica, etc.). Dins del capítol de riscos naturals també s’han 

contemplat els incendis forestals. 

 

Els riscos naturals estan caracteritzats per la seva perillositat, probabilitat que un determinat 

fenomen natural, d’una certa extensió, intensitat i durada, amb  conseqüències negatives es 

produeixi i per la vulnerabilitat del territori, concepte que fa referència a l’impacte del 

fenomen sobre el medi i la societat. 

 

L’home no pot impedir que es produeixen els fenòmens naturals de caràcter catastròfic, però 

sí pot minimitzar els seus efectes en la mesura del possible, utilitzant el sòl de forma que eviti 

les situacions més exposades al perill, reduint en conseqüència la vulnerabilitat del territori i 

de la societat a aquest perill. 

En el present treball, s’ha considerat que en el terme municipal de Subirats , nucli dels Casots, 

no hi ha cap risc ambiental. 

 

 

1.2.5 Reportatge fotogràfic  

Veure Annex I 
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MD. 1.3 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT  
 

L’àmbit comprès en el PMU-6 Mirador de les Caves era de propietari únic. 

 

En data 30 de març de 2015 es va fer una cessió anticipada dels sistemes (zones verdes i 

equipament) a l’Ajuntament de Subirats. 

 

Per tant, actualment l’Ajuntament és propietari dels terrenys destinats a sistemes i la resta té un únic 

propietari. 

 

Veure Annex III en el que s’explica la identitat del propietari i el arrendatari. 

 

 

 

(Veure: Plànol d’informació I6 Estructura de la propietat i Annex III Identitat dels propietaris o titulars 

del sector) 
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MD. 1.4 ANÀLISI URBANÍSTIC  
 
1.4.1 Planejament urbanístic vigent i el seu desenvolupament  

El planejament vigent en l’àmbit del PMU és el POUM de Subirats, aprovat per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme en data 25/04/2013 i publicat al DOGC en data 09/07/2013. 
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1.4.2 Serveis  

Les infraestructures del sector es corresponen a les d’una zona de sòl urbà. 

 

Disposa dels serveis urbanístics bàsic definits pel Text Refós de la Llei d’Urbanisme: 

 

a) Disposa d’una xarxa viària que té un nivell de consolidació suficient per permetre la 

connectivitat amb la trama viària bàsica municipal.  

b) Disposa de xarxes d'abastament d'aigua i de sanejament.  

c) Disposa de subministrament d'energia elèctrica.  

 

Veure plànol I7 Xarxes existents. 

 

1.4.3 Normativa aplicable  

 

• Llei 16/2015, de 21 de juliol , de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’administració de la Generalitat i governs locals de Catalunya. 

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 

• Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 

sector públic. 

• Llei 3/2012, de Modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme. 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme. 

• Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 

urbanístics. 
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2. MJ . MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA : ORDENACIÓ 
 

MJ 2.1. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA FORMULACIÓ 
DEL PMU  
La justificació i la conveniència del present PMU és el de mantenir l’exclusivitat de l’ús i proporcionar 

una ampliació adequada per al manteniment de la seva activitat, d’acord amb les necessitats de 

creixement, 

 

És per aquesta raó que els objectius i criteris del present PMU són: 

 

1- Definir l’àmbit de creixement de l’edificació d’acord amb l’ampliació prevista de l’ús 

existent (restauració) 

2- Obtenir els terrenys de zones verdes i equipaments per al gaudi dels habitants del 

municipi. 

 

MJ 2.2. JUSTIFICACIÓ LEGAL DE L’ACTUACIÓ 
Es redacta el PMU del Mirador de les Caves d’acord amb el previst a l’article 70 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.  

 

Article 70. Plans de millora urbana  

1. Els plans de millora urbana tenen per objecte:  

a) En sòl urbà no consolidat, de completar el teixit urbà o bé d'acomplir operacions de 

rehabilitació, de reforma interior, de remodelació urbana, de transformació d'usos, de 

reurbanització, d'ordenació del subsòl o de sanejament de poblacions i altres de similars.  

b) En el sòl urbà consolidat, de completar o acabar la urbanització, en els termes assenyalats 

per la lletra b de l'article 30, i regular la composició volumètrica i de façanes.  

2. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la reforma interior, la remodelació 

urbana, la transformació d'usos, la reurbanització o completar el teixit urbà poden:  

a) Determinar operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament del model 

urbanístic de l'àmbit de què es tracti o bé la seva reconversió quant a l'estructura fonamental, 

l'edificació existent o els usos principals.  

b) Establir la substitució integral o parcial de les infraestructures d'urbanització i la implantació 

de noves infraestructures, per raons d'obsolescència o d'insuficiència manifesta de les 

existents o per les exigències del desenvolupament econòmic i social.  

(..) 

7. S'aplica als plans de millora urbana el que estableixen els articles 65 i 66 per als plans 

parcials urbanístics, a excepció del que disposen els apartats 3 i 4 de l'article 65 pel que fa a 

la reserva de sòl.  

8. Els plans de millora urbana han de concretar les reserves necessàries per als sistemes 

urbanístics locals, si no ho ha fet el planejament urbanístic general. 

 



 

XAVIER ESPARÓ ENRIQUE arquitecte col·legiat 52965 
Passeig de Can Ferrer, 32 - Sant Sadurní d’Anoia / Via Esport, 1, Entresòl - Sant Andreu de la Barca 

Tlf: 651081769 / 938184190 / arquitecte@xavieresparo.com – www.xavieresparo.com 

MJ 2.3 OBJECTIUS I CRITERIS DE L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI EN FUNCIÓ DE LES 
DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT SUPERIOR. (PROPOSTES URBANÍSTIQUES 
DE CARÀCTER GENERAL)  
 
La finalitat principal d’aquest document és la de mantenir l’ús exclusiu i proporcionar una ampliació 

adequada per el manteniment de la seva activitat, així com obtenir els terrenys i la urbanització d’una 

zona destinada a espai de lleure dels habitants del nucli en la part est del nucli urbà a continuació del 

carrer de Sota dels Cassots. 

 

2.3.1 CRITERIS D’ORDENACIÓ GENERAL 
 

Les propostes del present PMU es resumeixen en: 

 
OBTENIR TERRENYS DE SISTEMES EN LA PART EST DEL NUCLI 

 

Són objecte de cessió ( cessió anticipada en 
aquest cas) els terrenys destinats a sistemes 
inclosos en el present  PMU. 

 

DEFINIR ON ES PODRÀ UBICAR EL NOU SOSTRE  

 

S’ha definit el creixement d’acord amb les 
necessitats de l’activitat de restauració. 
 
Els nous volums es permeten com a 
creixement de les edificacions existents per tal 
de deixar el màxim d’espai lliure i minorar els 
impactes visuals que poguessin suposar 
aquests creixements. 
Tots els volums tindran ús principal 
restauració i una planta d’alçada. 

 

 
 2.3.1.1. SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT 
La superfície de l’àmbit del PMU 6 Mirador de les Caves és de 9.749,68m². 

 

2.3.1.1. ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC 
Sistema d’espais lliures  
La superfície d’espais lliures a l’àmbit del PMU 6 Mirador de les Caves és de 974,97m², corresponent 

al 10% de l’àmbit del PMU. 

Sistema d’equipaments  
La superfície d’equipaments a l’àmbit del PMU 6 Mirador de les Caves és de 487,48m², corresponent 

al 5% de l’àmbit del PMU. 
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Compliment dels estàndards de sistemes 
El present PMU compleix amb els estàndards de sistemes establerts pel POUM de Subirats. 

 

SUPERFICIE (m²) % SUPERFICIE (m²) %

Superficie total 9.749,68 100,00% 9.749,68 100,00%

Sistemes

Parcs, jardins urbans i places 974,97 10,00% 974,97

Equipaments 487,48 5,00% 487,48

Superficie total de sistemes 1.462,45 15,00% 1.462,45 15,00%

FITXA NORMATIVA PMU PMU

 

 

2.3.2 ESPAIS AMB APROFITAMENT PRIVAT 
Qualificació urbanística 
La zona d’aprofitament privat de l’àmbit del PMU està qualificada de clau 5.1 Zona d’activitats mixtes –

Mirador de les Caves. L’ús principal és el de restauració. 

 
 

 FITXA NORMATIVA PMU PMU 

Superfície (m2) % Superfície (m2) % 

Zones   

Superfície total de zones  8.287,23 85% 8.287,23 85% 

Sostre edificable 2.040  2.040  

Existent 989,00  989,00  

Ampliació 1.051,00  1.051,00  

Edificabilitat bruta 0,21m2st/m2 sòl 0,21m2st/m2 sòl 
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MJ 2.4. JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DE L’OBJECTIU DEL 
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE.  

 
2.4.1  Observança de l’objectiu del desenvolupament sostenible 
L’article 3 del Decret Legislatiu 1/2010 defineix el concepte de desenvolupament sostenible com la 

utilització racional del territori i el medi ambient, que comporta posar d’acord les necessitats de 

creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics i 

culturals, per garantir la qualitat de vida. També comporta la configuració de models d’ocupació de sòl 

que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social i consolidin un model de territori 

globalment eficient. 

 

La present Pla de Millora Urbana compleix amb el concepte de desenvolupament sostenible de la 

següent forma: 

 

- Seran d’aplicació els criteris definits al Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual 

s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i al Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula 

l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

 

- S’estarà a allò que estableixen el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 

Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Reial Decret 1890/2008, de 14 de 

novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 

d’enllumenat exterior. 

 

- Caldrà tenir en compte que, d’acord amb l’article 100.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 

20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües, “Resta prohibit, amb caràcter 

general, l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes residuals susceptibles de 

contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, 

excepte que es compti amb la prèvia autorització administrativa”.     

 

- Compliment de les ordenances ambientals municipals.   
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MJ 2.5 JUSTIFICACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE L’ORDENACIÓ A LES DIRECTRIUS DE 
PLANEJAMENT QUE ESTABLEIXEN L’ARTICLE 9 DE LA LLEI D’URBANISME I ELS 
ARTICLES 5 A 7 D’AQUEST REGLAMENT.  

 
2.5.1 Preservació enfront riscs naturals o tecnològics  

En referència a les determinacions de l’article 9 del TRLUC, relatives a la seguretat i preservació 

enfront dels riscs naturals i tecnològics, es justifica que en el sector no existeix cap risc natural 

aparent. 

 

2.5.2 Preservació enfront riscs d’inundació  

Es justifica que l’espai no és inundable. 

 

2.5.3 Preservació de valors paisatgístics, agrícoles i identitaris  

No conflueixen en l’espai cap de les característiques relatives a valors paisatgístics d’interès especial, 

cap valor agrícola ni identitari del municipi. No s’espera trobar a l’indret cap resta arqueològica. 

 

2.5.4 Preservació dels terrenys amb pendent elevat  

La totalitat del sector es troba en sòls amb pendents inferiors al 20% . 

 

2.5.5 Justificació de l'adequació de l’ordenació a les necessitats de les persones que 

realitzen les tasques de cura i gestió domèstica, en especial pel que fa als paràmetres 

d’accessibilitat, mobilitat, seguretat i ús del teixit urbà.  

L’ordenació proposada, no modifica les condicions d’accessibilitat, mobilitat, seguretat i usos del teixit 

urbà i les previsions del planejament superior, permet una fàcil accessibilitat amb vehicle i sobretot 

caminant a tots els espais públics i d’equipaments, també als privats.  

 

2.5.6 Justificació del compliment de les determinacions del planejament urbanístic 

general sobre mobilitat sostenible, d’acord amb l’estudi d’avaluació de la mobilitat 

generada. 

La Mobilitat del nou planejament no modifica la mobilitat del sector. 
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3. GU. GESTIÓ URBANISTICA 

 
El PMU-6 “Mirador de les Caves”  es desenvoluparà en un únic polígon pel sistema d’actuació de 

reparcel·lació per compensació bàsica. 

Els propietaris del terreny inclosos en l’àmbit de la Modificació Puntual del POUM assumiran els 

costos d’urbanització corresponents a l’obra d’urbanització, així com les corresponents cessions 

obligatòries i gratuïtes a favor de l’Ajuntament de Subirats integrades per la cessió dels sòls qualificats 

de sistemes i per la cessió de sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic o, en el seu cas, 

del seu equivalent econòmic. 
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4. PE . PLA D’ETAPES 

 
PE 4.1. TRAMITACIÓ DELS INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT I DE GESTIÓ 
URBANÍSTICA 
 

- Redacció i tramitació del Pla de Millora Urbana   

“PMU 6 Mirador de les Caves” ...........................................(4T 2017- 3T 2021) 

 

 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PMU     

Aprovació Inicial AI           

Exposició pública             

Informes sectorials            

Resposta al·legacions            

Aprovació definitiva       AD    

Publicació            

 
- No s’estableix termini per a la reparcel·lació al ser propietari únic. 

 

PE 4.2. OBRES URBANITZACIÓ 
 

S’estableix un termini de 2 anys des de l’aprovació del PMU per a realitzar les obres 

d’urbanització corresponents a l’enjardinament de la zona verda. 
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5. EFF. ESTUDI ECONÒMIC FINANCER 
 

De conformitat amb l’article 66.1 d) del Decret Legislatiu 1/2010, el Pla de Millora Urbana ha 

d’incorporar una avaluació econòmica i financera que ha de contenir l’estudi i justificació de la viabilitat 

de l’actuació, així com un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les actuacions 

previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el 

manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. El present 

estudi econòmic financer es redacta en compliment de l’article 66.1d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 

3 d’agost,  que determina la necessitat d’avaluar econòmicament la promoció, l’estudi i la justificació 

de la seva viabilitat. 

 

EEF 5.1 COSTOS URBANITZACIÓ 
 

Entenem per costos d’urbanització els derivats de l’execució de les obres d’urbanització 

corresponents al sector. Els costos d’urbanització deriven del cost de construcció dels carrers, parcs i 

jardins urbans i àrees de protecció. No provoquen costos d’urbanització, els solars destinats a 

equipaments encara que siguin públics, i la resta de solars, sobre els quals s’edificarà, però no 

s’urbanitzarà. 

 

En aquest projecte d’urbanització, tal i es definien en l’estudi econòmic financer del POUM, els 

següents costos d’urbanització: 

 

 Superfície  Cost urbanització  COST TOTAL 

Parcs, jardins urbans i places 974,97 m² x 41,29€/m² = 40.260,00€ 

Total costos urbanització    = 40.260,00€ 

 

Al cost d’urbanització caldrà sumar el cost de compra dels terrenys destinats a sistemes, corresponent 

a 20.900€. 

 

EEF  5.2 VALOR DELS APROFITAMENTS URBANÍSTICS 
 

Per tal de valorar els aprofitament urbanístics del PMU 6 Mirador de les Caves, es prenen els valors 

establerts en el POUM de Subirats. 

 
 Sostre  Valor de repercussió  COST TOTAL 

Sostre de nova creació 

Cessió 10% increment aprofitament 

1.051,00m² x 89,60€/m²  (*) = 

= 

   94.169,60€ 
 

- 9.416,96€ 

Total aprofitament    = 84.752,64 € 

 
(*) Valor de mercat actualitzat segons taxació de l’Ajuntament  
 
 



 

XAVIER ESPARÓ ENRIQUE arquitecte col·legiat 52965 
Passeig de Can Ferrer, 32 - Sant Sadurní d’Anoia / Via Esport, 1, Entresòl - Sant Andreu de la Barca 

Tlf: 651081769 / 938184190 / arquitecte@xavieresparo.com – www.xavieresparo.com 

EEF 5.3 VIABILITAT ECONÒMICA DEL PMU 
 

En base a les despeses d’urbanització estimades i al valor de l’aprofitament urbanístic privat del 

sector, es conclou que el sector resulta viable econòmicament: 

  

Aprofitament privat  +84.752,64€ 

Costos urbanització  -40.260,00€ 

Compra sòls destinats a sistemes -20.900,00€ 

 
Total beneficis                        + 23.592,64 € 

 

 

Es justifica la viabilitat del sector tal i com  es va preveure en el POUM, tal i com ja es va justificar en 

l’estudi de viabilitat econòmica del POUM. 
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EEF 5. 4 INFORME DE L’ IMPACTE DE LES ACTUACIONS PREVISTES EN LES 
FINANCES PÚBLIQUES DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

Un cop es desenvolupi el PMU 6 Mirador de les Caves, l’Ajuntament tindrà uns costos i uns ingressos 

que afectaran a les finances públiques de l’Administració. 

INGRESSOS: 

1. L’impost de l’IBI actual és de 3.829,66€ , amb l’increment de sostre que es de nova creació 

s’estima un impost total de 5.564,43€ 

2. La taxa d’escombraries actual és de 1.500€. 

3. ICIO, tot i ser un impost no es computa a efectes de l’impacte de les actuacions previstes en 
les finances públiques ja que és un impost puntual quan es construeixi. 

COSTOS: 
1. L’Ajuntament tindrà el cost del manteniment de la zona verda i l’enllumenat, el que s’estima en 

un cost de 1.968,84€/anuals de manteniment de les zones verdes i l’enllumenat. 

CAPITOL ACTIVITAT EQUIP
RENDIMENT 

/100m²
CADÈNCIA 
MENSUAL

IMPORT/100m² CLAU
UNITAT
S SUP.

TOTAL

CONSUM KW 0,12 €/KW 0,3 300 10,80 € 5 9,75 105,30 €
MANTENIMENT CAMIÓ I MATERIAL 60 €/h 0,5 0,1 3,00 € 5 9,75 29,25 €

REC MANUAL CAMIÓ CUBA 46 €/h 0,03 2 2,76 € 6 9,75 26,91 €
REC AUTOMÀTIC CAMIÓ AIGUA 0,1 €/m³ 0,08 30 0,24 € 6 9,75 2,34 €

PODA I MANTENIMENT PERSONAL 28 €/h 0,01 0,1 0,03 € 6 9,75 0,27 €

TOTAL COSTOS MENSUALS ESTIMATS 164,07 €

TOTAL COSTOS ANUALS ESTIMATS 1.968,84 €

ENJARDINAMENT 29,52 €

COST UNITARI

ENLLUMENAT 
PÚBLIC

134,55 €

 

 

4. D’altra banda, a part del cost de manteniment també hi ha el cost de la recollida 

d’escombraries, que Havent consultat exemples d’altres municipis, s’ha estimat un cost per 

parcel.la de 115€/mensuals. 

RESUM IMPACTE FINANCES PÚBLIQUES: 

  COST INGRESSOS TOTAL 

Manteniment de les 
zones verdes i 
l’enllumenat. 

-1.968,84 €   -1.968,84 € 

Recollida escombraries -1.380,00 €   -1.380,00 € 

IBI   5.654,43 € 5.564,43 € 

Taxa escombraries   1.500,00 € 1.500,00 € 

TOTAL -3.348,84 € 7.064,43 € 3.715,59 € 
 

En base als quadres adjunts es conclou que l’operació és sostenible ja que s’estima un saldo de 

5.419,55€/anuals per a l’Ajuntament 
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6. N. NORMATIVA 
 

El present apartat de la Memòria es redacta d’acord amb les determinacions de l’article 66.1 c) del 

Decret Legislatiu 1/2010, que preveu com a documentació dels Plans de Millora Urbana la 

corresponent a les normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació del sòl. 

 

TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Article 1 – NATURALESA I OBJECTE 

L'objecte del present Pla de Millora Urbana (PMU) és l’ordenació detallada i la regulació urbanística de 

l’àmbit delimitat del Mirador de les Caves, segons els principis de desenvolupament urbanístic 

sostenible i de preservació dels recursos naturals i del paisatge urbà, i de conformitat amb allò que 

disposa la legislació urbanística vigent. 

 

Article 2 – DELIMITACIÓ 

La delimitació de l’àmbit del Pla de Millora Urbana del Mirador de les Caves és la que conté el POUM 

de Subirats  actualment vigent. 

 

Article  3 - CONTINGUT 

Aquest Pla de Millora Urbana està integrat pels següents documents: 

i. Memòria descriptiva i justificativa: informació  

ii. Memòria descriptiva i justificativa: ordenació  

iii. Gestió urbanística 

iv. Pla d’etapes 

v. Estudi econòmic financer 

vi. Normativa 

vii. Informe mediambiental 

viii. Plànols 

ix. Annexes  
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Article 4 – MARC LEGAL 

1- Aquesta modificació està redactada d’acord amb: 

  

• Llei 16/2015, de 21 de juliol , de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’administració de la Generalitat i governs locals de Catalunya. 

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 

• Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 

sector públic. 

• Llei 3/2012, de Modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme. 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme. 

• Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 

urbanístics. 

 

2- Qualsevol referència, en les presents Normes, a la legislació urbanística vigent, ha d’entendre’s que 

es refereix als anteriors textos. 

 

Article 5 - VIGÈNCIA 

L’entrada en vigor del Pla de Millora Urbana serà a partir de l’endemà de la publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de la seva aprovació definitiva, i la seva vigència serà indefinida 

com especifica l’article 94 del Decret Legislatiu 1/2010, mentre no es procedeixi a la suspensió, 

modificació o revisió del planejament. 

 

Article 6– OBLIGATORIETAT 

Les disposicions del present Pla de Millora Urbana obliguen per igual tant als particulars com a les 

administracions públiques, d’acord amb l’article 106.2 del Decret Legislatiu 1/2010. 

 

Article 7 – INTERPRETACIÓ 

Les determinacions del Pla de Millora Urbana s’interpretaran atenent als objectius i criteris definits a la 

memòria i demés documents integrants del Pla. 

Si es produeixen dubtes per imprecisions o contradiccions entre els diferents documents, s’estarà a 

allò que estableix l’article 10 del Decret Legislatiu 1/2010. 

Es podran efectuar ajustaments d’alineacions i rasants que no modifiquin la superfície de les 

parcel·les o unitats mínimes de projecte en més o menys d’un 5 %, sempre que es justifiqui el 

manteniment de les reserves de sistemes establertes en el present Pla de Millora Urbana. 
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Article 8 - DETERMINACIONS DEL PLA DE MILLORA URBANA 

Les determinacions d’aquest Pla de Millora Urbana són les que estableix l’article 70 del Decret 

Legislatiu 1/2010. 

 

Article 9 -  MODIFICACIONS 

La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla es regirà pel que disposen els articles 96 i 98 

del Decret Legislatiu 1/2010 i disposicions legals i reglamentàries concordants. 

No seran supòsits de modificació puntual els ajustos d’alineació i rasants que no comportin distorsions 

en l’estructura general del Pla de Millora Urbana ni modificacions en la superfície de les zones 

superiors al 5%. Tampoc ho seran les petites variacions ocasionades per la millor adaptació sobre el 

terreny del projecte d’obres d’urbanització bàsica o complementària que no suposin modificacions en 

la superfície de les zones superiors al 5%. 

 

TÍTOL SEGON - RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

CAPÍTOL PRIMER - QUALIFICACIÓ DEL SÒL I DESPLEGAMENT 

Article 10 - RÈGIM DEL SÒL 

El sector objecte del present Pla de Millora Urbana està classificat com a sòl urbà no consolidat i es 

qualifica en sistemes i zones, d’acord amb les disposicions del planejament vigent de Subirats. 

 

CAPÍTOL SEGON - SISTEMA D’ACTUACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA 

Article 11 - SISTEMA D’ACTUACIÓ 

El desenvolupament del present Pla de Millora Urbana es realitzarà en un únic polígon d’actuació 

mitjançant el sistema d’actuació per reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica.  

 

Article 12 - PROJECTES D’URBANITZACIÓ BÀSICA I COMPLEMENTÀRIA 

El present Pla de Millora Urbana, atenent a allò que disposa l’article 65.2e del Decret Legislatiu 

1/2010, opta per tramitar per separat el projecte d’urbanització de les obres d’urbanització bàsiques i 

complementàries del sector, de conformitat amb el que disposa l’article 72 del Decret Legislatiu 

1/2010. 

D’acord amb l’article 110.3 del Decret 305/2006, el Projecte d’Urbanització es podrà tramitar 

simultàniament amb el planejament que desenvolupa, entenent que la seva executivitat restarà 

supeditada a l’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana. 

 

Article 13 -  TERMINI 

El termini d’execució del present Pla de Millora Urbana ve fixat en el Pla d’Etapes. 
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TÍTOL TERCER - NORMES PARTICULARS DELS SÒLS DESTINATS A SISTEMES 

CAPÍTOL I –  SISTEMA PARCS, JARDINS URBANS I PLACES (CLAU A.1)  

Article 14 - DEFINICIÓ 

En virtut del que es regula en el Capítol Segon de les Normes del POUM de Subirats, article 271, 

formen part del el sistema de Parcs, jardins urbans i places i tot l’espai verd públic situat en el sòl urbà 

o urbanitzable , la funció principal del qual és el descans i l’esbarjo de la població. 

S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau A.1. 

 

Article 15 - NORMES GENERALS D’APLICACIÓ 

Són d’aplicació les normes establertes en el POUM de Subirats en la seva normativa, Capítol Segon 

Secció 2a entre els articles 271 i 275. 

 

CAPÍTOL III - Sistema d’EQUIPAMENTS (CLAU C) 

Article 16 - DEFINICIÓ 

En virtut del que es regula en el Capítol Segon de les Normes del POUM de Subirats, article 314, 

formen part del sistema d’equipaments els sòls que es destinen a usos públics, col·lectius o 

comunitaris al servei directe dels ciutadans. 

S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau C. 

 

Article 17 - NORMES GENERALS D’APLICACIÓ 

Són d’aplicació les normes establertes en el POUM de Subirats en la seva normativa, Capítol Quart 

Secció 1a entre els articles 314 i 321. 
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TÍTOL QUART - NORMES PARTICULARS DELS SÒLS DESTINATS A ZONES 

CAPÍTOL I - ZONA D’ACTIVITATS MIXTES - MIRADOR DE LES CAVES (CLAU 5.1) 

Article 18 - DEFINICIÓ I TIPUS D’ORDENACIÓ 

Correspon a les àrees de sòl urbà adscrites a l’ús d’activitats econòmiques. 

 

Article 19 – CONDICIONS D’ORDENACIÓ I D’EDIFICACIÓ 

Tipus d’ordenació de volumetria específica. 

En el plànol P4 del present PMU  es defineixen els gàlibs edificables. 

L’alçada lliure mínima en planta baixa serà de 3m. 

L'alçada màxima és de planta baixa. Quan hi hagi desnivells es permetrà fer una planta semisoterrani 

i la planta baixa s’aplicarà a la rasant més alta. 

Tal i com regula el POUM en el seus articles 125 i 134, aquelles edificacions que tinguin la 

consideració de planta baixa computaran als efectes del sostre total de 2.040m2 admès a la parcel.la. 

 Quan hi hagi desnivell les plantes hauran de ser aterrassades per tal d’adaptar-se al terreny. 

La separació a límit de parcel.la serà de 3 metres per a les noves edificacions. 

La parcel.la mínima serà de 8.287,23m². 

Només es permetrà un habitatge, amb una densitat de un habitatge per hectàrea, i sempre vinculat a 

l’activitat. 

El sostre màxim edificable és de 2.040m², dels quals 989m² ja estan edificats i són subjecte 

d’ampliació 1.051m².  

Les construccions desmuntables situades dins de la zona no podran tenir una alçada superior a 

4metres i hauran de ser de materials que s’integrin en el paisatge i l’entorn. 

 

Article 20 – CONDICIONS D’ÚS 

CONDICIONS DELS USOS GLOBALS DE LA ZONA 

L’ús principal és el de restauració  i hoteler. 

 

CONDICIONS DELS USOS GENÈRICS I ESPECÍFICS DE LA ZONA 

Els usos complementaris són els que es derivin de l’ús principal, aquests hauran de donar compliment 

al art.188.4 de les Normes del POUM de Subirats . 

Es permeten els usos complementaris d’unihabitatge aïllat vinculat a l’activitat. (només un habitatge 

permès), aparcament i magatzem.  
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Article 21 – DEFINICIÓ SUBZONA D’EDIFICACIONS PRINCIPALS (EP) 

És l’espai definit en el plànol P3 del present PMU. 

En aquesta subzona es podrà implantar el sostre edificable admès per a l’ampliació de l’activitat de 

restauració actual, sense superar el topall màxim de 2.040m2. 

 

Article 22 - DEFINICIÓ SUBZONA D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA (IP) 

És l’espai definit en el plànol P3 del present PMU. 

Aquesta subzona es caracteritza per ser una zona no edificable, que ha de conservar la vegetació 

existent. 

 

Article 23 - DEFINICIÓ SUBZONA ESPAI OBERT (EO) 

És l’espai definit en el plànol P3 del present PMU. 

Aquesta subzona es caracteritza per ser una zona no edificable, si bé , admet construccions auxiliars 

fins a un 2% de la seva superfície.  

El sostre que es construeixi en aquesta subzona forma part del còmput global del sostre màxim 

permès. 
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TÍTOL CINQUÈ – FITXA NORMATIVA DEL PMU 6 MIRADOR DE LES CAVES 

Article 24 – FITXA PMU-6 MIRADOR DE LES CAVES 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Sadurní d’Anoia, novembre  2021 

 

 

 

L’ARQUITECTE 

XAVIER ESPARÓ ENRIQUE   
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7. IMA. INFORME AMBIENTAL 
 

De conformitat amb l’article 66.1.i del Decret Legislatiu 1/2010, el Pla de Millora Urbana ha 

d’incorporar la documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, l’informe mediambiental que 

s’adjunta en l’Annex III. 
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8. MO. MOBILITAT 
 

El POUM de Subirats ja incorporava un estudi de la mobilitat generada en el seu municipi i incloïa les 

diferents figures urbanístiques a desenvolupar en el POUM. 

 

Conseqüentment, ja es va estudiar i justificar que el desenvolupament del PMU-6 Mirador de les 

Caves no suposava un problema en la mobilitat del municipi. 

 

D’altra banda, cal tenir present  que el sòl privat té una superfície de 8.287,23m² amb un sostre màxim 

de 2.040m², el que suposa una ocupació, en el pitjor dels casos,  inferior al 24% del sòl. 

Per tant, hi ha prou espai dins de la parcel.la privada per tal d’acollir els vehicles que l’activitat generi. 
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9. PL. PLÀNOLS 
 

 

 

 

Plànols d'informació: 

 

- i.1. Situació i emplaçament 

- i.2. Topogràfic 

- i.3. Ortofotomapa 

- i.4. Estat actual 

- i.5. Usos actuals 

- i.6. Estructura de la propietat 

- i.7. Xarxes existents 

- i.8. Planejament vigent 

 

Plànols de proposta: 

 

- P.1. Qualificació del sòl 

- P.2. Gestió - cessions a l'ajuntament  

- P.3. Proposta d'ordenació* 

- P.4. Gàlibs edificatoris 

- P.5. Seccions - Gàlibs 
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10.AN. ANNEXES 
 

i REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
ii IDENTITAT PROPIETARIS O TITULARS DEL SECTOR (ART 99 TRLUC)  
 
iii INFORME AMBIENTAL 
 
iv HISTÒRIC LLICÈNCIES  EN L’ÀMBIT DEL MIRADOR DE LES CAVES 
 
v. CONVENI DE CESSIÓ ANTICIPADA SISTEMES 
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i REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

  

  
Edificacions Actuals Mirador de les Caves 

 

  
Cessió anticipada de sistemes 
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ii IDENTITAT PROPIETARIS O TITULARS DEL SECTOR (ART 99 TRLUC) 
 

1. Els sòls privats són d’un únic propietari Heretat Can Llopart Subirats S.L 
 

Promotor: Nom:  
CIF:  
Adreça: 

Heretat Can Llopart de Subirats S.L  
 
 

Representant Nom:  
NIF:  
Adreça: 

Pere Llopart Vilaros 
36.723.631-Z 
c/ Sant Antoni 25 de Sant Sadurní d'Anoia amb codi postal 
08770 

 

Caves Llopart són viticultors des de 1385. 

Segons acredita un document redactat en llatí i datat l’any 1385, un antecessor de la família 

Llopart , Bernardus LEOPARDI, rep la concessió d’unes vinyes situades en l’actual heretat 

can Llopart de Subirats. 

Durant uns segles, la família Llopart compagina el cultiu de productes tradicionals de 

l’agricultura mediterrània . la vinya, el blat i les oliveres- molt ben aclimatats a les sòbries 

terres de l’heretat. A final del segle XVIII, els Llopart decideixen consagrar-se, de forma 

exclusiva, a la viticultura. 

Ex Vita – La vida del cep. Aquest lema ha acompanyat les successives generacions de la 

família Llopart i dóna testimoni de la renovada voluntat de conrear les nostres vinyes amb la 

màxima cura i respecte de l’entorn natural. 

Cava des de 1887. 

La secular dedicació al conreu de les vinyes i l’obtenció i crainça de vins, culmina, amb 

l’elaboració , el 1887 de les primeres ampolles de Cava Llopart, als antics cellers de la masia. 

Jaume Llopart i Jorba (1858-1926) i el seu fill Josep Llopart i Massana (1887-1981) foren 

capdavanters , a fer una aposta clara per una viticultura de qualitat, fonamentada en la 

consecució de baixos rendiments per hectàrea , i en la incorporació de metodologies de 

conreu orientades a potenciar la personalitat dels seus vins. A finals dels anys 50, Pere 

Llopart i Vilarós va donar un nou impuls a les caves. Va contribuir activament a donar a 

conèixer i prestigiar els caves d’artesania i consolidà el cava Llopart com un producte de la 

més alta qualitat. Va fer realitat la seva ferma convicció de convertir el cava Llopart en 

l’expressió de l’essència d’un aterra i unes vinyes, objectiu que segueix sent la meta 

fonamental de la família Llopart. 
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2. Actualment, el Mirador de les Caves es troba explotat- arrendat per l’empresa Cal Blay 
S.L 

 

Promotor: Nom:  
CIF:  
Adreça: 
 

Càtering Cal Blay S.L. 
B63020168 
c/ Josep Rovira num.27 Sant Sadurní d'Anoia 08770 

Representant Nom:  
CIF:  
Adreça: 

Santiago Carda 
 
c/ Avernó, num.20 Sant Sadurní d'Anoia 08770 

 
Cal Blay S.L és una empresa de restauració de referent.   

 

Des de fa més de 30 anys que donen servei .  

Després d’uns primers anys al restaurant de l’Ateneu de Sant Sadurní d’Anoia, Pere Carda i 

Maria Torner van fundar Cal Blay el 1982. Volien oferir una cuina honesta, de bases 

tradicionals, amb els millors ingredients, amb sabor i nivell. Una cuina que aconseguís la 

complicitat dels clients. Al cap del temps, la seva dedicació en cos i ànima va ser assumida 

per la segona generació, els germans Santi, Jordi i Anna Carda. Ells són els actuals 

responsables d’una empresa familiar que ha anat incorporant serveis en línia amb una clara 

vocació per la gastronomia i la qualitat. 
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iii INFORME AMBIENTAL 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 ANTECEDENTS 

Heretat Llopart   promou el desenvolupament residencial del sector PMU 6 “ Mirador de les 

Caves” mitjançant la tramitació del corresponent pla de millora urbana. 

Aquest pla desenvolupa el sòl urbà no consolidat d’aquest sector, previst en el Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM) de Subirats, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme en 

data 25/04/2013 i publicat al DOGC en data 09/07/2013. 

Prèviament, en data 30 de març de 2015 l’Ajuntament de Subirats i el promotor i propietari 

havien signat la cessió avançada dels sòls destinats a sistemes situats en la part est del nucli 

urbà a continuació del carrer de Sota dels Casots. 

En atenció a aquests antecedents  s’ ha elaborat el present Informe Ambiental. 

1.2 OBJECTIUS 

La finalitat de l’Informe Ambiental és prendre en consideració els efectes sobre el medi ambient 

derivats del desenvolupament del sector PMU 6 “Mirador de les Caves” als Casots, al municipi 

de Subirats. 

Aquesta finalitat es concreta en els següents objectius: 

• Fer una anàlisi ambiental del territori que permeti identificar els aspectes i elements 
rellevants de l’àmbit afectat. 

• Establir els objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental aplicables. 

• Valorar la idoneïtat de la proposta de planejament als principis de sostenibilitat definits als 
articles 3 i 9 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

• Justificar l’ordenació proposada en base als objectius ambientals proposats per a l’àmbit 
afectat. 

• Descriure i valorar els impactes ambientals derivats de l’execució de la proposta 
d’ordenació. 

• Descriure les mesures ambientals directament incorporades a la proposta de planejament. 

• Efectuar recomanacions i definir els condicionants a tenir en compte en les diferents fases 
de desenvolupament de la proposta d’ordenació. 

1.3 METODOLOGIA 

La metodologia seguida per a l’elaboració d’aquest informe consta de les etapes de treball 
següents: 

• Anàlisi de la proposta de pla de millora urbana, a partir de la informació facilitada per l’equip 
redactor. 

• Recopilació de la informació ambiental existent sobre el territori objecte d’estudi 
complementada amb el reconeixement visual de la zona. 

• Anàlisi de les interaccions entre les propostes d’actuació urbanística i el medi receptor. 

• Elaboració de l’informe. 
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2 MARC TERRITORIAL I CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

2.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

Al relleu de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) s’hi reconeixen quatre eixos bàsics: 

dos cursos fluvials (Llobregat i Besòs-Congost) i dues planes (Litoral i Prelitoral). D'aquests 

quatre eixos, el darrer, la Depressió Prelitoral, és, per la seva estructura, el principal eix 

vertebrador de la regió i la seva via de connexió més important amb l'exterior. La comarca de 

l'Alt Penedès, a l'extrem oriental de la qual es troba el municipi de Subirats, abasta el territori 

que constitueix la part sud d'aquest corredor.  

El terme municipal de Subirats es situa a la comarca de l’Alt Penedès, amb una extensió de 

55,78 ha, és major municipi de la comarca, en quant a superfície es refereix. 

Es troba situat a l'extrem oriental de la comarca de l'Alt Penedès, en contacte amb la comarca 

del Baix Llobregat per la serra de l'Ordal. 

Sobre el seu terme, de relleu força accidentat, s'hi troben nombrosos nuclis  (Ca l’Avi, Can Bas, 

Can Batista, Can Cartró, Can Rossell, Cantallops, Els Casots, Lavern, Ordal,  el Pago i Sant 

Joan Salerm) envoltats a llevant per una munió de petites serres: Riés, les Planes, Pi de Molló. 

Amb tot, a l'oest s'obre a la plana penedesenca, atorgant així al municipi una elevada 

accessibilitat no només a la capital de la comarca sinó també a la resta de la regió 

metropolitana de Barcelona. 

Aquesta accessibilitat natural és aprofitada per dues artèries viàries que creuen el seu terme: 

l'autopista AP-7, de connexió directa amb Lleida i Tarragona al sud, i amb Barcelona, la resta 

de la regió metropolitana, Girona i França al nord; i l'A-7 (antiga N-340), que ressegueix el 

litoral espanyol per l'est i sud de la península fins a la frontera portuguesa i que, al nord, 

connecta amb la ciutat de Barcelona tot travessant la serra de l'Ordal. Quatre carreteres locals 

(BV-2429, BV-2428, BV-2427 i C-243b) garanteixen la capil·laritat de la xarxa i permeten la 

connexió no únicament amb aquestes vies sinó també amb nuclis veïns com Sant Sadurní 

d'Anoia. Al costat d'aquesta xarxa viària, se situa la línia C4 de Renfe, amb estació a Lavern-

Subirats.  

Segons el mapa de Tipus de Clima pertanyent a l’Atles Climàtic de Catalunya, el municipi de 

Subirats es troba dins la categoria de clima sec subhumit en la seva gran majoria, excepte la 

zona de les Serres d’Ordal que corresponen a un clima subhumit. 
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2.2 PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

2.1.1 Descripció general de l’àmbit 

L’àmbit discontinu del PMU-6 “Mirador d eles Caves està situat d’una banda al nord-est del 

nucli i de l’altra al Sud-oest del nucli dels Cassots (Subirats), amb un terreny de poca pendent. 

El sector presenta una morfologia força planera en tots dos àmbits. 

2.1.2 Classificació i qualificació urbanística actual de l'àmbit afectat 

D'acord amb el que estableix el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Subirats,  

aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, el 25 d’abril de 2013  , 

l’àmbit està classificat com a sòl urbà no consolidat. 

2.1.3 Usos del sòl 
Actualment existeixen unes edificacions amb ús de restauració (Restaurant Mirador de les 

Caves) amb un sostre construït de 989m². 

  

L’àmbit discontinu destinat a cessions de zones verdes i equipaments ha estat objecte de 

cessió anticipada a l’Ajuntament en data 30 de març de 2015. 
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2.1.4 Objectius 
Els objectius del pla de millora urbana objecte d’aquest informe són els següents: 

1- Mantenir l’exclusivitat del seu ús i proporcionar una ampliació adequada per el 

manteniment de la seva activitat. 

2- Obtenir els terrenys i la urbanització d’una zona destinada a espai de lleure 

dels habitants del nucli en la part est del nucli urbà a continuació del c/Sota 

dels Casots. 

( en data 30 de març de 2015 es va fer la cessió anticipada a l’Ajuntament 

d’aquest terrenys) 

3- Determinar amb exactitud l’ordenació de l’ampliació que es podrà realitzar. 

3 DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS 
SIGNIFICATIUS 

3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL MEDI 

3.1.1 Atmosfera 
Qualitat atmosfèrica 

El municipi de Subirats es troba situat en la Zona de Qualitat de l’Aire 3 Penedès-Garraf. 

  ZQA Aglomeració Número 
municipis  

Superfície 
km²   

Població hab.  (1) Densitat 
hab/km²   

Punts de 
mesurament 
XVPCA (2) 

3 Penedès 
- Garraf 

No 70 1.421 463.915 327 10 

 

S’ha delimitat a partir de les condicions de dispersió. Les àrees rurals representen la major part 

del seu territori. Presenta nuclis urbans de grandària mitjana. L’ocupació del sòl és important a 

la costa, on hi ha una marcada estacionalitat en la població a causa del turisme. Els municipis 

que poden presentar possibles àrees urbanes no arriba a la meitat del total de la zona (43%). 

Queda separada de l’Àrea de Barcelona pel massís del Garraf. La transició entre la franja litoral 

i la plana interior és poc important ja que està formada per muntanyes de poca altura.  

Condicions de dispersió: Es veu afectada bàsicament pel règim de brises, tant a la franja 

costanera com a la plana més interior.  
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Emissions: Nivells mitjans d’emissions difuses provinents del trànsit urbà i de les d’activitats 

domèstiques. La IMD de les vies interurbanes es caracteritza per ser arreu superior a 2000 

vehicles per dia. Hi ha trams amb trànsit moderat i intens. Hi ha importants focus industrials 

aïllats (central tèrmica, cimenteres, fabricació de vidre...) Només a la meitat dels municipis 

d’aquesta zona hi ha focus potencialment contaminants de l’atmosfera de tipus A o B. Com a 

conseqüència, aproximadament la meitat de la seva superfície no es veurà afectada 

directament per les emissions de tipus industrial. 

 

Qualitat acústica 

El municipi de Subirats ha elaborat el Mapa de Capacitat acústica on s’han grafiat les zones de 

sensibilitat acústica. (POUM Subirats) 

 

Tal i com es pot comprovar la zona de sensibilitat acústica en l’àmbit del PMU és Zona B- 
moderada. 
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Contaminació lumínica 

Segons el Reglament que desenvolupa la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a 

la protecció del medi nocturn, l’àmbit afectat es classifica com a E3 i E2. 

El decret determina les característiques de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació 

d’acord amb la zona de protecció en què està situat l’àmbit afectat, i regula el funcionament de 

l’enllumenat en els aspectes estacional, horari, manteniment i d’adequació de la il·luminació 

existent. D’entre les mesures a prendre envers la protecció del territori a la contaminació 

lumínica hi ha per exemple la d’utilitzar preferentment làmpades de vapor de sodi, amb uns 

valors màxims de flux d’hemisferi superior, d’enlluernament pertorbador, etc. 

 
Mapa contaminació lumínica Font POUM de Subirats 

3.1.2 Medi físic 
Geologia  

Al municipi de Subirats hi ha tres unitats orogràfiques distingibles: les estribacions del massís 

del Garraf-Ordal, la conca del Baix Anoia i la depressió penedesenca. Les serres de l’Ordal, 

presents a la part oriental del terme municipal són la prolongació natural del massís del Garraf 

vers l’interior, en contacte amb la depressió del Penedès. Dins d’aquesta unitat es pot fer 

distinció entre dues subunitats muntanyoses: la que va del poble d’Ordal cap a Cantallops (al 

sud) i la que va del Montcau fins al castell de Subirats (al nord). La primera està constituïda per 

material calcari, del mesozoic; la segona és més antiga i està constituïda per dolomies fosques. 

Pel que fa la conca baixa de l’Anoia, aquesta ocupa una petita extensió al nord del municipi i es 

caracteritza per ser una zona molt planera estructurada pel curs del riu Anoia, que en aquest 

sector forma meandres. 
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Tenint en compte les característiques geològiques, geomorfològiques i de vegetació de 

Subirats, als sectors muntanyosos de les serres de l’Ordal els sòls es troben generalment poc 

desenvolupats (i fàcilment aflora la roca mare) i els pendents són superiors al 20%. Les zones 

afectades per les activitats extractives, força nombroses al municipi de Subirats, estan en molts 

casos completament desproveïdes de vegetació. 

El sòl, a l’entorn de Subirats, està format per l’edafització de calcilutites (roques sedimentàries), 

que tenen molt de llim i carbonat càlcic, caracteritzat per una elevada compacitat i una baixa 

porositat amb una profunditat que no supera els 60-100 cm. 

 

Hidrologia  

El municipi de Subirats pertany a dues conques hidrogràfiques: la de l’Anoia i la de la riera de 

Ribes. La pràctica totalitat del municipi desguassa a la conca de l’Anoia, mitjançant un afluent 

seu, el Lavernó que porta aigua durant tot l’any. L’Anoia discorre pel nord del terme, al llarg 

d’uns 3.000 metres, després de rebre les aigües del Lavernó, que recull les aigües de tot el 

sector nord i oest del municipi. Una petita part del municipi, al seu extrem meridional al límit 

amb Avinyonet i Olesa de Bonesvalls, pertany a la conca hidrogràfica de la riera de Ribes. 

Pel que fa els aqüífers i fonts, el terme municipal de Subirats conté 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.  

 
3.1.3 Sistemes naturals 
La vegetació potencialment present a Subirats estarà lligada als hàbitats predominants del 

municipi que són els conreus llenyosos (sobretot de vinya), els boscos de pinedes de pi blanc 

amb sotabosc de màquies o garrigues, les brolles de romaní i les garrigues de coscoll. 

Pel que fa als conreus, els principals són els de vinya (Vitis vinicola) i solen tenir una baixa 

biodiversitat vegetal a causa de les necessitats que requereix un monocultiu. 

Els boscos de pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies o garrigues és la formació 

majoritària en els sistemes forestals des Subirats. Aquests boscos es caracteritzen per la 

dominància del pi blanc (Pinus halepensis) i un estrat arbustiu amb presència significativa 

d’alzina (Quercus ilex), carrasaca (Quercus rotundifolia), garric (Quercus coccifera), fals aladern 

(Phillyrea latifolia) i llentiscle (Pistacia lentiscus). A l’estrat herbaci es pot trobar llistó 

(Brachypodium retusum). 

Les brolles de romaní es caracteritzen per la presència del romaní (Rosmarinus officinalis) i del 

bruc d’hivern (Erica multiflora), tot i que solen estar acompanyades de plantes perennifòlies de 

fulla petita com per exemple la gatosa (Ulex parvilflorus). Poblen els indrets on no s’ha pogut 

consolidar la pineda de pi blanc bé a causa de la inestabilitat de sòls, l’erosió o d’incendis 

forestals. 
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Les garrigues de coscoll són una comunitat baixa, densa, punxent i impenetrable, fortament 

dominada pel coscoll (Quercus coccifera). Sol anar acompanyat d’altres espècies com el 

llentiscle (Pistacia lentiscus), el matapoll (Delphinium staphisagria), la roja (Rubia tinctorum), 

l’arítjol (Smilax aspera). En aquest cas es tracta de garrigues amb romaní, riques en espècies 

pròpies sobretot de les brolles calcícoles, com el romaní, el bruc d’hivern,... 

Per espècies i en relació a la biodiversitat arbòria, l’espècie més representada al municipi és el 

pi blanc (Pinus halepensis), tot i que també s’hi poden trobar al municipi són els àlbers 

(Populus alber), els pollancres (Populus nigra), els oms (Ulmus minor) o l’alzina (Quercus ilex). 

D’entre les espècies arbustives es poden trobar el romaní (Rosmarinus officinalis), el margalló 

(Chamaerops humilis) i el coscoll (Quercus coccifera), el roldor (Coriaria myrtifolia), l’esbarzer 

(Rubus ulmifolius), la ginesta vera (Spartium junceum), el llentiscle (Pistacea lentiscus), la 

fuixarda (Globularia alypum) o la bufalaga (Thymelaea tinctoria). 

En quant la vegetació herbàcia, les plantes dominants als prats de Subirats són el fenàs de 

marge (Brachypodium phoenicoides) i en menor grau el llistó (Brachypodium retusum). 

L’hàbitat natural del fenassar són els marges de cultius i es troba juntament amb l’espunyidella 

blanca (Galium lucidum) i l’ Euphorbia serrata. Altres espècies herbàcies amb presència 

important al municipi són la canya (Arundo donax) i el canyís (Phragmites australis). 

3.2 OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

El sector no està afectat per cap zona de particular importància ambiental designada de 

conformitat amb la legislació aplicable sobre espais naturals i espècies protegides. 

Les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Subirats en la 

fitxa corresponent al sector PMU 6 “Mirador de les Caves”, conté entre d’altres determinacions 

les següents: 

“Objectius 

Obtenció els terrenys i la urbanització d’una zona destinada a espai de lleure dels habitants del 

nucli en la part est del nucli urbà a continuació del carrer Sota dels Casots.(…) 

Incidències / Observacions 

Caldrà donar compliment a la cessió anticipada dels sòls destinats a sistemes de terrenys de la 

propietat a l’Ajuntament. 
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El POUM ja contempla accions específiques de protecció ambiental, entre els quals hi ha els 
següents: 

 

Objectius ambientals generals a tenir en compte pel nou POUM 
 
• Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica. 

• Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de 

l’ordenació del territori. 

• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 

• Moderar el consum de sòl. 

• Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes. 

• Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori. 

• Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 

• Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 

implantació de polígons industrials o terciaris. 

• Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència. 

• Els nous creixements han de ser compactes i en continuïtat. 

• El creixement urbà ha de reforçar una estructura nodal del territori. 

• La mobilitat és un dret i no una obligació. 

• Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes 

d’assentaments. 

• Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans. 

• Protegir i prevenir el deteriorament dels ecosistemes aquàtics i terrestres. 

• Promoure un ús sostenible de l’aigua relacionat amb les activitats que s’hi desenvolupin. 

• Evitar la contaminació de les aigües subterrànies. 

• Fomentar una mobilitat que permeti reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle. 

• Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari. 

• Eficiència en el consum de recursos i prevenció de la generació de residus. 

• Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió, inundacions, esllavissaments i tenir en 

compte les característiques del sòl en les decisions relatives al seu ús. 

• Minimitzar el risc d’inundacions. 
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Objectius ambientals específics a tenir en compte pel nou POUM 
 
• Mantenir els nuclis urbans de Subirats amb unes dimensions i una imatge externa coherent 

amb el caràcter rural del municipi 

• Aplicar els objectius i criteris de qualitat paisatgística promoguts per la Carta del Paisatge de 

l’Alt Penedès. 

• Mantenir i recuperar l’estat natural dels cursos d’aigua de les rases i torrents dins els nuclis. 

• Inventariar els camins rurals existents al municipi i aconseguir la seva protecció per garantir 

una xarxa de camins estructuradora del territori. 

• Mantenir els valors paisatgístics de Subirats i evitar impactes paisatgístics produïts per noves 

activitats i infraestructures. 

• Rehabilitar els pèlags i el seu entorn per tal d’incrementar la biodiversitat de la zona i fer que 

els espais actuïn com a autèntiques zones humides. 

• Minimitzar els impactes sobre el medi natural derivats d’una freqüentació excessiva, 

especialment en aquells indrets més fràgils. 

• Garantir la permeabilitat ecològica dels espais naturals de Subirats. 

• Protegir els espais fluvials del municipi per garantir la seva funció ecològica. 

• Ordenar les explanacions agrícoles i evitar les pràctiques abusives. 

• Minimitzar l’impacta paisatgístic i garantir la integració paisatgística dels polígons industrials i 

les activitats periurbanes de Subirats. 

• Aconseguir que tota l’aigua residual produïda al municipi rebi un tractament de depuració. 

• Augmentar el volum d’aigua pluvial recollida i aprofitada. 

• Promoure la implantació de sistemes d’aprofitament de l’energia solar. 

• Reduir l’impacta ambiental del soroll i dels contaminants atmosfèrics a Subirats i millorar la 

qualitat de vida. 

• Garantir la coordinació i la coherència del POUM i del Pla d’Acció Ambiental. 

 

Integració dels aspectes ambientals durant el procés d’elaboració del POUM de Subirats 
 
La informació disponible per a la diagnosi ambiental haurà de contemplar 5 aspectes principals: 
• Territori i ocupació del sòl 

• Conservació de la biodiversitat i de l'entorn (Aspectes d’entorn i aspectes de protecció) 

• Aspectes ambientals (Cicle de l’aigua, Qualitat atmosfèrica, Condicions energètiques, 

acústiques i 

electromagnètiques, Gestió de materials i residus, Mobilitat, Activitats i impactes associats) 

• Risc ambiental 

• Altres aspectes 
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3.3 OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DE LA PROPOSTA 

D’acord amb l’anàlisi realitzada anteriorment, els principals objectius ambientals adoptats en la 
proposta són els següents: 

 

• Separar les edificacions de la franja adjacent a la carretera  

• Integrar l’actuació amb el paisatge i evitar impactes visuals no desitjats. 

 

Els criteris i mesures per assolir aquests objectius són: 

 

• Qualificar com a espais lliures la franja adjacent a la carretera. 

• Concentrar les cessions per a zones verdes al límit del nucli urbà per tal de fer de límit del 
sòl urbà i donar servei als habitants del nucli. 

 

 

4 JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA 
L’ordenació proposada compleix amb els objectius fixats pel POUM per a aquest sector, alhora 

que es minimitza l’impacte sobre la zona, concentrant l’edificació en la banda més alta del 

Mirador de les Caves per tal de minimitzar l’impacte visual des de la carretera. 
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5 DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA 

5.1 PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

La distribució prevista per als 9.749,68 m2 que comprèn l’àmbit afectat és la següent: 

 

 
 
 

 
 

5.2 MESURES AMBIENTALS PREVISTES 

La proposta preveu l’adopció d’una sèrie de mesures d’estalvi i reutilització d’aigua, així com de 

minimització de l’afectació al cicle natural de l’aigua (afavoriment de la infiltració de l’aigua de 

pluja, xarxa separativa de pluvials i residuals,...), d’estalvi energètic i minimització de la 

contaminació lumínica en l’enllumenat públic i d’ecoeficiència en la construcció dels edificis. 
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6 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS EFECTES AMBIENTALS 
El desenvolupament urbanístic del sector comportarà un augment en la demanda de nous 

serveis i en el consum de recursos naturals: aigua, electricitat, gestió dels residus, sanejament, 

etc. 

Caldrà que les noves edificacions compleixin amb els criteris d’ecoeficiència establerts per 

normativa. 

7 AVALUACIÓ GLOBAL DE LA PROPOSTA I JUSTIFICACIÓ DEL 
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS 

El planejament proposat dona compliment als objectius, criteris i mesures ambientals 

establerts: 

• Separar les edificacions de la franja adjacent a la carretera  

• Integrar l’actuació amb el paisatge i evitar impactes visuals no desitjats. 

• Qualificar com a espais lliures la franja adjacent a la carretera. 

• Concentrar les cessions per a zones verdes al límit del nucli urbà per tal de fer de límit del 
sòl urbà i donar servei als habitants del nucli. 

 

Tanmateix, el desenvolupament del sector no comportarà efectes ambientals significatius, al ja 

ser un sòl urbà consolidat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Sadurní d’Anoia, juliol 2021 

 
 

 

L’ARQUITECTE  

XAVIER ESPARÓ ENRIQUE 
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iv HISTÒRIC LLICÈNCIES  EN L’ÀMBIT DEL MIRADOR DE LES CAVES 
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Històric d’actuacions en l’àmbit del Mirador de les Caves. 

 

1. L'any  1965 Pere Llopart construeix l'edifici 

2. L'any 1984 es realitza una ampliació  

3. L'any 1993 s'amplia amb la gran sala de 438,24 m² 

4. Es demana la legalització i l'ajuntament adjuntant un projecte técnic,  amb la llicència 

d'obres i projecte visat. L'ajuntament respon dient que es  tramiti a través d'urbanisme i 

que la finca sigui indivisible 

5. L'any 2005 s'entrega el document d'indivisibilitat 

6. L'any 2015 Llopart compra la finca i hi ha un canvi de nom 

7. L'any 2015 es legalitza l'ampliació de l'activitat de l'edifici realitzat l'any 1993 i es regularitza la 

situació de la construcció. 
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Històric llicències concedides en l’àmbit del Mirador de les Caves. 

LLISTAT LLICÈNCIES OBRES 

Expedient Obra
78/84 Ampliació del restaurant Mirador de les Caves

139/86 Empalmar a la xarxa municipal de clavegueram
45/91 Ampliació restaurant
39/93 Ampliació carpa
65/95 Pavimentació terra carpa

148/95 Construcció voravia
49/96 Tancament carpa

250/96 Substitució de columnes
19/99 Substituir moqueta per rajoles menjador
87/09 Instal·lació rètol

103/10 Construcció d'una edificació annexa a l'existent per ubicar càmera frigorífica

LLISTAT LLICÈNCIES ACTIVITATS 

Expedient Activitat
220/86 Restaurant
112/89 Dipòsit gas liquat
10/15 Canvi de nom

Ampliació de restaurant (EN TRÀMIT) *

La sol·licitud de llicència d'ampliació de restaurant, encara resta en tràmit i per tant no es
podrà considerar atorgada  
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v. CONVENI CESSIÓ ANTICIPADA SISTEMES 
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6.- Aprovar, si escau, el nou conveni per a l’adquisició d’uns terrenys 
als Casots propietat de la família Batllori, deixant sense efectes la 
part de l’anterior que resta modificada per l’actual. 
 
El POUM de Subirats va classificar de sòl urbà uns terrenys propietat de la societat 
Mirador de les Caves S.A., que en l’anterior planejament estaven classificats de sòl 
no urbanitzable i els va incloure en un àmbit de gestió, el pla de millora urbana 
PMU-6 “Mirador de les Caves”. Aquest atribueix un aprofitament als terrenys 
actualment propietat de la societat Mirador de les Caves S.A. que consisteix en la 
possibilitat d’ampliar les instal.lacions i d’ampliar els usos existents. El mateix PMU 
fixa l’obligació de cedir i urbanitzar uns terrenys qualificats de parcs, jardins urbans 
i places i d’equipament.  

L’ajuntament aprovà en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2014 el conveni 
d’adquisició dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta del Pla de millora urbana 
PMU-6 “Mirador de les Caves”, amb les condicions que en ell es recollien i que 
varen quedar reflectides a l’acta  que se n’aixecà. 

Amb posterioritat a la signatura del conveni, s’han produït uns fets que modifiquen 
el subjecte que adquireix el terreny – no serà l’ajuntament sinó un particular, 
concretament la societat Mirador de les Caves S.A. – motivat perquè Mirador de les 
Caves S.A. ens ha manifestat que ja compta amb els recursos econòmics per fer 
front a l’avançada de la cessió esmentada i així, substituir en el pagament al propi 
ajuntament.  

Les dades de la finca i del terreny objecte de cessió urbanística a l’ajuntament de 
Subirats, les motivacions de l’adquisició, el preu a pagar i la seva justificació no es 
modifiquen en relació a  l’acord del ple pres el dia 17 de novembre de 2014, per la 
qual cosa aquest, en les parts esmentades, manté tota la seva vigència i és per 
això que, malgrat el reflectit a l’antecedent quart del conveni signat el passat dia 9 
del present mes de març, en el què les parts cedent i compradora sol.liciten deixar 
sense efectes l’acord plenari del novembre passat, no caldrà arribar a aquest 
extrem sinó modificar-lo en la forma i manera que tot seguit es descriurà. 

 El text del nou conveni és el que figura a continuació: 
 

“CONVENI D’ADQUISICIÓ I CESSIÓ DE TERRENYS ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS, LES SENYORES MARIA OLIVÉ BATLLORI, 

MARIA MANUELA OLIVÉ BATLLORI I MARIA ANTONIETA OLIVÉ 

BATLLORI, I LA SOCIETAT MIRADOR DE LES CAVES S.A. 
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(MODIFICACIÓ DEL CONVENI APROVAT PER L’AJUNTAMENT EN DATA 

17 DE NOVEMBRE DE 2014) 

 

A Subirats, a 9 de març de dos mil quinze 

REUNITS 

D’una part en Pere Pons i Vendrell, Alcalde-president de l’Ajuntament de Subirats, assistit per 

Xavier Rodado Honorato, Secretari-interventor de la Corporació Municipal. 

D’una altra part, les senyores Maria Olivé Batllori, major d’edat, amb DNI núm. 77054299K i 

domicili al carrer Segimon Mateu, 35 de Torrelavit; Maria Manuela Olivé Batllori, major d’edat, amb 

DNI núm. 37650522M i domicili al carrer Puigmal, 1 de Torrelavit; i el senyor Alejandro Javier 

Galceran Homet, major d’edat, amb DNI núm. 37672772Z i domicili al carrer Casp, 37, àtic 1a de 

Barcelona, aquest en representació de la senyora Maria Antonieta Olivé Batllori, major d’edat, 

amb DNI núm. 37667718C i amb domicili a l’Avinguda IV Navarra, s/n de Sant Pere de 

Riudebitlles, 

D’una altra part, la Sra. Anna Parés Amores, major d’edat, amb DNI núm. 37224182Q, i domicili 

a la ctra. D’Ordal a Sant Sadurní km 4 de Els Casots (Subirats). 

ACTUEN 

En Pere Pons i Vendrell, en nom i representació de la Corporació que presideix. 

I les Sres. Maria Olivé Batllori, Maria Manuela Olivé Batllori i Maria Antonieta Olivé Batllori, en el 

seu propi nom i interès. 

I Na Anna Parés Amores, en nom i representació de la societat Mirador de les Caves S.A., amb 

NIF A08892457, domiciliada a la ctra. D’Ordal a Sant Sadurní km 4 de Els Casots (Subirats). 

Les parts es reconeixen, en les respectives qualitats en les que actuen, capacitat legal per 

obligar-se i subscriure el present conveni, i  

 

MANIFESTEN 
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Primer .- Que les Sres. Maria Olivé Batllori, Maria Manuela Olivé Batllori i Maria Antonieta Olivé 

Batllori són propietàries de la finca següent: 

NATURALEZA: RUSTICA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: Heredad denominada “Casa Figueras”, situada en el 

término municipal de Subirats, compuesta de casa de campo con las correspondientes dependencias 

agrícolas, señalada de número veintiocho, edificado todo ello sobre una superficie de cuatrocientos 

diecinuevemetros cuadrados; existe además otra casa, hoy derruida, con un corral conocida por “Maset”, 

que tenia una superficie de doscientos veinticinco metros cuadrados, sin que tenga número de policia. En 

junto, y después de diversas segregaciones efectuadas, toda la heredad tiene una superficie de cien 

hectáreas, setenta y cinco áreas, veintisiete centiáreas y cincuenta y ocho decímetros cuadrados, de las que 

unas dieciocho hectáreas se distribuyen entre tierra campa y yermos, y el resto es monte bajo. Linda: al 

Norte, con Don Juna Peracaula, con Don Rafael Camps y de Casanovas, en parte mediente el torrente de la 

Munia, con Doña Elena Fortuny Folchi y finalmente con el camino dels Casots a Subirats, con la Parroquia o 

Castillo de Subirats, otra vez con el citado camino, con la Asociación Prominusválidos y otra vez con el mismo 

camino; Sur, con la carretera de Sant Sadurní d’Anoia a Sant Pau d’Ordal, con un núcleo o barrio de els 

Casots – en el que se incluyen las dos segregaciones practicadas en la finca-, con el camino de Cal Vidal a 

Can Figueras, con Don Rafael Camps y de Casanovas, en parte mediante el torrente de Subirats y finalmente, 

con terrenos de la heredad “Can Ros” de Don Pedro Mir Rafols; Este, con dicho núcleo de Els Casots, con 

tierras de la heredad de Can Ros y con el camino antes citado de Els Casots a Subirats; y Oeste, con el 

torrente de Els Casots, con Don Rafael de Camps y de Casanovas y con el citado barrio de Els Casots.. 

Aquesta finca està inscrita al Registre de la propietat de Vilafranca del Penedès, tom 1650, 

llibre 73 de Subirats, foli 145, finca 2024. 

Segon.-  Forma part d’aquesta finca un terreny situat al costat del nucli de Els Casots, amb front 

al carrer Sota els Casots, inclosos pel Pla d’Ordenació Urbanística de Subirats en el sistema de 

parcs, jardins i places i en el sistema d’equipaments comunitaris, formant part d’un Pla de Millora 

Urbana (PMU-6 “Mirador de Les Caves”). Aquests terrenys seran objecte de cessió a l’ajuntament 

de Subirats en el moment de la reparcel.lació del sector. La descripció dels terrenys és la següent: 

Porció de terreny de forma irregular de superfície mil quatre cents seixanta-dos metres 
quaranta-cinc centímetres quadrats. Limita al nord amb el carrer Sota els Casots i amb finca de 
la que es segrega, a est i sud amb finca de la que es segrega, i a oest amb finca propietat de 
Rafael de Camps i de Casanovas. 

De la porció descrita la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Subirats va concedir llicència de 
segregació en data 30 d’octubre de 2013.   

Actualment la finca està lliure d’edificacions. 



16 
 

Tercer.-  Que el Ple de l’Ajuntament de Subirats acordà, en sessió celebrada el dia 17 de 

novembre de 2014, acceptar i pagar la transmissió del terreny descrit al paràgraf segon dels 

antecedents a les seves legals propietàries (acord que s’adjunta com a annex I del present 

conveni al qual complementa). 

Quart. – Amb posterioritat a l’acord plenari suara esmentat les germanes Olivé, propietàries del 

terreny descrit a l’antecedent segon, han arribat a un acord amb la legal representant de la 

societat Mirador de les Caves SA, Anna Parés, per vendre’l a aquesta darrera, amb la qual 

cosa ambdues parts sol.liciten de l’Ajuntament de Subirats de deixar sense efecte l’acord del 

Ple de data 17 de novembre de 2014.  

Cinquè.-  L’Ajuntament, entenent que aquesta darrera operació jurídica es favorable a l’interès 

general de la corporació atès que el terreny de cessió obligatòria destinat a espai públic es pot 

obtenir de forma directa, es compromet a materialitzar la petició formulada per les interessades 

a curt termini.  

En base als antecedents exposats, les parts intervinents, estableixen els següents 

PACTES 

PRIMER.- La senyora Anna Parés Amores, legal representant de la societat Mirador de les 
Caves SA, lliura en aquest acte a la senyora Maria Olivé Batllori, que ho rep en nom propi i en 
el de les seves germanes, un taló de 20.900 €  per l’adquisició de la porció de terreny següent: 

Porció de terreny deforma irregular de superfície mil quatre cents seixanta-dos metres 
quaranta-cinc centímetres quadrats. Limita al nord amb el carrer Sota els Casots i amb finca de 
la que es segrega, a est i sud amb finca de la que es segrega, i a oest amb finca propietat de 
Rafael de Camps i de Casanovas. 

S’adjunta al present conveni plànol de la porció de finca objecte d’ocupació directa. 

El pagament esmentat es materialitzarà en els propers dies davant de notari, aprofitant 
l’elevació a escriptura pública dels compromisos contrets en el present conveni.  

SEGON.- La senyora Anna Parés Amores, es compromet a cedir a l’Ajuntament de 
Subirats de forma immediata, una vegada signada l’escriptura pública abans esmentada, el 
terreny destinat a espai públic. La cessió té naturalesa urbanística i la seva finalitat és 
l’execució dels sistemes previstos pel POUM en l’àmbit PMU-6. 

A partir de la data de signatura del present conveni, l’Ajuntament podrà ocupar els terrenys 
objecte de l’adquisició per destinar-los a sistema de parcs, jardins i places i per a sistema 
d’equipaments, segons preveu el POUM. 
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El atorgants signen el present document per exemplar duplicat i a un sol efecte, en el dia i lloc 
expressats a l’encapçalament.” 

Per tant, i  a la vista de l’expressat, es proposa l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Modificar l’acord del ple pres en sessió celebrada el dia 17 de novembre 
de 2014, pel qual s’aprovava el conveni d’adquisició  i cessió de terrenys de cessió 
obligatòria i gratuïta del Pla de Millora Urbana (PMU-6), anomenat “Mirador de les 
Caves”, fent constar que la part compradora del terreny no serà pas l’ajuntament 
de Subirats sinó la societat “Mirador de les Caves S.A.”, mantenint però les parts 
essencials del contingut de l’acord i del conveni que n’és el seu objecte. 

SEGON.- Aprovar el nou conveni, el text del qual ha estat anteriorment transcrit. 

TERCER.- Exposar al públic pel termini d’un mes el present acord, mitjançant 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona perquè les persones 
interessades puguin presentar les al·legacions que estimin pertinents, entenent-se 
aprovat definitivament sense necessitat de manifestació expressa en el supòsit que 
no es presenti cap al·legació.  

QUART.- Facultar el sr. Alcalde per a signar, en execució d’aquest acord, els 
documents escaients.  

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la societat Mirador de les Caves, S.A., sres. 
Olivé Batllori i a la Intervenció municipal. 

 
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents  

 

 
7.- Donar compte de l’atorgament a Correus d’una llicència d’ús privatiu 
per a l’ocupació d’un local municipal. 
 
El sr. Alcalde ha resolt, en data 18 de març proppassat, el que tot seguit s’exposa: 
 
 

“DECRET  27/2015 
 
 
PERE PONS I VENDRELL, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT 
PENEDÈS) 
 
 
La sra. Roser Llerena Serrano, tècnic de serveis perifèrics de Correus ha sol·licitat, en nom 
d’aquest servei públic estatal, la cessió del local actual -situat a les dependències annexes a 



 


	210716_INF AMB.pdf
	1 INTRODUCCIÓ
	1.1 ANTECEDENTS
	1.2 OBJECTIUS
	1.3 METODOLOGIA

	2 MARC TERRITORIAL I CARACTERÍSTIQUES GENERALS
	2.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA
	2.2 PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ
	2.1.1 Descripció general de l’àmbit
	2.1.2 Classificació i qualificació urbanística actual de l'àmbit afectat
	2.1.3 Usos del sòl
	2.1.4 Objectius


	3 DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS
	3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL MEDI
	3.1.1 Atmosfera
	Qualitat atmosfèrica
	Qualitat acústica
	Contaminació lumínica

	3.1.2 Medi físic
	Geologia
	Hidrologia

	3.1.3 Sistemes naturals

	3.2 OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL
	3.3 OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DE LA PROPOSTA

	4 JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA
	5 DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA
	5.1 PROPOSTA D’ORDENACIÓ
	5.2 MESURES AMBIENTALS PREVISTES

	6 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS EFECTES AMBIENTALS
	7 AVALUACIÓ GLOBAL DE LA PROPOSTA I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS

	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

		2021-12-28T07:24:23+0100
	ESPARO ENRIQUE XAVIER - 39372199V


		2022-03-07T08:13:41+0100
	MARIA SANPERE HERRERO - DNI 46964163A (TCAT)




