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DOCUMENT DE REFERÈNCIA 

 
1. Identificació de l’expedient 
 

Número d’expedient: AA/U/PE/0050/08 
Data d’entrada:  15.01.2008 – Informe previ de sostenibilitat ambiental 
Municipi:  Sant Pere Sallavinera (Anoia) 
Sol·licitant:   Direcció General de Ports, Aeroports i Costes 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Tipus:   Pla especial urbanístic 
Títol:  Pla especial urbanístic de l’aeròdrom de Calaf-

Sallavinera 
 
 
2.  Fonaments de dret 
 

─ Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (disposició transitòria sisena). 

─ Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (articles 100 i 115). 

─ Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats 
plans i programes sobre el medi ambient (articles 8, 9 i 10). 

─ Directiva 2001/42/CE del Parlament europeu i del Consell de 27 de juny de 2001 
relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 
ambient. 

 
 
3.  Objecte 
 
L’objecte del present document és determinar l’abast de l’informe de sostenibilitat 
ambiental (en endavant, ISA) del Pla especial urbanístic de l’Aeròdrom de Calaf-
Sallavinera als efectes que determina l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, i 
els articles 8 i 9 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril. 
 
Atenent-se al contingut d’aquests articles, mitjançant el document de referència es 
comunicarà a l’òrgan promotor del pla: 

─ La determinació de l’amplitud i nivell de detall de l’ISA, tot definint les modalitats 
d’informació i consulta, així com identificant les Administracions públiques 
afectades i el públic interessat. 

─ Els principis de sostenibilitat i els objectius ambientals aplicables en cada cas. 
 
En aquest document de referència, també s’avaluarà l’informe previ de sostenibilitat 
ambiental del pla presentat, per tal que les observacions sobre la proposta del pla que es 
realitzin siguin preses en consideració en la formulació del Pla especial urbanístic i, 
conseqüentment, en la redacció del seu ISA. 
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En qualsevol cas, l’adequació del conjunt del Pla i de l’ISA en particular a les 
prescripcions d’aquest document de referència haurà de ser justificada en el seu moment 
en la memòria ambiental del Pla i constituirà la base per a la resolució de conformitat que 
emetrà el Departament de Medi Ambient i Habitatge, la qual tindrà en compte també les 
aportacions de caràcter ambiental sorgides de la participació pública i institucional. 
 
 
4.  Antecedents i consultes efectuades 
 

─ El Pla especial urbanístic parteix de l’aprovació prèvia del Pla director de 
l’Aeròdrom de Calaf-Sallavinera, aprovat el 28 de març de 2007 per ordre del 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques. Aquest Pla director va eximir-se 
d’avaluació ambiental per resolució del director general de Polítiques Ambientals i 
Sostenibilitat, de data 21 de febrer de 2007. No obstant això, anteriorment la 
Direcció General de Qualitat Ambiental, en data 16 de juny de 2006, va emetre un 
informe acústic del Pla director de l’aeròdrom recollint mesures per a la prevenció 
de la contaminació acústica. 

 
─ El 24 de juliol de 2007 la Ponència Ambiental del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge (DMAH) va declarar l’aplicació del tràmit d’avaluació d’impacte 
ambiental (N/R: IAAR 1943.06) al projecte de l’ampliació de la pista de vol i obres 
vàries de l’aeròdrom de Calaf-Sallavinera (clau IA-TH-05302), tramitat i promogut 
per la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (DPTOP). Aquesta declaració incloïa els continguts 
que l’estudi d’impacte ambiental del projecte hauria de desenvolupar, entre 
d’altres aquells relatius a l’impacte visual i acústic. 

 
─ El 15 de gener de 2008 la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del 

DPTOP va sol·licitar a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat 
del DMAH l’emissió del document de referència del Pla especial urbanístic de 
l’Aeròdrom de Calaf-Sallavinera. Acompanyava aquesta sol·licitud l’Informe previ 
de Sostenibilitat Ambiental del Pla. 

 
─ La Subdirecció General d’Avaluació Ambiental del DMAH un cop rebut l’informe 

previ de sostenibilitat ambiental del pla especial ha dut a terme les consultes  
següents per un període de quinze dies: 

1. Administracions públiques afectades (d’acord amb l’article 9 de la Llei 
9/2006, de 28 d’abril): 

� Direcció General del Medi Natural. DMAH 
� Direcció General de Qualitat Ambiental. DMAH 
� Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona 
� Agència Catalana de l’Aigua. DMAH 
� Direcció General d’Arquitectura i Paisatge. DPTOP 
� Direcció General del Patrimoni  Cultural. Departament de Cultura i 

Mitjans de Comunicació 
� Direcció General de Desenvolupament Rural. Departament 

d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
� Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. 

Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 
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� Ajuntament  de Sant Pere Sallavinera 
� Ajuntament de Calaf 
� Consell Comarcal de l’Anoia 

 
2. Públic interessat (d’acord amb l’article 10.2 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril) 

� DEPANA 
� ADENC 
� Unió de Pagesos de Catalunya 
� Associació Agrària de Joves Agricultors 
� Associació per a l’estudi de la natura de l’Anoia 
� El Saüquer (Associació per a la Preservació del Territori) 

La documentació del pla ha estat exposada al web del DMAH entre els dies 22 de 
gener i 15 de febrer de 2008. 
 

─ En el moment d’emissió d’aquest document, a les consultes realitzades s’ha rebut 
resposta per part de: 

� Direcció General de Qualitat Ambiental del DMAH (en relació a 
l’avaluació de soroll i vibracions) 

� Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

� Ajuntament de Sant Pere Sallavinera 
� Unió de Pagesos de Catalunya 
� El Saüquer (Associació per a la Preservació del Territori) 

També, arran de l’exposició pública en la web del DMAH, s’han rebut aportacions 
per part dels següents particulars (en total 22),: 

� Sra. Núria Jorba Bergua  (Aguilar de Segarra) 
� Sr. Josep Estruch Guix  (Sant Pere Sallavinera) 
� Sr. Xavier Torradas  (Sant Pere Sallavinera) 
� Sr. Juan Raurich Serra  (Calonge de Segarra) 
� Sr. Josep Mª Matas Torres  (Sant Pere Sallavinera) 
� Sr. Esteve Ester Valera  (Aguilar de Segarra) 
� Sr. Maties Bosch Bacardit  (Sant Pere Sallavinera) 
� Sr. David Torrades Solé  (Els Prats de Rei) 
� Sra. Maria Cols Oliva  (Aguilar de Segarra) 
� Sra. Montserrat Lucas Talán  (Sant Pere Sallavinera) 
� Sra. Mercè Suarez Vilaró  (Aguilar de Segarra) 
� Sra. Mª Mercè Duocastella Figuer  (Calaf) 
� Sr. Jordi Cardona Jorques  (Sant Pere Sallavinera) 
� Sra. Mª Pilar Cardona Jorques  (Calaf) 
� Sra. Mª Àngela Serra Vilardell  (Aguilar de Segarra) 
� Sra. Maria Ortega Moyano  (Sant Pere Sallavinera) 
� Sr. Servando Carmona Martínez  (Barcelona) 
� Sra. Isabel Fosas Font  (Sant Pere Sallavinera) 
� Sr. Jaime Abadal Jurado  (Sant Pere Sallavinera) 
� Sra. Lydia Gordo Ribas  (Sant Pere Sallavinera) 
� Sra. Rosa Malcet  (La Molsosa) 
� Sr. Pere Vall Soldevila  (Sant Pere Sallavinera) 
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Totes les aportacions de caràcter ambiental rebudes s’han tingut en compte en 
l’elaboració del present document de referència.  

 
5. Valoració global de l’ISA preliminar 
 
L’ISA preliminar presentat s’ajusta en termes generals a les determinacions de l’article 
100 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. En aquest sentit, cal fer-ne una valoració global positiva. 
 
No obstant això, el contingut del mateix s’haurà d’ajustar en l’ISA del pla tenint present les 
següents consideracions, que vénen definides més extensament al capítol següent. 

─ En general, la determinació dels requeriments ambientals significatius és 
adequada. Tanmateix, es detecten algunes mancances que cal resoldre a l’ISA 
segons queden definides a l’apartat a) del capítol següent. 

─ En relació a la descripció i avaluació de les alternatives, l’ISA preliminar no en 
presenta cap, la qual cosa cal subsanar d’acord amb allò exposat a l’apartat b) del 
capítol següent. 

─ L’ISA garantirà en tot moment la coherència entre l’avaluació feta del pla i 
l’avaluació d’impacte del projecte amb la determinació de les condicions 
ambientals per a aquest últim, tenint present el contingut de la declaració de la 
Ponència ambiental del DMAH. 

 
En la documentació de l’ISA preliminar s’aprecien diferències entre la proposta de 
delimitació i contingut del pla director de l’aeròdrom, i la que ara es presenta en el pla 
especial (també anteriorment en el projecte estudiat per la Ponència ambiental). Caldrà 
tenir present especialment aquest fet en l’avaluació ambiental del pla especial i la seva 
justificació. 

Consultada la descripció de la proposta de planejament urbanístic, es troba a faltar 
informació rellevant no detallada: 

─ Els paràmetres quantitatius bàsics de l’ordenació urbanística. 
─ Els traçats de les línies de subministrament elèctric, telefònic, de sanejament i 

depuració d’aigües, accessos viaris... 
 

6.  Determinació de l’abast i el nivell de detall d e l’ISA 
 
Cal remarcar que l’avaluació ambiental del Pla especial urbanístic ha de centrar-se en 
l’avaluació d’aquelles determinacions pròpies del pla (descrites a l’apartat 2.2 de l’ISA 
preliminar), que difereixen d’aquelles del pla director de l’aeròdrom i d’aquelles altres 
pròpies dels projectes constructius derivats, encara que alhora s’hi interrelacionen. 
 
Això no obstant, l’ISA també haurà de posar èmfasi en aquells requeriments ambientals 
addicionals o derivats de les modificacions introduïdes pel Pla especial, respecte als ja 
previstos al Pla director de l’aeròdrom. 
 
Igualment, en aquesta avaluació es plantejaran i s’establiran aquells aspectes ambientals 
específics que caldrà considerar en l’avaluació d’impacte del/s projecte/s derivat/s i, en 
general, aquells altres a considerar en el desenvolupament o aplicació del pla. 
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Tenint presents aquestes consideracions inicials, l’ISA haurà de contenir com a mínim les 
previsions de l’article 100 del Reglament de la Llei d’urbanisme respecte als plans 
urbanístics derivats i aquelles contingudes en l’annex I de la Llei 9/2006. 
 
a) Identificació dels requeriments ambientals signi ficatius en el sector de 

planejament 
 
1r. La descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants del sector. 
 
L’informe previ de sostenibilitat presentat considera part dels aspectes ambientals 
més rellevants del medi en relació a les següents matèries: climatologia, geologia, 
hidrogeologia, atmosfera, fauna, espais naturals, paisatge, patrimoni cultural, usos 
del sòl i risc d’incendi forestal. 

No obstant això, també per la seva rellevància, s’ha de completar l’estudi de l’estat 
actual del medi ambient amb el tractament dels següents aspectes: 

• Ambient atmosfèric: 

� Particularitats climatològiques: l’ISA inclourà un estudi complet sobre el 
règim característic de vents i de boira en l’àmbit del pla, que tenen a 
veure amb el risc climatològic sobre els usos previstos pel pla especial. 

� Contaminació acústica: Caldrà que l’ISA tingui en compte les zones de 
sensibilitat acústica definides en els mapes de capacitat acústica 
d’àmbit municipal i les normes per a les noves construccions en zones 
de soroll. En el cas que l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera no en 
disposi, el Departament de Medi Ambient i Habitatge té, a disposició de 
tots els municipis, propostes de mapes de capacitat acústica de totes 
les poblacions de Catalunya. Els ajuntaments poden demanar, en 
format digital, el seu mapa de capacitat acústica al Consell comarcal 
que correspongui o a la Direcció General de Qualitat Ambiental. 
L’ISA ha d’establir l’estat actual de l’impacte acústic sobre la població 
present en el territori afectat per l’actual aeròdrom. 

 
• Gestió dels materials i dels residus 

L’ISA estudiarà l’estat de la qüestió en l’àmbit territorial, per tal de 
determinar les propostes del pla que garanteixin la previsió de la gestió 
dels residus de l’activitat aeroportuària. 

  
• Cicle de l’aigua 

L’ISA haurà de tenir en compte els aspectes d’abastament d’aigua 
(demanda de recursos, disponibilitat, origen dels recursos, etc.) i de 
sanejament (producció d’aigües residuals, evacuació , depuració, etc.) que 
no estan contemplats en l’ISA preliminar. 
Així mateix, l’ISA haurà de tenir present el grau d’impermeabilització del sòl 
existent i haurà d’especificar l’afectació sobre els recursos hídrics 
localitzats en l’àrea d’estudi. 
 

• Energia 
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L’ISA haurà de plantejar l’estat actual del subministrament energètic de 
l’aeròdrom i les possibilitats d’aprofitament de les fonts energètiques 
renovables de la zona (si han d’aprofitar-se, segons es planteja als 
objectius ambientals del pla). 
 

• Paisatge 

L’ISA ha d’aprofundir en l’estudi del paisatge en la seva vessant 
patrimonial, cultural i social. 

 
• Risc d’incendis 

Cal tenir present que malgrat que la pista actual es troba ubicada en una 
zona de baix risc d’incendis i és molt propera a dos perímetres de protecció 
prioritària amb risc alt d’incendis, el perímetre d’aquesta en els mesos 
d’estiu pot considerar-se d’alt ric d’incendis a causa dels camps de conreu 
herbacis existents. 
 

• Salut humana 

L’ISA haurà d’incorporar els aspectes referents a la salut i el benestar 
actual de les persones que viuen en zones que es poden veure afectades 
pel desenvolupament del pla. 

 
En un altre ordre de coses, cal recordar que les distàncies als nuclis habitats a 
l’efecte del posterior estudi dels efectes ambientals s’han de mesurar en línia 
recta. 

  
2n. La descripció dels objectius i les altres mesures de protecció ambiental 
previstes pels plans d’ordenació urbanística municipal o per altres plans o 
programes aplicables. 
 
S’han de tenir presents els requeriments ambientals detectats al projecte de Pla 
Territorial Parcial de les Comarques Centrals, aprovat inicialment l’agost de 2007. 
 
Igualment, en la mesura en què el Pla especial ha de proporcionar les pautes per 
tal que els municipis afectats puguin adaptar el seu planejament a les seves 
directrius, s’ha de contemplar l’estudi del planejament urbanístic vigent al municipi 
(que no apareix en l’apartat 2.7 de l’ISA preliminar) i veure les implicacions 
ambientals d’aquest en el pla especial ––i viceversa–– per tal de resoldre els 
possibles conflictes o repercussions ambientals negatives. 
 
3r. La definició dels objectius i criteris ambientals adoptats per a la redacció del 
pla.  
 
En l’apartat 2.3 de l’ISA preliminar s’especifiquen els objectius ambientals i 
principis de sostenibilitat del pla especial. La definició dels objectius ha d’estar 
relacionada directament amb els requeriments ambientals detectats a l’ISA 
preliminar, els requeriments plantejats en aquest document de referència i els 
especificats en la normativa internacional, comunitària, estatal, autonòmica i local. 
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A la relació d’obligacions jurídiques continguda en l’apartat 3.2 de l’ISA preliminar, 
cal afegir, entre d’altres, les següents: 

• Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en allò referent a la zonificació 
acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 

• Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
• Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 
• Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
• Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
• Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 
• Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic. 
 
També, a més dels ja adoptats, caldrà considerar els següents objectius 
ambientals per al Pla especial: 

• Compatibilitzar el pla amb la protecció i gestió sostenible dels recursos 
hídrics. 

• Preveure i establir el sistema de gestió dels residus (reciclatge, reutilització  
i tractament). 

• Conservar la biodiversitat territorial i els altres elements d’interès natural i 
connectiu. 

• Promoure mesures d’estalvi energètic. 
• Garantir la incorporació de criteris de sostenibilitat en la realització de les 

obres de construcció i manteniment de les instal·lacions. 
 
Entre d’altres, alguns dels criteris ambientals específics a tenir presents en relació 
als objectius ambientals establerts seran els següents: 

• Evitar l’exposició de població a nivells de soroll superiors als legislats. 
• Condicionar els usos i les condicions de desenvolupament en funció de la 

disponibilitat de recursos hídrics. 
• Evitar l’afecció als sòls de major valor agrícola. 
• Contribuir a la producció d’energia renovable. 
 

4t. L’especificació de si el projecte d’urbanització s’ha de sotmetre, per les 
característiques de l’actuació , al procediment d’avaluació d’impacte ambiental 
segons la legislació sectorial aplicable. 
  
En aquest cas, l’ISA haurà d’assenyalar, si és el cas, aquell/s projecte/s derivat/s 
del Pla especial que, d’acord amb la legislació vigent, s’haurà/an de sotmetre a 
avaluació d’impacte ambiental. Així mateix haurà de fixar els criteris per a la 
integració dels aspectes ambiental en aquest/s projecte/s i per a l’avaluació dels 
seus impactes. 
 
Cal recordar que actualment es troba en procés d’avaluació d’impacte ambiental 
un projecte d’ampliació de la pista de vol i obres vàries de l’aeròdrom de Calaf-
Sallavinera. En tot cas l’elaboració i l’avaluació d’ambdós instruments ha de ser 
coordinada i coherent. 
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b) Descripció i justificació ambiental de l’ordenac ió proposada. 
 

1r. La descripció, si s’escau, de les alternatives d’ordenació detallada 
considerades i la justificació de l’alternativa adoptada. 
 
En l’apartat 2.6 de l’ISA preliminar no es planteja ni s’analitza cap alternativa a la 
proposta de pla. D’acord amb la Llei 9/2006, és obligada la consideració 
d’alternatives raonables, tècnica i ambientalment viables, inclosa l’alternativa zero, 
que tinguin en compte els objectius i l’àmbit territorial del pla. 
 
En aquest cas, cal tenir present especialment els efectes acústics de les 
propostes del pla i també el contingut de la nova legislació bàsica sobre soroll 
abans esmentada (RD 1367/2007) en la definició de les diferents alternatives. 
 
Caldrà comparar els resultats amb els del Pla director aprovat i justificar les 
diferències. 
 
2n. La descripció de l’ordenació proposada amb expressió de les seves 
determinacions amb repercussions significatives sobre medi ambient. 
 
S’ha d’explicitar de forma sintètica i precisa en la descripció de l’ordenació 
proposada les repercussions significatives de cadascuna de les determinacions 
del pla. En especial caldrà tenir en compte la no afecció sobre els hàbitats 
d’interès de la Costa de les Feixes i del torrent de Can Trullàs i la minimització del 
previsible impacte acústic sobre els assentaments de població propers a 
l’aeròdrom. 
 
En aquest sentit, es realitzarà un estudi d’impacte acústic d’acord amb la Llei 
16/2002, de 28 de juny, que delimiti la zona de soroll, en base als següents 
paràmetres: 

─ La previsió de trànsit calculada a partir del dia tipus de sobrevols o 
passades definit en el projecte. 

─ La volumetria de les edificacions existents i previstes pel pla. 
─ L’ús de les edificacions existents i previstes pel pla. 
─ Les dades meteorològiques reals. 

 
En tot cas, la zona de soroll ha de comprendre fins a la zona de sensibilitat 
acústica alta, per assolir la compatibilitat del funcionament de l’aeroport amb la 
capacitat acústica del territori o en funció de l’ús del sòl, les activitats, les 
instal·lacions, les construccions implantades o que puguin implantar-se segons el 
planejament vigent. 
 
3r. La determinació de les mesures adoptades per al foment de l’eficiència 
energètica, l’estalvi de recursos i la millora del medi ambient en general. 
 
El pla haurà de contenir totes les mesures necessàries per garantir l’estalvi de 
recursos, l’eficiència energètica i la millora del medi ambient, d’acord amb els 
objectius ambientals adoptats, especialment en la definició de les condicions per 
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als usos i per a les edificacions. En aquest sentit, caldrà descriure la normativa 
que en faci referència, així com també aquelles mesures i actuacions que el pla 
estableix per a la protecció del paisatge i el medi ambient. 
 
L’informe previ de sostenibilitat ja avança algunes mesures en relació a la 
contaminació atmosfèrica, la contaminació acústica, el sòl, la hidrogeologia, la 
vegetació, la fauna, el paisatge, la socioeconomia local, el risc d’incendis forestals 
i la gestió de residus. Tanmateix, totes aquestes tenen a veure amb el 
desenvolupament del projecte, no pròpiament del pla, cosa que caldrà tenir 
present en l’ISA. En aquest sentit, cal exposar les directrius per tal que els 
projectes que desenvolupin el pla minimitzin les seves repercussions sobre el 
medi ambient. 

 
c) Identificació i avaluació dels probables efectes  significatius de l’ordenació  

detallada proposada sobre els diferents aspectes am bientals. 
 
En l’Informe previ de sostenibilitat s’identifiquen alguns impactes potencials del pla 
en la fase d’obres i d’explotació sobre: les condicions atmosfèriques, les 
condicions sonores, el sòl, la xarxa hidrogràfica, els aqüífers, la vegetació, la 
fauna, els espais naturals protegits, el paisatge, el patrimoni cultural, el risc 
d’incendis forestals, la socioeconomia local, les vies de comunicació i el trànsit 
local, i la generació de residus.  
 
Cal recordar que s’està avaluant el pla especial, i per tant, els efectes a considerar 
han de ser els propis de les actuacions del pla, no tant els del projecte o dels 
projectes que el desenvolupin (aquests seran avaluats en els procediments 
d’avaluació d’impacte ambiental corresponents). 
 
En aquest sentit, entre d’altres, l’ISA haurà d’avaluar específicament i proposar les 
mesures adequades en relació a: 

• La contaminació atmosfèrica. S’incorporarà un estudi sobre el potencial 
impacte sobre el medi atmosfèric dels contaminants procedents tant del 
moviment d’aeronaus i altres mitjans de transport com de les noves 
activitats que s’implantin, tenint present les informacions dels mapes de 
vulnerabilitat i capacitat del territori. 

 
• L’impacte acústic del pla sobre la població, especialment sobre els nuclis 

habitats de la Fortesa, la Llavinera, Sant Pere Sallavinera i tots els 
habitatges en disseminat existents al municipi, i tenint present també el 
potencial del planejament urbanístic vigent. 

 
En aquest sentit cal tenir present els valors fixats en la legislació vigent: 
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D’entre les mesures possibles per resoldre l’impacte acústic, es 
consideraran la modificació de l’orientació de la pista en el projecte 
posterior, el recondicionament acústic de les construccions afectades, les 
prohibicions de vol d’aparells que superin els nivells d’immissió permesos, 
la no previsió d’activitats com les acrobàcies, la limitació d’ús heliportuari a 
actuacions exclusivament d’emergència, etc. 

• Els efectes sobre els recursos hídrics. També la suficiència de les xarxes 
existents i previstes de subministrament d’energia i aigua, així com les 
infraestructures de sanejament. 

• Els efectes ambientals específics de la previsió de funcions d’heliport en el 
subsistema de moviment d’aeronaus. 

• La incidència sobre la població, inclosos els efectes sobre el paisatge, 
l’activitat agrícola i socioeconòmica. 

• El risc d’incendi. 

• L’afectació a vies pecuàries. 

• L’impacte visual en el paisatge, ateses les condicions d’edificació i la 
implantació de noves construccions en sòl no urbanitzable. 

• Els impactes per la possible modificació de la topografia i de les masses 
arbòries existents. 

• Els efectes per la provisió d’accessibilitat al sector, amb variació de la 
mobilitat i el trànsit existent. 

• Els efectes sobre la gestió dels residus. Les actuacions previstes als 
diferents subsistemes i en especial al subsistema d’activitats 
aeroportuaries fa necessari establir un conjunt de mesures per a la gestió 
dels residus generats (recollida, dipòsit i tractament) tant en la fase 
d’execució de les obres com en el posterior funcionament de les 
instal·lacions. 
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Aquests efectes s’hauran de  caracteritzar, si és el cas, d’acord amb l’annex 1 de 
la Directiva 2001/42/CE, en secundaris, acumulatius i sinèrgics; a curt, mitjà i llarg 
termini; permanents i temporals; positius i negatius. En tot cas aquesta 
caracterització ha de servir per avaluar finalment els efectes sobre el medi 
ambient. 

Així mateix s’hauran d’especificar el conjunt de mesures adoptades per prevenir, 
reduir i, en la mesura del possible, contrarestar els possibles efectes negatius del 
pla. 

 
d) Avaluació global del pla i justificació del comp liment  dels objectius 

ambientals establerts. 
 
Es verificarà de manera sistemàtica el compliment dels objectius i criteris 
ambientals adoptats i es justificaran els possibles canvis i incompliments, així com 
també qualsevol altre aspecte d’interès sobre la integració dels requeriments 
ambientals en el pla. El final de l’avaluació es concretarà en una valoració global i 
integrada de les repercussions del pla. 

 
e) Descripció de les mesures de seguiment i supervi sió previstes.   

 
El pla ha d‘establir els mecanismes que permetin verificar l’eficàcia de l’avaluació 
ambiental duta a terme: fixant la periodicitat i el moment de les verificacions del 
compliment i la idoneïtat de les mesures adoptades, fixant els paràmetres que 
requeriran un seguiment i fixant les determinacions ambientals per a la redacció 
del projecte o projectes que desenvolupin el pla. 
 
En especial, a més dels ja esmentats a l’informe preliminar, caldrà preveure un 
control i seguiment específic de l’impacte acústic sobre la població. El titular de la 
infraestructura haurà de donar a conèixer la delimitació definitiva de la zona de 
soroll als municipis afectats per tal que la incorporin als seus mapes de capacitat 
acústica, amb la finalitat que el planejament urbanístic sigui compatible amb el 
funcionament de la infraestructura aeroportuària. 
 
En cas de dur-se a terme restauracions de finques rústiques, caldrà seguir les 
directrius del Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció 
ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques 
rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la 
construcció. 
  

f) Síntesi de l’estudi, consistent en un resum del seu contingut que ha de 
contenir una ressenya dels objectius i criteris amb ientals fixats, i l’explicació 
justificada de l’avaluació global del pla.  

 

g) Informe sobre la viabilitat econòmica de les alt ernatives i de les mesures 
dirigides a prevenir, reduir o pal·liar els efectes  negatius del pla. 

 
Aquest informe no serà necessari sempre i quan ja s’incorpori en els documents 
econòmics del Pla especial. 
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7.  Modalitats d’informació i consulta 
 
Les actuacions d’informació i consulta relacionades amb el Pla especial urbanístic en 
relació al procediment d’avaluació ambiental, seguiran els procediments establerts als 
articles 23 i 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme. 
 
La fase de consultes sobre el document d’aprovació inicial del Pla, que inclourà l’ISA, es 
realitzarà per l’òrgan promotor a les administracions públiques afectades i al públic 
interessat que es citen a continuació, sens perjudici d’altres que hagin de ser consultats 
per diferents motius d’acord amb la legislació vigent. En tot cas, el termini mínim 
d’informació i consulta serà de 45 dies. 
 
7.1 Administracions públiques afectades  

─ Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Medi Ambient i Habitatge 
─ Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat. Departament de Medi 

Ambient i Habitatge 
─ Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Medi Ambient i Habitatge 
─ Agència de Residus de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge 
─ Direcció General de Patrimoni Cultural. Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació 
─ Serveis Territorials a Barcelona. Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció 

Rural 
─ Direcció General d’Arquitectura i Paisatge. Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques 
─ Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Departament 

d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 
─ Consell Comarcal de l’Anoia 
─ Ajuntament de Sant Pere Sallavinera 
─ Ajuntament de Calaf 

 
7.2 Públic interessat  

─ DEPANA 
─ ADENC 
─ Associació per a l’estudi de la natura de l’Anoia 
─ El Saüquer (Associació per a la Preservació del Territori) 
─ Unió de Pagesos de Catalunya 
─ Associació Agrària de Joves Agricultors 

 

Barcelona, 25 de febrer de 2008 
 
 
 
 
 
 
Rufí Cerdan i Heredia 
Subdirector general d’avaluació ambiental 


