ESTUDI DEL CEPvi SOBRE L’AVANÇ DEL PLA DIRECTOR URBANISTIC DE L’ACTIVITAT
ECONÒMICA DE SANT MARÇAL-CAL VIES PEL QUE FA A LA SEVA UBICACIÓ,
NECESSITAT I AFECTACIONS AL CONREU I AL PAISATGE DE LA VINYA, A L’ACTIVITAT
VITIVINÍCOLA I ENOTURISME DE LA VEGUERIA PENEDÈS
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Justificació de l’estudi
La creació d’una nova àrea d’activitat econòmica al Penedès, segons l’avanç del Pla Director
Urbanístic (PDU) d’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies, per la seva repercussió en el
planejament de la Vegueria Penedès, per l’extensió de terres incloses, un conjunt de 110 ha de
la plana central de vinya del Penedès, pel que suposa de fragmentació de l’espai vitivinícola, la
pèrdua de qualitat del paisatge i per les repercussions negatives sobre l’enoturisme i als cellers
de l’entorn, des del CEPvi entenem que aquesta nova implantació ha de ser objecte d’un estudi
detallat per tal de treure’n les conclusions oportunes i també per manifestar la posició de l’entitat
sobre les afectacions que por suposar per al territori i al paisatge vitivinícola.

Foto aèria de l’àmbit d’estudi del PDU

Continguts de l’estudi / informe
El present estudi s’estructura en els punts i continguts d’anàlisi següents:
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El Penedès territori vitivinícola. La identitat d’un paisatge
El Planejament territorial i el Polígon de Sant-Marçal-Cal Vies
Els criteris de planejament de la Llei d’Urbanisme i els Plans Territorials Parcials
La ubicació de les àrees d’activitat econòmica a la vegueria Penedès
La transformació dels usos establerts
Les afectacions del polígon al conreu i al paisatge de la vinya
Revisió i nous criteris de planejament en la futura Llei del Territori
L’àmbit competencial de la vegueria del Penedès en el planejament territorial
El criteri de racionalitat en la localització territorial de les activitats econòmiques
Conclusions de l’estudi
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1 El Penedès territori vitivinícola. La identitat d’un paisatge
1.1 El Penedès, territori i paisatge
El territori de la vegueria Penedès esta format per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix
Penedès, El Garraf i l’Anoia, amb l’excepció de vuit municipis de la comarca de l’Anoia. Les
comarques del Penedès tenen una posició de centralitat respecte al conjunt del territori de
Catalunya, amb façana al mar Mediterrani i equidistant de Barcelona i la seva àrea metropolitana
i de la conurbació de Tarragona. Les característiques geogràfiques del Penedès estan
perfectament definides pel relleu, la hidrografia i les planes de conreu, amb predomini absolut de
la vinya. Les unitats de relleu venen definides per la serralada litoral i la prelitoral, la plana central
i les depressions costaneres.

La identitat agrícola del Penedès són els ondulats turons de la seva vall central.

El paisatge està constituït per un mosaic de planes ben delimitades pels rius, torrents i rieres que
solquen el territori i que tenen una gran presència per la vegetació de ribera que destaca el seu
recorregut. Els turons i les estribacions de les serralades, amb boscos de coníferes i alzines a
les zones ombrívoles i fondalades, fixen els límits del conreus i es configuren com a elements
identificadors i significatius del relleu del territori. La vinya ha esdevingut en el temps el conreu
principal i el que més bé defineix la identitat del paisatge del territori, especialment a la plana
central i a les terrasses de la serralada interior. Formen part també d’aquest paisatge els
poblaments tradicionals i ben equilibrats de les planes productives, les masies, les cases de
pagès aïllades i els nuclis menors formats per cases agrupades. Hi destaquen els elements
patrimonials que la història ha dipositat, sovint situats en llocs singulars i dominants que
esdevenen miradors sobre el paisatge de les vinyes. El sistema productiu especialitzat del
Penedès en vins i escumosos ha produït també les localitzacions singulars en el paisatge dels
cellers i les caves, en un conjunt que revela els valors del territori, tant els que provenen d’una
gran tradició històrica, a partir de les masies de finca, com els de nova implantació. S’adjunta la
llista de masies i cellers afectats en els apartats 3.1 i 6.4.

La singularitat dels valors del paisatge del Penedès va totalment associada a l’economia
productiva del territori amb un conjunt importantíssim de localització de cellers i caves que
tenen en el raïm, en les seves diferents varietats autòctones i tradicionals, la base de
l’elaboració dels seus productes. És especialment rellevant destacar l’embranzida que ha
agafat l’enoturisme per a tota la regió vitivinícola del Penedès i que troba en els recorreguts de
senders entre vinyes, en els miradors i en la contemplació viscuda del paisatge el complement
necessari per a les visites als cellers.
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Les grans infraestructures de comunicació travessant la plana.

Els terrenys de conreu on es pretén ubicar l’actuació del polígon Sant Marçal-Cal Vies
constitueixen un fragment indestriable de la continuïtat del paisatge de la vinya de la de la plana
central del Penedès. Aquest indret, delimitat pel paisatge riberenc de la riera de la Múnia, del
torrent de la Bruixa i la riera d’Estadella, esta format per un parcel·lari agrícola on hi domina la
vinya i per la presència de les masies i cases de pagès que constitueixen el poblament dispers
lligat a la proximitat de les terres. El fet que sigui un territori de plana el fa perfectament
observable des de les vies de comunicació que el travessen i des dels punts singulars
d’observació més propers, el turo de l’ermita de Muntanyans, el mirador de l’església de Sant
Marçal, el castell i convent de Penyafort i el Castellot. Les carreteres, camins i senders que
discorren pel seu interior o hi són propers han permès l’organització de rutes enoturístiques com
Postals de Vinya, Rutes en cotxe, que té com a itinerari la carretera de les Masuques a Sant
Marçal o bé el Miravinya, Explora el paisatge del vi, ruta entre Vilafranca, la Múnia, Sant Marçal,
les
Masuques
i
Castellet,
amb
punts
de
mirador
singulars.

Es així com es pot afirmar que el valor estratègic d’aquestes terres en el conjunt de l’economia
vitivinícola no només es justifica per la seva capacitat productiva sinó també per ser una zona
d’observació sensible de la continuïtat del paisatge vitivinícola del territori central del Penedès.
1.2 La unitat de paisatge de la Plana del Penedès
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El Catàleg del Paisatge del Penedès, en fase d’elaboració per l’Observatori del Paisatge, defineix
16 unitats de paisatge a la vegueria Penedès. Els terrenys del PDU constitueixen la unitat
paisatgística anomenada Plana del Penedès que inclou tot o bona part dels municipis del
Vendrell, Santa Oliva, la Bisbal, Sant Jaume dels Domenys, Llorenç, Banyeres, l’Arboç, Castellet
i la Gornal, Castellví de la Marca, Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca, Pacs, Vilobí, Sant
Martí Sarroca, Torrelles de Foix, Olèrdola, La Granada, Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet del
Penedès, Subirats, el Pla del Penedès i Font-rubí.

De l’extracte de la descripció del Catàleg destaquem els següents aspectes:
Predomina el paisatge de la vinya, alternant amb torrents i bosquines. Al sector sud de la plana
els conreus herbacis, les oliveres, els ametllers i els garrofers s’afegeixen a les vinyes i formen
un mosaic agrícola molt variat.
El poblament rural està format per nuclis petits i compactes i estructurat al voltant d’un únic nucli
urbà de mida mitjana que és Vilafranca del Penedès. La condició de corredor natural ha propiciat
el pas d’importants infraestructures lineals, lAP-7, l’AP-2, la C-15, la C-32 i el ferrocarril
(convencional i TAV), que es concentren al marge sud de la unitat . Les infraestructures, junt amb
els creixements urbans de caire residencial i els polígons d’activitat que s’hi ha desenvolupat
creen una barrera.

Mapa on es veu la barrera que creen les àrees urbanes dominades pels àres industrials .
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Els valors del paisatge de la Plana del Penedès són nombrosos. Destaca la silueta de Montserrat
com a fons escènic del paisatge de la unitat. També les abundants mostres d’arquitectura rural i
les esglésies i monestirs romànics, com Sant Martí Sarroca, Sant Sebastià dels Gorgs i Sant
Valentí de les Cabanyes. Els castells i les torres són altres elements de referència que, per la
seva localització, es divisen des de diferents àmbits de la unitat; per exemple, el castell de Sant
Martí Sarroca, el castell de Castellet (Castellet i la Gornal) o el Castellot (Castellví de la Marca).
El Pla Director territorial de l’Alt Penedès, actualment vigent, també recull com a Unitat de
paisatge la Plana del Penedès i assenyala, dins el Sistema d’espais oberts, els terrenys de
l’entorn general de l’àmbit dins la categoria de Sòl de protecció especial de la vinya.
1.3 Obligacions jurídiques de protecció del paisatge
En el Document inicial estratègic de l’Avanç de Pla s’estableixen les obligacions jurídiques de
protecció ambiental, entre les quals les obligacions en matèria de paisatge, i es detallen els
objectius que es deriven dels principis d’actuació de la llei:
Protegir, gestionar i planificar el paisatge per millorar-lo i preservar-lo.
La consideració dels efectes sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació i gestió del
territori i de l’edificació.
Integrar el paisatge com a instrument d’anàlisi, diagnòstic i presa de decisions en el planejament.
Mantenir tant els hàbitats i la biodiversitat com els paisatges seminaturals.
Entre les altres disposicions i normatives que cal tenir presents en aquest punt sobre paisatge es
fa referència al Decret 343/2006, pel qual es desenvolupa la Llei de protecció, gestió i ordenació
del paisatge i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística, que es
defineixen en l’article 19:
L'Estudi d'impacte i integració paisatgística és un document tècnic destinat a considerar les
conseqüències que té sobre el paisatge l'execució d'actuacions, projectes d'obres o activitats i a
exposar els criteris adoptats per a la seva integració.
En els punts anteriors ja s’han assenyalats els valors de la unitat paisatgística de la Plana del
Penedès, a la que pertanyen els terrenys de l’àmbit del Pla Director Urbanístic. Un planejament
com el que proposa l’Avanç de Pla significa una transformació radical dels usos del sòl i un
impacte paisatgístic que no es considera en el document de la proposta, atès que hi manca
l’estudi d’impacte i integració paisatgística. Al mateix temps, cal destacar l’incompliment dels
principis d’actuació de la llei, assenyalats anteriorment, en els aspectes conceptuals del projecte.
La qüestió de l’impacte en el paisatge es considera fonamental per tal de verificar els aspectes
contraris que genera aquest planejament. En primer lloc, per l’extraordinària ocupació de sòl que
requereix i la magnitud i el volum de les naus logístiques, en segon lloc, per la seva posició
visualment exposada, entre les grans vies de comunicació que creuen el territori, l’AP7 i la N340.
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Des dels criteris de paisatge significa la destrucció de la continuïtat de les vinyes de la plana
central i l’establiment d’una zona industrial com a pòrtic visual del territori de la Denominació
d’Origen Penedès i altres DO vinculades a la identitat vitivinícola. Aquest impacte ha de ser també
considerat des de la pèrdua que pot generar en la valoració del paisatge com a element essencial
del desenvolupament enoturístic.
2 El planejament territorial i el Polígon de Sant Marçal-Cal Vies
2.1 Ubicació i característiques de l’àrea d’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies
Segons els documents de l’avanç del Pla Director Urbanístic de l’activitat econòmica Sant MarçalCal Vies l’àmbit de planejament abarca 310 hectàrees de superfície i inclou terrenys dels termes
municipals de Castellví de la Marca, Castellet i la Gornal i l’Arboç.
Correspon a una àrea delimitada pel traçat de l’autopista AP7 i les carreteres N340, BV 2176 i
BV 2171. Els principals límits físics de l’àmbit nord són la riera de la Múnia, el torrent de la Bruixa,
coincidint amb el límit del terme municipal de Santa Margarida i els Monjos, el traçat de l’antiga
N340 i la riera d’Estadella.

Terrenys on s’intenta aprovar el PDU.

Els terrenys de l’àmbit del PDU són fonamentalment agrícoles amb la vinya com a conreu
principal. S’hi troben implantacions d’activitats vitivinícoles consolidades, com Vins Font i
l’Alcoholera Vinícola Mediterrània, i altres de nova implantació com és el Nou Celler Pinord al
vessant oest del turó de Muntanyans. Cal també destacar la presència, a peu de la carretera BV
2117, de Robert Bosch España Fabrica Castellet.
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2.2 El polígon de Sant Marçal-Cal Vies. Antecedents de planificació urbanística dels
terrenys en els POUM de Castellet i la Gornal, l’Arboç i Castellví de la Marca
El primer antecedent de planejament per transformar els terrenys agrícoles en industrials del
sector central de Cal Vies es remunten a l’aprovació l’any 2004 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Castellet i la Gornal. Son temps d’una gran activitat en el sector immobiliari
i de la construcció que impulsen una planificació desenvolupista, més enllà de les necessitats
reals de creixement del poblament del territori i de les seves activitats productives. En aquest
context, l’ajuntament de Castellet i la Gornal proposa per a l’àrea de Sant Marçal-FEMSA, el
desenvolupament de sector com a Àmbit de gestió en sòl urbanitzable delimitat. Es distingeixen
també, com a categoria de sòl industrial els terrenys ocupats per FEMSA i com a zona de
desenvolupament industrial, els de l’Alcoholera Mediterrània i Vins Font. Aquest sector no es va
acabar de desenvolupar mai com a Pla Parcial, que consti com aprovat en el Registre de
Planejament.
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Plànol que mostra el primer plantejament de implantació industrial.

El segon antecedent de planejament municipal, dins l’àmbit del PDU, és el POUM de l’Arboç,
aprovat l’any 2009, que qualifica el sector J “Can Vies” com a sòl urbanitzable delimitat. El dit
sector està constituït pels terrenys de l’enclavament de Cal Vies, dins el terme municipal de
Castellet i la Gornal, que pertany a l’Arboç. És així com en el redactat del Pla es diu pel sector J
“Can Vies”: transformació dels terrenys de “Can Vies” en sòl industrial per complementar el
polígon industrial de Castellet i la Gornal i al mateix temps reagrupar industries actualment en sòl
no urbanitzable. El fet que hi ha en aquesta àrea una intensa activitat fonamentada en les
perspectives de consolidació del planejament es manifesta en la intensitat de les compres de
terrenys als pagesos propietaris, tal i com s’explica detalladament en el punt 4. Els plànols
d’ordenació incorporen ja un esquema d’ocupació del futur sòl industrial que abasta els terrenys
del sector en els dos municipis. És sobre la necessitat de tramitar el Sector J com un Pla parcial
supramunicipal que es pronunciaran els Serveis Territorials de Tarragona, per tal de garantir
l’encaix de l’ordenació amb el sector de l’entorn i establir els mateixos aprofitaments que els sols
industrials veïns situats a Castellet i la Gornal. Aquesta exigència serà, de fet, una de les causes
de que aquest planejament sectorial no s’arribi a consolidar.
El tercer antecedent de previsió d’una àrea industrial deriva del POUM de Castellví de la Marca,
aprovat l’any 2014 i, per tant, posterior al Pla director territorial de l’Alt Penedès, al que es fa
referència en el punt 2.3 de l’informe. En la Memòria del POUM s’especifica com el sector
comprés entre la riera de la Munia, el límit municipal sud, tocant a l’enclavament de Cal Vies, del
municipi de l’Arboç, entre l’AP7 i la N340, travessat per la carretera BV-2176 de La Munia,
correspon a l’àrea d’activitat mancomunada que ve definida en el Pla director territorial de l’Alt
Penedès, sense que hagi tingut el corresponent desenvolupament en un Pla Parcial unitari entre
els tres municipis que abasta.
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2.3 El polígon Sant Marçal-Cal Vies en el Pla director territorial de l’Alt Penedès, el PTP
Metropolità de Barcelona i el PTP del Camp de Tarragona
El Pla director territorial de l’Alt Penedès es va aprovar definitivament el 16 de setembre de 2008.
En l’aprovació inicial del pla, l’àrea que ocupa el polígon Sant Marçal-Cal Vies es definia dins
l’estratègia d’extinció. És a partir de les al·legacions dels ajuntaments implicats que es reconeix
l’àmbit per a la localització d’una àrea d’activitat mancomunada condicionada als següents punts:
El Pla reconeix la opció de localització d’àrea d’activitat econòmica mancomunada.
El Pla director urbanístic de l’eix central concretarà la delimitació de l’àmbit d’activitat.
En absència del PDU, el desenvolupament de l’àmbit mancomunat queda condicionat a
l’aprovació dels corresponents POUM (L’Arboç i Castellví de la Marca) i a la redacció d’un Pla
Parcial unitari entre els tres municipis.
El desenvolupament serà mancomunat, amb intervenció del Consell Comarcal i altres
administracions si es considera necessari.
L’àmbit d’ocupació serà exclusivament el que es localitza entre les dues vies, els àmbits externs,
a més del reconeixement d’activitats existents, serà exclusivament destinat a espais lliures i
equipaments.
El Pla Territorial Parcial Metropolità de Barcelona va ser aprovat el 20 d’abril de 2010, per tant
és posterior a l’aprovació dels POUM de Castellet i la Gornal i de l’Arboç que ja havien planificat
sobre l’àrea del polígon Sant Marçal-Cal Vies. En les determinacions del Sistema
d’assentaments: Tipologies de teixits, aquests terrenys es consideren dins de les àrees
especialitzades d’ús industrial i/o logístic, no sense deixar d’assenyalar el següent:
Les àrees especialitzades que es recullen corresponen al planejament urbanístic vigent, són, per
tant, merament descriptives i no una proposta de Pla.
Es tracta per tant d’una incorporació acrítica de les determinacions dels POUM municipals, tant
pel que fa al contingut com per l’àmbit de l’actuació, sense que la delimitació d’una àrea d’activitat
econòmica en el sistema de la plana vitivinícola tingui els estudis justificatius pertinents.
Pel que fa a al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat el 12 de gener de 2010, tot
i que afecta a la classificació dels terrenys de l’àmbit Sud del PDU, pel que fa a l’àmbit Nord
queda limitat a l’àrea de l’enclavament de Cal Vies, del municipi de l’Arbós. Aquesta àrea, en el
seu conjunt, es classifica com a sòl de protecció preventiva. En la normativa d’aquest tipus de
sòl s’especifica:
Les actuacions d’interès territorial han de permetre, a través dels tràmits urbanístics necessaris
en cada cas, la transformació urbanística de peces de sòl de protecció preventiva que en
quantitat o localització no queden compreses en l’abast que corresponen a les estratègies
definides per a cada nucli i tampoc corresponen a previsions del Pla sobre noves àrees d’activitat
econòmica no localitzades.
Amb aquest aclariment, el PTP del Camp de Tarragona no es pronuncia sobre el destí dels
terrenys de l’enclavament de Cal Vies ni significa una previsió del Pla sobre la localització de
noves àrees d’activitat econòmica.
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Plànol que mostra l’efecte barrera del teixit industrial.

2.4 La categoria de sòl no urbanitzable dins l’àmbit del PDU
L’anàlisi del tractament del sòl no urbanitzable en el planejament vigent dins l’àmbit del PDU és
un dels temes fonamentals per a la comprovació del criteri d’ajustament als principis generals de
l’actuació urbanística, especialment pel que fa a la preservació del paisatge característica de la
vinya de la Plana del Penedès. Amb aquest objectiu s’han cercat en els documents del Pla
Director Territorial de l’Alt Penedès les categories de sòl corresponents als terrenys de l’àmbit
dins el sistema d’espais oberts. En el plànols de proposta es pot observar, tal i com ja s’ha
exposat en el punt anterior, que el Pla reconeix l’opció de localitzar una àrea d’activitat econòmica
delimitada pels terrenys del municipi de Castellet i la Gornal que fixava el POUM. Cal destacar
que tots els terrenys dins l’àmbit del PDU del municipi de Castellví de la Marca queden inclosos
dins de la unitat Paisatges vitivinícoles de l’Alt Penedès. En el plànol del Sistema d’espais oberts,
Categories de sòl, es defineixen els terrenys de l’àmbit i el seu entorn com a Sòl de protecció
especial de la vinya.

3 Els Criteris de planejament de la Llei d’Urbanisme i els Plans Territorials Parcials
3,1 Principis generals de l’actuació urbanística
Els principis generals sobre el desenvolupament sostenible es troben en l’article 3 del Text Refós
de la Llei d’Urbanisme que diu el següent:
El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el
medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la
qualitat de vida de les generacions presents i futures.
El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també
la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la
cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin a la preservació i
millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals I consolidin un model de territori
globalment eficient
L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb l’ordenació territorial
l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible.
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Entenent que aquests principis generals han d’actuar com a criteris rectors del desenvolupament
sostenible, cal plantejar si les determinacions establertes en l’Avanç del Pla Director Urbanístic
Sant Marçal-Cal Vies compleix aquestes exigències en la planificació del territori de l’àmbit. En
primer lloc, es volen destacar els punts que poden ser considerats més rellevants en aquest
sentit:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Necessitat d’utilització racional del territori i el medi ambient.
Conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals.
Preservació dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.
Garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.
Reconeixement del sòl com a recurs limitat i evitar l dispersió d’ocupació del sòl en el
territori
Atendre a la preservació i millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals.

De l’anàlisi de la documentació presentada en l’Avanç del PDU de l’àmbit de Sant Marçal-Cal
Vies, no es poden treure conclusions que avalin l’atenció i el compliment dels esmentats principis
generals. Tot i que seran temes recurrents en diferents punts de l’estudi, es vol assenyalar que
els principis generals del projecte no estan en sintonia amb els principis de desenvolupament
sostenible que s’assenyalen en el capítol II del TRLU pels següents motius:
a) El Pla Director Urbanístic Sant Marçal-Cal Vies neix de la continuïtat del planejament
desenvolupista dels POUM de Castellet i la Gornal i l’Arboc, aprovats l’any 2004 i 2009,
respectivament, i el més tardà de Castellví de la Marca, aprovat l’any 2014. El Pla director
urbanístic de l’Alt Penedès, de 2008, en l’aprovació inicial, es definia l’àrea del polígon
Sant Marçal-Cal Vies dins l’estratègia d’extinció i és per la pressió i les al·legacions dels
ajuntaments interessats que es reconeix l’àmbit per a la localització d’una àrea d’activitat
mancomunada. Així mateix, el PTP Metropolità de Barcelona, del 2010, recull aquesta
àrea com a corresponent al planejament urbanístic vigent i aclareix que les àrees
especialitzades són merament descriptives i no una proposta de Pla. Es tracta, per tant,
d’una planificació que te els seus inicis en el planejament municipal i que no té una
adequada fonamentació en criteris de racionalitat territorial. Tanmateix, la incorporació
acrítica del planejament local en el territorial, via el PTP Metropolità de Barcelona,
tampoc permet considerar que l´àrea del polígon s’ajusti als criteris de racionalitat
d’ocupació del territori i de respecte al medi ambient. Cal considerar també que no avala
el principi de racionalitat el fet que ja s’hagin produït compres de terrenys de l’àrea
d’actuació per part d’empreses privades que, amb lògica estrictament econòmica,
promouran la consolidació de les inversions realitzades.
b) Ja s’ha indicat que la implantació industrial existent dins l’àmbit del Pla Director i no
vinculada a activitats vitivinícoles, l’empresa FEMSA, actualment Robert Bosch España
Fabrica de Castellet, no constitueix per ella mateixa una preexistència que hagi de
determinar el destí del conjunt del territori que abasta l’àmbit del PDU, majoritàriament
destinat al conreu de la vinya. En aquest sentit, cobra relleu la indicació dels criteris de
planejament sobre la necessitat de conjuminar les necessitats de creixement amb la
preservació dels recursos naturals, tema que té el seu àmbit d’estudi i concreció en la figura
del Pla Director Territorial i les determinacions que s´hi puguin desenvolupar sobre
l’ordenació de l’encaix territorial dels polígons d’activitat econòmica. És per això que l’àmbit
del Pla Director Urbanístic de Sant Marçal-Cal vies, per la seva pròpia limitació territorial i
enfocament concentrat dins l’àmbit d’actuació, no pot establir els necessaris criteris de
racionalitat i sostenibilitat que reclamen els principis generals del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme. Aquest punt queda més evident si es té en compte la informació actual que
demostra que el creixement previst és força menor que el planificat.
c) La preservació dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals és un punt
determinant en tota planificació del territori i especialment en el que podem considerar com

12

àrees sensibles per la seva exposició visual i per la proximitat a itineraris de gran interès
arqueològic, històric i cultural que formen part de les rutes enoturístiques.
L’àmbit del PDU i específicament l’àrea objecte de transformació constitueix actualment una
peça indestriable del paisatge de la vinya de la Plana central del Penedès, reforçada per
l’emmarcament característic de les rieres de la Múnia, d’Estadella i el torrent de la Bruixa,
així com per la singularitat topogràfica dominant del turó de Muntanyans. També cal
destacar la proximitat del mirador de l’església de Sant Marçal.

Visualització del impacte paisatgístic des dels miradors de la vall

.

Dins l’àmbit de planejament del Pla Director s´hi troben jaciments arqueològics que formen part
del Catàleg de bens a protegir del POUM de Castellet i la Gornal, segons l’inventari de la Direcció
General del Patrimoni Cultural. Es tracta del Jaciment Muntanyans, situat en uns camps de
conreu vitícola al vessant est i sud del promontori de Muntanyans, i del jaciment Serreta de
Viladordi, que es troba al costat de l’antiga fàbrica FEMSA tocant a la carretera de Les Masuques
a Sant Marçal, a 1,5 Km del poble. El jaciment de Viladordi se li atribueix una cronologia entre el
-218 i el 476. A la part més alta del turó de Muntanyans, dins l’àmbit general del PDU, s`hi troba
l’Ermita de la Mare de Déu de Muntanyans, que forma part del Catàleg de Bens Culturals d’interès
local (BCIL) de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal. També, dins de l’àrea de transformació que
preveu l’Avanç de Pla, trobem com a element viari de valor històric un fragment del camí ral de
Vilafranca a Montblanc que des de Cal Vies, passa per Mas Fumat i continua per Sant Jaume
del Domenys fins a Valls i Montblanc.
d) El principi que contempla el garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures
s’ha d’interpretar en el cas del territori que abasta el Pla Director com una continuació del mode
de vida basat en la producció agroalimentària i fonamentat en el conreu de la vinya. És d’actualitat
el constatar que el preu del raïm destinat al cava i la seva relació amb el valor de les terres de
vinya del Penedès està molt per sota del d’altres regions històriques vitivinícoles caracteritzades
per la producció de vins i escumosos de gran reconeixement i on les terres de conreu tenen un
valor equivalent al preu del raïm que s´hi produeix. En aquests territoris vitivinícoles el lligam
entre la producció i la protecció dels conreus és totalment directe i els documents de planificació
local s’utilitzen per a la preservació i la posada en valor de les terres i el paisatge. En el cas del
Penedès, la viticultura i la producció de vins i escumosos, en totes les seves variants qualitatives,
és un dels principals actius econòmics del territori que demana continuïtat i coherència en el
model de paisatge de la vinya i en l’acreditació del lligam entre les terres que el produeixen, les
seves varietats de plantació característiques i les produccions resultants.
e) És un criteri fonamental de sostenibilitat el evitar la dispersió dels assentaments en el territori,
ja siguin de caràcter residencial com industrial. En aquest sentit, l’àrea que abasta el Pla Director
de Sant Marçal-Cal Vies es situa dispers i desagregat respecte a altres situacions industrials
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properes consolidades o en projecte. Els estudis de localització industrial sobre l’eix de
comunicacions de l’AP7, la N340 i el ferrocarril, entre El Vendrell, Vilafranca del Penedès i
Olèrdola, ens mostren una densitat considerable d’aquestes àrees i un percentatge de sòl lliure i
de naus no ocupades que permet perfectament absorbir la demanda que es pugui produir, tant
industrial com logística .
A la vegada, cal considerar també que l’àrea de planificació del Logis Penedès, aprovada
definitivament i amb una primera fase d’actuació de propera execució, esta situada a una
proximitat de menys de quatre kilòmetres del projecte del polígon de Sant Marçal-Cal Vies, fet
que, ni des del punt de vista d’oportunitat temporal ni des del criteri d’evitar la dispersió
d’assentaments industrials i logístics, no permet sustentar racionalment aquesta nova
implantació. L’estudi que s’aporta aprofundeix també en les dades sobre la superfície industrial
corresponents als polígons de l’Alt i el Baix Penedès, grau d’ocupació i la seva situació, que es
troben detallades en el punt 3 de l’informe, on es constata que el Penedès ja disposa de sòl
industrial i d’activitat per urbanitzar molt superior al que ja s’ha desenvolupat.
f) L’actual estructura del poblament i els conreus de la plana de Sant Marçal constitueix una
continuïtat en el model tradicional de colonització del territori agrari del Penedès i de la dispersió
del poblament en masies prop de les terres sota el seu domini. Aquest parcel·lari forma part de
la plana del Penedès que actualment té en la vinya el principal valor productiu. Dins l’àmbit de
planejament hi trobem masies amb diferents nivells de valors històrics i arquitectònics que són
una mostra d’una ocupació secular que té els seus orígens en l’estructura d’explotació agrària
del territori del temps de la colonització romana, aspecte que te el seu fonament en la proximitat
del traçat de la Via Augusta i la presència de jaciments arqueològics en el seu entorn, com és el
cas de la Serreta de Viladordi. Entre les principals masies i cases de pagès incloses dins l’àrea
objecte del planejament de transformació del PDU hi trobem, en el municipi de Castellet i la
Gornal, Mas Fumat, El Prat i Granges del Tomàs; en el municipi de l’Arboç, Cal Pardes i en el de
Castellví de la Marca, Cal Pontonenc, Cal Pubill Pontonenc, Cal Parc, Cal Jansà i Ca l’Alòs.

En el conjunt de l’àmbit hi ha emplaçades un total de 20 masies. Es tracta, per tant, d’un sector
del territori de la plana del Penedès que, per les seves característiques, forma part del sistema
de la vida tradicional de la pagesia d’aquesta contrada i, com a tal, ha de ser objecte de
preservació en la planificació urbanística.
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4 Sobre la ubicació de les àrees d’activitat econòmica a la vegueria Penedès
4.1 La implantació industrial al Penedès, una lògica sense model
Per tal de centrar l’estudi en el cas del polígon de Sant Marçal-Cal Vies que es promou amb el
Pla Director Urbanístic d’aquest àmbit, cal situar el conjunt de polígons d’activitat industrial i
logística que s’han implantat als darrers temps sobre l’eix de comunicacions viaries, Autopista
A7 i N340, a més del ferrocarril, amb les reserves fetes per a futures ampliacions o traçats, que
travessa la plana del Penedès amb un gran consum de sòl agrícola. Es pot considerar que la
proposta de localització del nou polígon segueix la lògica basada en la facilitat d’accés des de
l’eix central de comunicacions i no de continuïtat o agregació als polígons existents o de
desenvolupament i reciclatge dels mateixos per tal de minorar el consum de sòl, evitar la
dispersió d’activitats i la fragmentació del territori, així com protegir la continuïtat del paisatge de
la vinya. Per tal d’argumentar sobre la suficiència de les actuals àrees d’activitat econòmica es
detalla la relació de polígons industrials i logístics que es troben des de el Vendrell fins a
Vilafranca del Penedès i Sant Cugat Sesgarrigues. Aquesta limitació selectiva sobre l’eix central
no exclou la necessitat de considerar el conjunt d’àrees d’activitat econòmica del Baix i l’Alt
Penedès com a cas d’estudi i, si és el cas, el territori total de la vegueria Penedès, atès que el
Pla Territorial Parcial abasta el conjunt de l’àmbit. Un altre criteri, encara poc desenvolupat, per
establir una mirada territorial que depassi els interessos locals, és la necessitat de considerar les
àrees d’activitat econòmica com a zones mancomunades, als efectes del repartiment de
càrregues i beneficis en tota l’àrea de la seva afectació.

Aquest plantejament, que ja està considerat en els principis de la nova Llei de Territori, pot ser
aplicable al conjunt de zones industrials de l’Eix central.

15

4.2 Polígons industrials al Baix Penedès, Eix central
El Vendrell: La Cometa (37,99 Ha); Les Mates (12,45 Ha); Previsions del Pla General dos nous
polígons industrials (13 Ha).
Bellvei: Sector 10, Els Masets (23,90 Ha); Sector 11, La Piera (13,66 Ha); Els Masets Sud (48,23
Ha); Sectors 8 i 13 (20,28 Ha).
L’ Arboç: Parc d’activitats industrials del Foix (49,76 Ha)

Gràfic de la proporció de desenvolupament de sòl industrial en el Baix Penedès.

4.3 Polígons industrials a l’Alt Penedès, Eix central
Castellet i la Gornal: Sector FEMSA (9,97 Ha); Les Planes (12,77 Ha); Reverté Productes
Minerals (2,33 Ha).
Castellví de la Marca: Sud-Ind 1 (2,30 Ha).
Santa Margarida i Els Monjos: El Pla de l’Estació (84,96 Ha); Casa Nova (59,15 Ha).
Vilafranca del Penedès: Estació de Mercaderies-Les Fonts (20,60 Ha); Pous d’en Rosell (49,02
Ha); Vallmoll (6,67 Ha); Llevant (8,20 Ha); Domenys I (13,72 Ha); Domenys 2 (40,22 Ha); Av.
Tarragona (24,66 Ha); Els Cirerers (12,04 Ha).
Olèrdola: Clot de Moja (31,10 Ha); Sant Pere Molanta (68,71 Ha).
Sant Cugat Sesgarrigues: La Masia (19,09 Ha); La Carrerada (87,72Ha).

Gràfic de la proporció de desenvolupament de sòl industrial en l’Alt Penedès.
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Proporció de naus en el sòl desenvolupat. I el mateix gràfic afegint-hi les naus sense activitat.

4.4 Balanç sobre el sòl industrial lliure o pendent de desenvolupament
El total de sòl industrial al Baix Penedès és de 800 hectàrees industrials repartides en 36 polígons
i el sòl industrial a l’Alt Penedès és de 794,49 hectàrees de superfície.
Segons dades del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en els polígons d’activitat econòmica de
l’Alt Penedès es comptabilitzen 210,83 hectàrees pendents de desenvolupar, fet que representa
un increment del 26,90% del sòl industrial respecte a la superfície actual. També cal prendre en
consideració la dada sobre les parcel·les lliures en el sòl industrials que és de 267 parcel·les en
60,56 hectàrees de superfície, així com la de naus buides que, segons el mateix estudi, és del
22% en el conjunt de polígons de l’Alt Penedès. Pel que fa als polígons del Baix Penedès, segons
les conclusions del Pla d’Acció i Dinamització de polígons i activitat industrial a la comarca, amb
dades del Pla Estratègic del Consell Comarcal, s’afirma que “El Baix Penedès té actualment 800
hectàrees de sòl industrial repartides en 36 polígons, principalment a Santa Oliva, La Bisbal, El
Vendrell i Bellvei. El creixement industrial que pot arribar a tenir la comarca és del 25%, ja que hi
ha planificades 270 hectàrees”.
Segons l’estudi realitzat per l’equip de tècnics de la plataforma Defensem la Identitat Vitivinícola
del Penedès, consideren que el sòl industrial està cobert i propugnen el reciclatge del sòl per a
futurs creixements. “El Penedès té sòl residencial per continuar creixent a un ritme normal durant
els pròxims cent anys i una previsió de sòl industrial i d’activitat del doble del que ja s’ha
desenvolupat”.

5 La transformació dels usos establerts
5.1 L’activitat immobiliària en el sector de Cal Vies. La compra de terres als pagesos per a
la seva transformació en sòl industrial i logístic
Les expectatives que obre el POUM de Castellet i la Gornal per a la transformació dels terrenys
del sector FEMSA, amb la qualificació com a àmbit de gestió en urbanitzable delimitat, en sòl
industrial i logístic, aprovat l’any 2004, és el punt de partida d’una gran inversió en compra de
terrenys d’aquest sector als pagesos propietaris de les terres i les cases, l’any 2008, per part de
l’empresa immobiliària i promotora La Llave de Oro. Les dificultats sorgides arran de la crisi del
sector immobiliari varen paralitzar la continuïtat de la inversió, també per la incertesa en el
desenvolupament del sector com a projecte mancomunat, tal i com establia la Comissió
d’Urbanisme en les seves observacions.
El projecte del Pla Director Urbanístic de l’activitat econòmica de Sant Marçal-Cal Vies, significa
una transformació dels usos establerts del conjunt de terrenys de l’àmbit que, en el cas dels
corresponents al municipi de Castellví de la Marca, passen de la categoria de sòl de protecció
especial de la vinya a sòl d’activitat econòmica i logística. En aquest context, cobra una gran
rellevància la necessitat de clarificar la identitat dels propietaris reals dels terrenys objecte de la
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transformació que es proposa en el PDU. Així ho exigeix l’article 90 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme en els següents supòsits:
Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un increment del
sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat, o la transformació dels usos
establerts anteriorment han d’incloure en la documentació les especificacions següents:
a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques
afectades, públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment
de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys.

6 Les afectacions del polígon al conreu i al paisatge de la vinya
6.1 La preservació dels conreus i el paisatge com a criteri bàsic de planejament
El conjunt del planejament territorial, des del Pla Territorial Parcial (PTP), que afecta la totalitat
del territori de la vegueria Penedès, passant pels Plans Directors territorials, urbanístics i altres
figures de planejament han de tenir necessàriament com a criteri d’ordenació la preservació del
sòl dit no urbanitzable i del paisatge. És així, tan pel que fa als principis establerts en la Llei
d’Urbanisme, ja exposats en el punt 2.1 de l’escrit, com pels derivats de la Llei 8/2005, de 8 de
juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. En el preàmbul de la llei s’estableix que el seu
objecte és el reconeixement del paisatge a fi de preservar els seus valors naturals, patrimonials,
científics, econòmics i socials. Els instruments que es preveuen per assolir aquests objectius són
els Catàlegs del Paisatge i les directrius del paisatge, que tenen valor normatiu, a més de les
Cartes del paisatge.
Els Catàlegs del paisatge i les directrius del paisatge proporcionen criteris d’ordenació que
s’integren en el planejament territorial i urbanístic del seu àmbit territorial. En el cas de la
vegueria, al Pla Territorial Parcial del Penedès. El fet que el PTP del Penedès estigui encara en
fase d’elaboració i que el Catàleg del Paisatge no estigui acabat, malgrat la llarga durada dels
treballs de redacció d’ambdues figures, fa que la proposta de localització d’una àrea d’activitat
econòmica tant important en superfície com en afectació al paisatge característic del Penedès
hagi de ser necessàriament discutida des del punt de vista dels objectius de preservació dels
conreus i del paisatge que estableixen els principis generals de planejament territorial. És en
aquest sentit que també es pot parlar d’una gran inoportunitat temporal en la iniciativa de
transformació del usos del territori del projecte del PDU de Sant Marçal-Cal Vies, a les portes del
desplegament del Servei Territorial d’Urbanisme, del completament del planejament territorial de
la vegueria i del lliurament del Catàleg del Paisatge com a instruments que han d’ordenar i
protegir la integritat del paisatge vitivinícola del Penedès.

6.2 Principis d’actuació en matèria de paisatge
La Llei 8/2005 i Reglament de protecció, gestió i ordenació del paisatge estableixen els principis
que ha d’inspirar l’actuació dels poders públics en matèria de paisatge i que són:
a) Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’utilització racional del
territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat del ecosistemes.
b) Preservar, amb l’adopció de mesures protectores del paisatge, el dret dels ciutadans a viure
en un entorn culturalment significatiu.
c) Reconèixer que el paisatge és un element de benestar individual i col·lectiu que, a més de
valors estètics i ambientals, té una dimensió econòmica, cultural, social, patrimonial i
identitària.
d) Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació i gestió
del territori i valorat els efectes de l’edificació sobre el paisatge.
El PDU per a la implantació del polígon de Sant Marçal-Cal Vies, a partir de la consideració que
una part de l’àmbit d’actuació, els terrenys de Castellví de la Marca, i el conjunt de l’entorn de
l’àrea d’actuació pertany a la categoria de sòl d’especial protecció de la vinya, s’ha de veure com
una planificació contraria als principis d’actuació en matèria de paisatge que determina la Llei
8/2005. També pels objectius previstos en la nova Llei del Territori la proposta de transformació
d’aquesta part del paisatge de vinya de la Plana del Penedès en un polígon industrial ha de ser
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revisada i reconduïda sota les directrius que s’estableixin en el Pla Territorial Parcial del Penedès
i el Catàleg del Paisatge, actualment en fase avançada de redacció.
6.3 Aspectes contradictoris de l’actuació en el paisatge vitivinícola. Les afectacions a la
continuïtat del paisatge de la vinya a la Plana central
La localització de l’àmbit del polígon Sant Marçal-Cal Vies és especialment crítica pel que fa a la
percepció de la pèrdua de continuïtat de la plana de vinya del Penedès. És així per la seva
topografia, lleugerament deprimida entre rieres, que fa perfectament observable el conjunt
d’aquestes terres. També ho és pel fet que hi passen les principals vies d’accés al Penedès, de
connexió entre les zones més poblades de Catalunya i principal transit vers Europa seguint el
recorregut de l’antiga Via Augusta. El polígon esdevé així una porta visual del Penedès que pot
mostrar la pèrdua d’identitat d’un territori. La seva afectació va molt més enllà de l’entorn més
immediat i adquireix la categoria de registre visual i de memòria permanent de les
transformacions negatives de la plana vitivinícola del Penedès.
Cal fer recordatori de les vies que travessen els terrenys de l’àmbit o que li fan de límit:
L’autopista AP-7, la carretera N-340, la via del ferrocarril i de l’AVE i, en els límits, la BV-2171,
carretera de les Masuques a Sant Marçal i la BV-2176, carretera de la Múnia. Les vistes més
elevades sobre el conjunt dels terrenys dels polígons són les que proporciona el pas per
l’autopista i, especialment, les de la carretera N-340, que s’aixeca per salvar la via del ferrocarril
i que produeix creuaments elevats en els encontres amb les carreteres de Sant Marçal i de la
Múnia. Aquesta afectació objectiva de pèrdua de paisatge ha ser molt més ampliada pel que
significa la percepció del volum de les naus logístiques que s´hi pretenen construir ja que, a causa
de la topografia deprimida del lloc respecte als miradors i les vies d’observació, no és possible
introduir cap mena de mesures correctores que les puguin amagar. Les dades que corroboren
aquesta realitat son les següents: Els terrenys de l’àmbit es situen entre les cotes 148 i 152. Els
miradors principals, Sta. Maria de Muntanyans a cota 197,7, des de l’Església de Sant Marçal
s’observa el territori a la cota 196,6. Des del pont de la N-340 sobre la via del ferrocarril la cota
és 162 i la de la N-340 sobre l’antiga N-340a és 163,87. Tots ells punts dominants sobre la plana
de vinyes que es pretén transformar.
Pels motius abans assenyalats, entenem que la proposta d’ubicar un polígon d’activitat
econòmica en els terrenys situats entre les rieres de la Múnia, d’Estadella i el torrent de la Bruixa,
a la unitat paisatgística de la Plana del Penedès, és totalment contrària als principis d’actuació
en matèria de paisatge, al dret dels ciutadans a viure en un entorn culturalment significatiu i el
reconeixement del paisatge com a element de benestar individual i col·lectiu.
6.4 Les afectacions a les activitats vitivinícoles de l’àmbit i el seu entorn
El territori on es pretén situar el polígon és una part significativa del conjunt de la Plana del
Penedès, amb característiques productives tradicionals a l’entorn de la viticultura. Així trobem
dins de l’àmbit d’actuació els cellers Jansà, a les Casetes i Vins Font, de Sant Marçal; també s`hi
ubica a Sant Marçal l’Alcoholera Vitivinícola Mediterranea i, més recentment, Bodegues Pinord
està construint un important celler a la falda del turó de Muntanyans. A l’entorn de l’àmbit hi
trobem un grup de cellers molt notable, reconeguts per la DO Penedès, Emendis, Masia
Puigmoltò, a Sant Marçal; Oriol Rossell a Sant Marçal i Caves Lavernoya, Masia la Porxada. En
un entorn més allunyat hi trobem Caves Bolet, Cal Teso; Mont Marçal, Finca Manlleu; Celler
Terra de Marca i Castell de Pujades.
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Tots aquests cellers i caves necessiten la continuïtat del paisatge de vinyes que serveix de
referència per a les seves produccions. Formen part del territori del Penedès que té en la
viticultura i l’enoturisme un dels seus principals actius econòmics i on les terres amb plantació de
vinya estan emparades per diverses denominacions d’orígens, la DO Penedès com la més
específica de l’àmbit. Tota aquesta cultura es cristal·litza en institucions com el Museu del Vi a
Vilafranca, el Centre d’interpretació del Cava a Sant Sadurní i altres La introducció d’un polígon
industrial logístic en una posició central del territori i amb una exposició visual que el converteix
en una porta del Penedès no pot significar pel sector productiu, pagesos, cellers, cavistes i
indústria derivada, altra cosa que una agressió al paisatge que identifica la qualitat dels seus
productes i una pèrdua irreparable en el prestigi i el valor dels seus actius.
És també des d’aquesta afectació a terrenys de l’espai vitivinícola productiu de la DO Penedès,
de la DO Cava i de la DO Catalunya i de la recent creada marca Corpinnat que la proposta
d’implantació del polígon logístic Sant Marçal-Cal Vies ha de ser impugnada a tots els efectes.
6.5 Les afectacions al sector enoturístic del Penedès
El sector enoturístic al Penedès s`ha desenvolupat extraordinàriament en els darrers temps,
potenciada per la presència i activitat de l’Escola d’Enoturisme de Catalunya a Vilafranca. De les
dades de visitants i de negoci que es coneixen es pot dir que l’enoturisme constitueix actualment
un del puntals econòmics del Penedès i de la Vegueria. No només informa i promou les visites
als cellers i caves del territori sinó que es complementa amb un conjunt d’activitats i amb diferents
itineraris entre vinyes de coneixement del paisatge i dels valors històrics i patrimonials. Cal
destacar les rutes i senders que poden ser recorreguts a peu, en bicicleta o automòbil i els
miradors d’observació singular. Entre les rutes que passen per l’àmbit del projecte de polígon de
Sant Marçal-Cal Vies hi trobem Postals de Vinya, Rutes en cotxe, que segueix la carretera de les
Masuques a Sant Marçal, i el Miravinya, Explora el paisatge del vi, una ruta que passa per
Vilafranca i continua cap a la Múnia, Sant Marçal, les Masuques i Castellet. El territori vitivinícola
també es pot contemplar en el seu conjunt des dels miradors del Castell i convent de Penyafort,
del Castellet i la torre del Castellot. Un punt important d’afectació seria el sender de la Via Augusta
al seu pas pel Penedès. En els darrers dos anys els Consells Comarcals han definit un recorregut
practicable i organitzat una senyalització amb elements escultòrics. L’etapa Els Monjos-l’Arboç
passa per les restes del jaciment romà de Santa Tecla-la Gravosa, a la Ràpita i connecta amb la
carretera de les Masuques a Sant Marçal a una distància de sis-cents metres del polígon. El
recorregut per les etapes del sender es planteja també per a la contemplació del paisatge de la
vinya i dels seus canvis de color a cada estació. La presència i l’impacte visual de les naus
logístiques projectades alterarà totalment aquest propòsit.
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Exemple de traçat de rutes culturals pel Penedès; La ruta turística de la Via Augusta i la Penedès
360 del Consorci de Promoció Turística totes dues promogudes per la Generalitat de Catalunya
i a menys de 500m del proposat polígon.
En el concepte de l’enoturisme al Penedès el poder presentar un paisatge de vinya endreçat en
el conjunt dels seus valors és un actiu imprescindible per mantenir i augmentar el nombre de
visitants als cellers i caves i afavorir la difusió i venda de les seves produccions acreditades. La
transformació d’una part significativa de la plana central del Penedès en el projecte de sòl
industrial del Pla Director Urbanístic, per la seva posició totalment exposada com a portal del
Penedès i per la discontinuïtat que introdueix en el paisatge vitivinícola pot constituir un greuge
molt important per l’activitat enoturística que s’hi desenvolupa i, per tant, en defensa de l’interès
general, cal demanar la seva retirada.
6.6 Afectació a les especies de flora i fauna protegides
Els terrenys de l’àmbit del PDU estan inclosos en una àrea delimitada d’interès faunístic i florístic
(segons fonts del Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació),
El mapa d’àrees d’interès faunístic i florístic recull les àrees més crítiques de totes les especies
de fauna i flora amenaçades que s’han de tenir en compte en les actuacions que s’hagin de
produir en el territori.
Entre els animals de bosc i garriga més corrents a l’àmbit de planejament hi podem trobar entre
les aus de fauna protegida: l’aligot, l’òliba, el mussol, el xot, el gratapalles i la perdiu roja. També
tenen aquesta consideració el picot verd, el pit-roig, l’àliga cuabarrada, l’esparver el gamarús, el
tallarol i l’oreneta. Entre els mamífers corrents hi podem trobar l’esquirol, el conill, el ratolí de
bosc, la fagina, la guineu, el toixó, la geneta, el senglar, la musaranya, el talp, la rata, l’eriçó i el
rat penat.
Pel que fa a la flora protegida seria la pròpia de les rieres que delimiten i travessen l’àmbit. Cal
destacar també la ginesta, que es troba principalment en els marges dels camins i carreteres i
que pren una gran presència en el paisatge en el temps de floració.
El polígon projectat afecta directament l’habitat de les especies d’interès faunístic que s’han
detallat i es converteix en un element disruptor de la continuïtat de l’espai de conreus que, tot i
la presència de les infraestructures que actuen com a barrera, fa de corredor faunístic entre la
serralada prelitoral i l’àrea protegida del pantà del Foix.
Cal remarcar el valor dels espais de connectivitat ecològica, tal i com s’exposa en la Memòria del
Pla Director Territorial de l’Alt Penedès: La connectivitat ecològica s’interpreta en el moment
actual com un requeriment ineludible de la planificació d’accions territorials en pro de la
conservació dels valors naturals”
En les terres que abasta el PDU els principals connectors ecològics són els cursos fluvials, les
rieres d’Estadella, la Múnia i el torrent de la Bruixa, que actuen com a límits de l’àmbit d’actuació
urbanitzadora. Cal remarcar que a l’espai central hi ha configurada una riera menor que té el seu
inici a prop de les Casetes del Pujol, avança en direcció Sud-Est, travessa l’autopista i drena la
plana fins a desembocar al Torrent de la Bruixa. Aquesta riera central recull també les aigües de
dues rases que hi conflueixen. La fauna que es pot trobar en aquest lloc ha d’utilitzar aquests
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connectors per als seus desplaçaments habituals ja que la concentració del pas d’infraestructures
fa que actuïn com a barreres poc permeables. La dificultat per a la connexió ecològica que ja
s’ha exposat es veurà fortament incrementada per l’acció urbanitzadora que es pretén realitzar i
que entra en contradicció amb el principis generals de protecció de l’àrea d’interès faunístic i
florístic en la que s’inclou l’àmbit del PDU.
6.7 Afectació al camí ral de Vilafranca a Montblanc al seu pas per Cal Vies
Dins l’àmbit d’actuació del PDU, per transformar en sòl d’activitat industrial segons l’Avanç de
Pla, s´hi troba un tram de l’antic camí de Vilafranca a Montblanc que encara conserva el traçat
original, de Cal Vies a Mas Fumat. Aquest ramal connectava amb el camí ral de Tarragona a la
Ràpita-Monjos passant per la Tallada i arribant a la Ràpita. El camí ral de Vilafranca a Montblanc
es pot considerar a tots els efectes un bé que constitueix un punt de referència important de la
història del territori del Penedès. La categoria de bé de referència per al camí ral determina la
seva condició de bé protegible per la Llei municipal i de règim local, la Llei 71/1993 de Carreteres
i la Llei 9/993 del patrimoni cultural, entre altres.
De l’article sobre el projecte de recerca de la recuperació de l’antic camí de Vilafranca a
Montblanc dels autors Casimir Pla, Isidre Pastor, Maribel Serra, Joan Anton Ventura i Miquel
Vives, s’extreu el següent paràgraf: A l’empara del que estableix tota aquesta legislació amb
relació als camins, ja es disposa d’una base legal que possibilita començar a treballar per
defensar aquest domini públic del camí ral de Vilafranca així com del seu manteniment per part
de les administracions. Tot i la manca d’una legislació pròpia específica la protecció jurídica del
camí ral està plenament garantida, si bé és primordial la col·laboració de les corporacions
municipals en el seu manteniment i, evidentment, en la recuperació dels trams perduts.
6.8 Afectació al jaciment arqueològic Serreta de Viladordi
Serreta de Viladordi és un jaciment catalogat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya. La seva situació és al costat de la Fabrica FEMSA, actualment Robert
Bosch, en uns camps de vinyes propers, al costat de la carretera de les Masuques a Sant Marçal.
És un jaciment datat entre el període Romà República i Romà Baix Imperi. En relació a l’afectació
per la construcció d’una zona industrial, de la fitxa de catàleg extraiem els següents paràgrafs:
La Serreta és un petit turó allargat que va ser destruït en construir-se l’actual autopista i les
instal·lacions de la fàbrica FEMSA. En l’actualitat es pot trobar material ceràmic en superfície en
unes vinyes situades immediatament abans de la tanca que encercla les instal·lacions industrials,
a la dreta de la carretera i a tocar d’aquesta. En aquestes vinyes s’han localitzat diversos
fragments de ceràmica romana, TS clara i tègula. Tota aquesta zona ha estat declarada com a
zona industrial, per la qual cosa és prevista la construcció de noves fàbriques que poden afectar
a les restes que encara es conserven.

Plànol de la situació del jaciment romà dins dels terrenys referits. Extret de la Fitxa del Inventari
de Patrimoni Arqueològic de la Generalitat.
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7 Revisió i nous criteris de planejament en la futura Llei del Territori
7.1 La futura Llei de Territori. Enunciats per a un nou planejament territorial
El maig de 2017 es va publicar l’avantprojecte de la Llei del Territori. Amb referència a aquest
document, els senyors Agustí Serra, actual secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, i Ferran Miralles,
director general de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat, varen
publicar unes reflexions sobre la nova Llei i les innovacions que suposa, de les que s’extreuen
els següents paràgrafs:
De la mateixa manera, és lògic exigir que les noves implantacions i determinats usos del sòl es
localitzin allà on menys comprometen els actius territorials estratègics del territori com ara, a tall
d’exemple, les reserves de sòl fèrtil, el cicle de l’aigua, els recursos turístics i el paisatge, la
infraestructura verda o altres usos econòmics que podrien resultar incompatibles. Les coses
s’han de fer i es poden fer sense disminuir les potencialitats del nostre territori, sense disminuir
la competitivitat del nostre país el dia de demà. I la sostenibilitat és això.
És útil disposar d’un marc de referència global, per al conjunt del territori, com el que proveeixen
els plans territorials parcials; i en això no s’haurien de fer passos enrere. No obstant això, hi ha
un clam general d’anar més enllà en algunes qüestions, entre les quals i entre d’altres, destaquen
la planificació i regulació del sòl no urbanitzable, de les àrees d’activitat econòmica de certa
entitat i de les xarxes de serveis tècnics. No té massa sentit que cada municipi tingui una
regulació diferent dels espais oberts, els quals no entenen de fronteres. No és eficient, tampoc,
l’atomització i dispersió dels polígons de sòl per activitat econòmica.
L’aplicació d’aquests criteris a la proposta del PDU del polígon Sant Marçal-Cal Vies ha de
comportar, per coherència en els principis de l’actuació, una revisió crítica d’aquest planejament
i conduir-lo, amb els nous criteris que impulsa la Llei de Territori, cap a un replantejament de la
situació dels polígons d’activitat econòmica en el Pla Territorial Parcial del Penedès, considerant
la vegueria Penedès com l’àmbit de planejament que ha de proporcionar el necessari consens
territorial sobre el tema.

8 L’àmbit competencial de la vegueria del Penedès en el planejament territorial
8.1 La demora en la implantació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès i el
PDU Sant Marçal-Cal Vies
El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar en data 8 de febrer de 2017 la creació de la
Vegueria del Penedès, la vuitena de Catalunya. L’any 2010 es va crear l’àmbit funcional que
comporta la redacció d’un pla territorial parcial (PTP), que actualment encara està en fase de
treball, on es defineixen fonamentalment els aspectes estructurals del planejament del territori,
els espais oberts, les infraestructures de mobilitat i els assentaments urbans. Els continguts que
tenen més a veure amb el polígon de Sant Marçal-Cal Vies, entre altres, són els espais oberts,
els sòls de protecció agrícola i la localització de les àrees d’activitat econòmica. El pla territorial
parcial porta un retard de nou anys en la seva concreció definitiva, no obstant, cal fer observar
que l’aprovació del polígon d’activitat econòmica abans del desplegament dels serveis territorial
i de la constitució de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès pot significar sostreure del
necessari consens territorial els grans temes de l’ordenació del territori, com és el cas de la
implantació de les àrees industrials i d’activitat logística.
En data 11 de juny de 2018 la Generalitat va aprovar la creació de la nova delegació territorial
del Penedès. El termini legal pel desplegament dels serveis territorial acaba el febrer de 2020.
La demora en la implantació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès comporta el
manteniment de fet de les dues àrees territorials en que es divideix actualment el territori, el
Camp de Tarragona i l’Àmbit Metropolità de Barcelona, amb les seves respectives Comissions
Territorials d’Urbanisme. Aquest fet serveix de justificació a la delimitació d’un àmbit exprés pel
polígon de Sant Marçal-Cal Vies i de la intervenció del Conseller de Territori i Sostenibilitat en la
seva aprovació. Efectivament, l’article 83 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 2010
especifica, en referència a la tramitació dels plans directors urbanístics, que l’aprovació inicial i
l’aprovació provisional correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme competent, llevat que
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l’àmbit territorial del pla afecti més d’una comissió, en el qual cas correspon al conseller o
consellera de Política Territorial i Obres Públiques d’acordar-ne l’aprovació inicial i la definitiva.

9 El criteri de racionalitat en la localització territorial de les activitats econòmiques
9.1 Aspectes de la proposta del polígon Sant Marçal-Cal Vies i la seva valoració
La proposta d’implantació del polígon d’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies, per mitjà d’un
Pla Director Urbanístic impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, ha motivat l’estudi de la seva localització, l’abast de la proposta i els antecedents de
planejament en que es fonamenta. S’ha considerat, a més, el fet que estan en procés de redacció
uns instruments urbanístics molt més ajustats als criteris derivats d’un consens sobre el
planejament territorial de la vegueria (Pla Territorial Parcial i Catàleg del Paisatge) així com la
circumstància de la immediata constitució per llei, abans del mes de febrer de 2020, dels serveis
territorials de la Vegueria Penedès i de la Comissió d’Urbanisme corresponent a aquest àmbit.
El greu i irreversible perjudici per al paisatge vitivinícola, els cellers i l’enoturisme d’aquest territori
que pot produir la transformació prevista d’un nou polígon logístic al mig de la unitat paisatgística
de la Plana del Penedès, permet establir una valoració crítica sobre la racionalitat de la
implantació, sobre la seva localització en relació al Logis Penedès i sobre el caràcter original de
la seva fonamentació en els planejaments locals que s’imposen a l’ordenació territorial.
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9.2 Sobre la racionalitat de la implantació del polígon Sant Marçal-Cal Vies
Els principis generals de planejament sostenible estableixen amb claredat la necessitat de
racionalitzar les implantacions de les activitats industrials i logístiques en el territori. El fet de
l’existència d’una àrea planificada com el Logis Penedès, actualment de 170 Ha, amb un
desenvolupament proper enunciat de 40 Ha, conjuntament amb els resultats de l’estudi sobre
els polígons industrials de l’Alt i el Baix Penedès sobre l’eix de comunicacions central, autopista
AP7, N340 i ferrocarril convencional i AVE, que figura en aquest informe, permet afirmar la
suficiència d’aquestes àrees d’activitat econòmica en el territori del Penedès per a cobrir les
necessitats presents i futures. És així com la proposta d’implantació del polígon Sant Marçal-Cal
Vies per la via del desenvolupament d’un Pla Director Urbanístic s’ha de considerar contraria als
criteris generals de planejament.
9.3 La localització del PDU en relació al Logis Penedès i altres polígons
Sense que el reconeixement de l’existència consolidada com a planejament del Logis Penedès
impliqui la consideració positiva de la seva implantació, la seva localització a una distància de
menys de quatre mil metres del Logis, no pot oferir cap relació estratègica que justifiqui la seva
existència. La situació del projecte del PDU i els polígons industrials propers del municipi de
l’Arboç, Polígon industrial del Foix a dos mil cinc-cents metres de distància, i de Santa Margarida
i els Monjos, Polígon industrial Casa Nova, que queda a mil cinc-cents metres, i Pla de l’Estació,
a set-cents metres del projecte de Sant Marçal-Cal Vies, no fa més que consolidar una
implantació dispersa de les activitats industrials i logístiques en total contradicció amb els criteris
generals de l’ordenació territorial.

Aproximació de l’impacte visual de les noves naus amb alçades previstes entre 15 i 25m d’alçada.
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9.4 El Pla Director, la consolidació del planejament local versus el territorial
L’estudi dels antecedents de planejament en l’àmbit del Pla Director Urbanístic constata que les
arrels de transformació del territori agrícola en industrial tenen el seu inici en el planejament local.
Així tenim que el POUM de Castellet i la Gornal del 2004, amb la base de l’existència de la fàbrica
FEMSA sobre la carretera de Les Masuques a Sant Marçal, proposa una àrea de
desenvolupament industrial. Aquesta iniciativa permet albirar una continuïtat d’aquesta proposta
d’implantació industrial als terrenys de l’enclavament de Cal Vies del municipi de l’Arboç, que es
va recollir en el POUM de 2009. Finalment, Castellví de la Marca en el POUM de 2014 va definir
com a sòl industrial un àmbit de continuïtat amb el de l’enclavament de Cal Vies, sobre la
carretera de La Múnia. El planejament territorial, Pla Territorial Parcial Metropolità de Barcelona
ho recull com a planejament existent i no com a proposta de pla. Tanmateix el Pla Director
Urbanístic de l’Alt Penedès, proposa inicialment aquest sòl industrial dins l’estratègia d’extinció i
és la pressió dels municipis interessats la que incorpora de forma acrítica i amb restriccions per
a les formes de tramitació el sòl industrial. La definició que fa el PDU del Polígon Sant MarçalCal Vies, pels seus orígens com a planejament local de tres municipis i pel fet que el planejament
territorial no s’hagi pronunciat sobre l’oportunitat i conveniència de la seva localització, significa
la consolidació dels criteris i interessos fixats en el planejament local contra la visió general i
racional del planejament territorial. És així com es considera totalment convenient que la fase
avançada de realització del Pla Director Urbanístic del Penedès i del Catàleg del Paisatge puguin
aportar els criteris d’una concepció renovada de l’ordenació territorial que permeti una nova
racionalitat en la localització de les activitats industrials i logístiques del Penedès.

26

Conclusions de l’estudi
10 Conclusions de l’estudi: Completar el desplegament dels serveis territorials de la
Vegueria, traslladar al Pla Territorial Parcial la planificació de les àrees d’activitat logística
i retornar el sòl del polígon al paisatge vitivinícola
10.1 El nou marc de referència del planejament territorial: La Vegueria Penedès
La inoportunitat i manca de racionalitat del PDU Sant Marçal-Cal Vies, justificada en el
desenvolupament de l’estudi, ha de derivar en la revisió de la proposta dins de l’àmbit general
del territori de la Vegueria Penedès i del pla urbanístic que li correspon, el Pla Territorial Parcial
del Penedès.
10.2 La preservació de la identitat territorial: El paisatge vitivinícola
La preservació dels valors econòmics, culturals i paisatgístics de la Plana central del Penedès
comporta, segons els criteris generals de planejament i les directrius de paisatge, desclassificar
com a sòl industrial els terrenys de l’àmbit del PDU i retornar-los a la condició de sòl de protecció
de la vinya, tal i com s’estableix en el Pla Director Urbanístic de l’Alt Penedès.
10.3 Vers un Pla Especial de la Vinya
Per a un estadi de protecció avançat del paisatge de la vinya, des del CEPvi, es reclama la
redacció del Pla Especial de la Vinya, que ha de permetre una valoració acurada del sector
vitivinícola i una planificació específica per al seu desenvolupament.

Objectius del Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola
Defensar, promoure, difondre i gestionar el paisatge vitivinícola i la seva identitat com a fet cultural i motor
econòmic, vinculat a l’enoturisme en l’àmbit de les denominacions d’origen nacionals i internacionals.
Per assolir aquestes finalitats, desenvolupa un conjunt d’activitats entre les quals l’aportació d’estudis i
seguiment en la planificació de les infraestructures i d’altres transformacions del territori.
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