
   
 
 
 

  
 
 

 
                                       
 

TÍTOL: 
 
 

ANNEX SEPARATA AMBIENTAL 
 

RENOVACIÓ DIPÒSIT SANT CUGAT TER, DIPÒSIT AUXILIAR I BY-PASS (I5-03) 
ID_PLA 2.1.68 

COMARCA: 
 

VALLÈS ORIENTAL 

TERMES MUNICIPALS: 
 

SANT CUGAT DEL VALLÈS 

DIRECTOR DE PROJECTE: 
 
 
 
 
 
FRANCESC VINYALS FERRÀS 

TOM NUM.: 
 

I 

DOCUMENTS: 

ANNEX SEPARATA AMBIENTAL 

AUTOR DEL PROJECTE:                                       CONSULTOR: 
 

FERNANDO BARBEITO TABOADA           
 

DATA DE REDACCIÓ: 
 
 

JUNY 2.020 



   
 
 
 

 
 
             
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



            
RENOVACIÓ DIPÒSIT AUXILIAR SANT CUGAT – TER. ID_PLA 2.1.68 

 

 

Signatura electrònica   

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURA ELECTRÒNICA 

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DEL DIPÒSIT 

SANT CUGAT TER, DIPÒSIT AUXILIAR I BY-PASS (I5-03) 

ID_PLA 2.1.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb la implementació d’aquest full es considera signat electrònicament el document contingut en 

el projecte constructiu per a la RENOVACIÓ DEL DIPÒSIT SANT CUGAT TER, DIPÒSIT 

AUXILIAR I BY-PASS (I5-03), ID_PLA 2.1.68, que a continuació es detalla: 

 ANNEX SEPARATA AMBIENTAL 

 

L’autor del projecte: 

 

 

 

 

 

 

Fernando Barbeito Taboada 

 

 

Vist i plau: 

 

El director del projecte 

 

 

 

 

 

 

Francesc Vinyals Ferràs 

 

 



            
RENOVACIÓ DIPÒSIT AUXILIAR SANT CUGAT – TER. ID_PLA 2.1.68-SEPARATA AMBIENTAL 

 

Annex Núm. 17: Integració Mediambiental 
 

 1 
   

 

 
 

ÍNDEX 
 
1. ANTECEDENTS .................................................................................................................................2 

2. ÀMBIT URBANISTIC I NORMATIVA .............................................................................................3 

3. DESCRIPCIÓ I LOCALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROJECTE ...................................3 

5. VALORACIÓ DELS EFECTES DEL PROJECTE .............................................................................4 

6. ANÀLISI SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE .................................................4 

6.1. ANÀLISI SEGONS LA GRANDÀRIA ...............................................................................................4 

6.2. ANÀLISI SEGONS L’ACUMULACIÓ AMB ALTRES PROJECTES ..............................................4 

6.3. ANÀLISI SEGONS LA GENERACIÓ DE RESIDUS I CONTAMINACIÓ ......................................5 

6.4. ANÀLISI SEGONS EL RISC D’ACCIDENTS ...................................................................................6 

6.4.1. Risc d’incendis ......................................................................................................................7 
6.5. ANÀLISI SEGONS LA UBICACIÓ DEL PROJECTE.......................................................................7 

6.5.1. Ús existent del sòl ................................................................................................................8 
6.5.2. Abundància, qualitat i capacitat regenerativa dels recursos naturals de l’àrea ...........8 
6.5.3. Capacitat de càrrega del medi natural ...............................................................................8 

6.6. ANÀLISI SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DE L’IMPACTE AMBIENTAL .........................9 

6.6.1. Criteris de valoració ..............................................................................................................9 
6.6.2. Identificació dels impactes potencials ...............................................................................9 
6.6.3. Caracterització i valoració dels impactes ........................................................................11 
6.6.4. Pèrdua de la qualitat atmosfèrica .....................................................................................11 
6.6.5. Efectes sobre la qualitat acústica .....................................................................................11 
6.6.6. Efectes sobre la qualitat lumínica ....................................................................................12 
6.6.7. Efectes sobre la geologia i la geomorfologia ..................................................................12 
6.6.8. Anàlisi dels efectes sobre la hidrologia superficial ........................................................12 
6.6.9. Anàlisi dels efectes sobre la hidrologia subterrània.......................................................13 
6.6.10. Efectes sobre la edafologia ...............................................................................................14 
6.6.11. Valoració dels efectes sobre la vegetació .......................................................................14 
6.6.12. Valoració dels efectes sobre la fauna ..............................................................................15 
6.6.13. Valoració dels efectes sobre el paisatge .........................................................................15 
6.6.14. Valoració dels efectes sobre les figures de protecció ...................................................15 

6.6.15. Afecció a elements del patrimoni cultural ....................................................................... 15 
6.6.16. Canvi d’ús del sòl................................................................................................................ 15 
6.6.17. Afecció a infraestructures, serveis i vialitat ..................................................................... 15 
6.6.18. Residus ................................................................................................................................ 16 

PRESSUPOST PREVIST PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS ........................................................... 16 

 
 APÈNDIX 1.- PLÀNOLS DIPÒSIT AUXILIAR 

 APÈNDIX 2.- MAPA XARXA NATURA 2000 I XPE50 

 APÈNDIX 3.- COMUNICAT DEL CONSORCI PARC COLLSEROLA DEL 

PROJECTE REHABILITACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ SANT CUGAT DEL 

VALLES, Id_Pla 2.1.13. 

 

 
 



            
RENOVACIÓ DIPÒSIT AUXILIAR SANT CUGAT – TER. ID_PLA 2.1.68-SEPARATA AMBIENTAL 

 

Annex Núm. 17: Integració Mediambiental 
 

 2 
   

 

 

1. ANTECEDENTS 

Com antecedents més antic es pot dir que l’any 1977 va finalitzar la construcció del 

Dipòsit Sant Cugat del Vallès – Ter, una obra promoguda per la Confederación 

Hidrográfica del Pirineo Oriental (CHPO). Aquesta infraestructura, que actualment es 

troba sota gestió de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, constitueix des de la seva 

posada en servei un element fonamental per a l’abastament d’aigua potable en alta al 

municipi de Sant Cugat del Vallès. Al llarg de les darreres dècades els diferents ens i 

companyies que han estat responsables de la seva gestió, han efectuat intervencions per 

mantenir i millorar les condicions d’operació i manteniment del mateix.  

 

En aquest sentit, a l’abril de 2016 ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, 

S.A. (companyia responsable de la gestió del dipòsit en aquell moment)  va redactar el 

“PROJECTE DE REHABILITACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DEL DIPÒSIT DE SANT 

CUGAT DEL VALLÈS (TER)” un projecte de rehabilitació que es desenvolupava 

íntegrament dins la parcel·la del dipòsit, amb un àmbit d’obres que incloïen: demolició de 

coberta existent (dins el vas del dipòsit), renovació de la impermeabilització interior del 

vas, nova coberta i millores en la cambra de claus del dipòsit. 

 

En data 6 de febrer de 2018 (RE 2018/141, de 8 de febrer de 2018), l'empresa ATLL 

CONCESSIONÁRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SA, va trametre al 

Consorci del Pare Natural de la Serra de Collserola una sol·licitud d'informe relatiu al 

Projecte de rehabilitació i impermeabilització del dipòsit de Sant Cugat del Vallès.  

 

En resposta a aquest escrit, en data 2 de maig de 2018, els Serveis Tècnics del Consorci 

del Pare Natural de la Serra de Collserola van informar FAVORABLEMENT respecte 

l'actuació tal com esta descrita a la memòria del “PROJECTE DE REHABILITACIÓ I 

IMPERMEABILITZACIÓ DEL DIPÒSIT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (TER)” amb 

Id_Pla 2.1.13, sempre i quan s'acompleixin les mesures correctores i preventives 

proposades en la memòria ambiental del projecte i les següents condicions especifiques:  

 Atenent que l'actuació es troba en zona qualificada d'alt risc d'incendi forestal, les 

aconsellable que les obres es realitzin preferentment entre el 15 de setembre i el 

15 de juny. En el cas que es vulgui actuar entre aquestes dates, s'haurà de 

disposar de tots els permisos necessaris, en matèria de prevenció d'incendis, de 

la Generalitat de Catalunya i prendre les mesures preventives que l'autorització 

indiqui.  

 L'inici de les tasques corresponents a cada fase de l'actuació, així com la 

finalització de l'obra, s’haurà de comunicar amb 2 o 3 dies d'antelació als Serveis 

Tècnics del Consorci, via telèfon o correu electrònic. 

 

El 17 de juliol de 2018 es va aprovar el DECRET LLEI 4/2018, pel qual s’assumeix la 

gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions 

de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens 

d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) (DOGC 19/07/2018). 

 

Alhora es va iniciar el procés administratiu adreçat a la finalització de l’activitat que havia 

dut a terme l’empresa ATLL CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, S.A. com a concessionària o prestadora indirecta del servei, i la 

desocupació i retorn de l’ús d’aquestes instal·lacions a la Generalitat. Aquest procés va 

finalitzar el 28 de febrer de 2019, essent l’1 de març la data en la qual el nou Ens 

d’Abastament d’Aigua ATL va iniciar la seva activitat efectiva. 

 

Una vegada assumida l’activitat per part del nou Ens d’Abastament es va abordar 

l’execució de les obres que preveia el “PROJECTE DE REHABILITACIÓ I 

IMPERMEABILITZACIÓ DEL DIPÒSIT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (TER)”, ja 

informat favorablement, veient que l’execució d’aquestes obres de renovació de 

l’esmentat dipòsit (impermeabilització interior, coberta, cambra de claus, etc.), 

requereixen necessàriament deixar fora de servei la única cambra d’aquest dipòsit durant 

un període de temps estimat de 6 mesos.  

 

Es va comprovar que el by-pass existent, que es un by-pass directe amb una vàlvula 

reductora no garanteix l’abastament durant un període perllongat de temps, i essent 

aquest dipòsit una infraestructura bàsica per a l’abastament, els tècnics d’ATL van 



            
RENOVACIÓ DIPÒSIT AUXILIAR SANT CUGAT – TER. ID_PLA 2.1.68-SEPARATA AMBIENTAL 

 

Annex Núm. 17: Integració Mediambiental 
 

 3 
   

 

procedir a valorar la necessitat de realitzar l’abastament alternatiu al municipi mitjançant 

el by-pass del dipòsit però afegint la construcció d’un dipòsit auxiliar per mantenir les 

condicions del servei amb garantia durant la durada de les obres de rehabilitació del 

dipòsit principal. 

 

Per tant, la conseqüència es que cal afegir al projecte presentat inicialment, la 

construcció d’un dipòsit auxiliar. Amb aquest objectiu es va redactar al desembre de 2019 

un projecte complementari de l’anterior per afegir la construcció del dipòsit auxiliar i les 

modificacions necessàries del by-pass existent, que està recollit al document 

“RENOVACIÓ DIPÒSIT AUXILIAR SANT CUGAT – TER, ID_PLA 2.1.68”. Tots aquests 

elements seran en la seva totalitat executats dins la parcel·la de ATL. 

 

El projecte del dipòsit auxiliar es un projecte complementari del projecte de rehabilitació 

del dipòsit principal, i sense el qual NO ES VIABLE EXECUTAR LES TASQUES DE 

REHABILITACIÓ DURANT 6 MESOS EN CONDICIONS DE GARANTIA DE 

SUBMINISTRAMENT. 

No obstant, donat que el present projecte complementari suposa afegir alguna actuació 

(com es el dipòsit auxiliar i les modificacions del by-pass) dins de l’àmbit anteriorment 

presentat de la parcel·la de ATL, es remet al Consorci la memòria i annex ambiental del 

projecte complementari per la seva validació i establiment de les condicions d’execució 

que consideri. 

 

2. ÀMBIT URBANISTIC I NORMATIVA 

L’actuació del dipòsit auxiliar s’ubica exactament dins la mateixa finca i parcel·la a on 

s'ubica el dipòsit principal, amb referencia cadastral 08204A04500025, de propietat 

privada, situada en el paratge de Can Mates, es localitza dins de l'espai de la Xarxa 

Natura 2000 "Serra de Collserola" (codi ES5110024), de l'espai del PEIN "Serra de 

Collserola", i en el Parc Natural de la Serra de Collserola, tot i que queda fora del actual 

àmbit del PEPCO. 

 

El Pla General Metropolitá qualifica el terreny on es dura a terme 'actuació com a sol no 

urbanitzable, Pare forestal de conservació, clau 27 del PGM. 

Igualment resulten vàlides les consideracions envers l’article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de 

desembre, d’avaluació ambiental descriu l’àmbit d’aplicació de l’avaluació de l’impacte 

ambiental. Concretament, a l’apartat 1 d’aquest article, i a l’annex I de l’esmentada llei, es 

fa referència als projectes que són objecte d’una avaluació d’impacte ambiental ordinària 

i, a l’apartat 2 i l’annex II, els que són objecte d’una avaluació d’impacte ambiental 

simplificada. S’ha comprovat que l’actuació a executar a Sant Cugat no es troba inclosa 

en cap dels projectes descrits als annexos esmentats.  

 

Tot i que l’article 7.2 apartat b) indica que “Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni 

el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios 

Protegidos Red Natura 2000”,  el projecte que ens ocupa s’ubica íntegrament de l’espai 

de la Xarxa Natura 2000 “Serra de Collserola”, però no suposa cap afectació apreciable, 

com es veurà en la present memòria ambiental.  

 

És vigent també a Catalunya la Llei20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental d’activitats, que té per objecte establir el sistema d’intervenció administrativa 

de les activitats amb incidència ambiental, en el qual es prenen en consideració les 

afeccions sobre el medi ambient i les persones. Aquest sistema d’intervenció 

administrativa integra l’avaluació d’impacte ambiental de les activitats. D’acord a la 

tipologia i magnitud del projecte no es necessita la realització de la seva avaluació 

d’impacte ambiental. 

 
 

3. DESCRIPCIÓ I LOCALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROJECTE 

Les actuacions es componen bàsicament en la incorporació d’un dipòsit auxiliar que es 

situarà al costat de l’existent que permetrà realitzar les seves tasques de rehabilitació i 

posteriorment del manteniment habitual sobre el dipòsit principal, mantenint el 

subministrament a través del dipòsit auxiliar, en iguals condicions de pressió que les del 

dipòsit principal. 

 

Les actuacions que es duran a terme són les següents: 

 

 Execució del dipòsit auxiliar: 
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o Capacitat: 453 m3. 

o Tipologia: circular, de formigó projectat. 

o Diàmetre: 10,00 m. 

o Cota solera llosa dipòsit: 198,00 msnm. (similar al dipòsit principal) 

o Alçada màxima làmina d’aigua: 6,00 m. (similar al dipòsit principal) 

o Coberta: plaques alveolars sobre pilars+jàsseres. impermeabilitzada 

 Pericó d'entrada existent i ampliació de la caseta sortida, per la reconnexió del by-
pass 

 Pericó desguàs de fons i remodelació pericó sobreeixidor. 

 

L’activitat que és objecte del projecte es localitza a la mateixa plataforma elevada on 

actualment es troba el dipòsit existent d’aigua, i dins de la mateixa parcel·la. A l’annex de 

plànols de la present separata ambiental s’inclou l’emplaçament del dipòsit i el detall de la 

parcel·la, ubicant-se amb detall  les actuacions previstes i enumerades anteriorment. 

 

5. VALORACIÓ DELS EFECTES DEL PROJECTE 

Al present apartat es fa una anàlisi dels possibles efectes derivats de l’execució del 

projecte, i la magnitud dels mateixos a partir de les seves característiques i la seva 

ubicació.  

D’aquesta forma es realitza una valoració atenent als següents continguts: 

 Anàlisi segons les característiques del projecte 

 Anàlisi segons la ubicació del projecte 

 Anàlisi segons les característiques de l’impacte ambiental. 

 

6. ANÀLISI SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 

Per la realització d’aquest anàlisi es consideren els següents criteris: 

 Anàlisi segons la grandària 

 Anàlisi segons la acumulació amb altres projectes 

 Anàlisi segons la generació de residus i contaminació 

 Anàlisi segons el risc d’accidents. 

 

6.1. ANÀLISI SEGONS LA GRANDÀRIA 

El conjunt del projecte consisteix en la realització d’un dipòsit auxiliar de petit volum 

(453m3 en front als 8.000m3 del dipòsit principal) i les modificacions pertinents del by-

pass per fer l’entrada i la sortida des del dipòsit auxiliar. 

 

Aquesta actuació implica: 

 Obra de canonades By-pass, desguàs i connexió que permeti un funcionament 

alternatiu mentre es realitza la rehabilitació del dipòsit. 

 Dipòsit auxiliar de 453 m3, diàmetre 10m, alçada aigua 6m. 

 Arquetes complementaries (entrada, desguàs, By-pass sobreeixidor, sortida) 

 Electrificació i control dels nous elements posats (vàlvules, sensors de nivell, 

transmissors de pressió). 

 Urbanització de les parts afectades (sempre dins de la parcel·la) que pugin 

resultar afectades per la construcció de les arquetes i la conducció del by-pass. 

Aquestes obres impliquen unes accions amb una petita quantitat d’enderrocs, 

corresponents a la modificació de les arquetes i caseta de sortida. 

 

Hi ha petits moviments de terres i treballs d’urbanització dins de l’estesa de les noves 

canonades de by-pass.  

 

Aquestes obres no impliquen unes accions amb una gran quantitat d’enderrocs, que 

anirien a abocador controlat. 

 

6.2. ANÀLISI SEGONS L’ACUMULACIÓ AMB ALTRES PROJECTES 

Aquest projecte es presenta com a projecte complementari del projecte de rehabilitació 

del dipòsit principal, suposant un petit increment dels enderrocs tal i com s’ha exposat 

anteriorment i petits moviments de terres per ubicar les noves conduccions de by-pass, 

que anirien igualment, sense increments notables, a abocador controlat. 
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6.3. ANÀLISI SEGONS LA GENERACIÓ DE RESIDUS I CONTAMINACIÓ 

El projecte en estudi no serà una font de generació de residus, ni de contaminació 

acústica o atmosfèrica. Nomes cal esmentar els possibles residus i efectes puntuals  que 

es poden generar durant la fase d’obres: 

 

Generació de residus 

La generació de residus serà poc rellevant i es produirà durant la fase d’execució del 

projecte. Els residus que es preveu que es generin, per tant, seran residus de la 

construcció (restes d’enderrocs de les arquetes, terres sobrants de les rases, etc.).  

 

També caldrà considerar residus associats al manteniment de maquinària d’obra (restes 

d’oli de maquinària, filtres d’oli, etc.).  

 

Totes les restes seran portades a un gestor autoritzat per un transportista de residus 

autoritzat. En la gestió post-obra dels residus, sempre es prioritzarà el reciclatge i la 

valorització, abans que la deposició. 

 

Residus urbans:  

Pel que fa als residus urbans i assimilables a urbans que es puguin generar durant la 

fase d’obres, especialment materials provinents de l’embalatge de materials (paper-

cartró, plàstics, etc.), aquest es gestionaran d’acord amb les bones pràctiques ambientals 

durant l’execució de l’obra: hi haurà diversos punts on s’ubicaran contenidors específics 

per tal de seleccionar els diferents tipus de residus generats, prèviament al seu destí a 

l’abocador. 

 

Residus especials: 

Aquesta obra no es generadora de residus perillosos. Els únics residus d’aquestes 

característiques són els propis d’una obra de construcció de relativa envergadura: 

dissolvents, esprais, pintures, hidrocarburs i olis usats de maquinaria, betums i quitrans 

asfàltics, etc. En qualsevol cas, la gestió d’aquests tipus de residu es realitzarà atenent al 

decret 34/1996 de 9 de gener i al Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació de 

l’anterior; i el contractista haurà de adequar un lloc a l’obra especial per a la recollida 

d’aquests productes. 

 

A l'interior de l'obra s'habilitarà una zona per l'emmagatzematge temporal dels residus 

perillosos generats (aquest emmagatzematge no excedirà mai els sis mesos, tal com 

estableix la legislació).En aquesta zona s'evitarà el contacte directe dels bidons o 

contenidors amb el sòl nu, mitjançant una safata de protecció del sòl o un altre dispositiu, 

d'aquesta manera en cas de ruptura del recipient, fuga o vessament s'evitarà la 

contaminació del sòl. En la mesura que sigui possible aquest emmagatzematge 

s'efectuarà sota teulada o s'evitarà, mitjançant tapes hermètiques, que la pluja pugui 

penetrar a l'interior dels bidons i contenidors. Aquests envasos i contenidors han d'evitar 

pèrdues de contingut i estar realitzats amb materials resistents i no susceptibles de ser 

atacats pel residu que contenen. 

 

Tots els residus es trobaran convenientment etiquetats amb una etiqueta com a mínim de 

10 x 10 cm que contindrà dades com nom, direcció, data d’envasament i natura dels 

riscos mitjançant el pictograma corresponent en negre sobre fons groc-taronja. 

 

El contractista haurà d’escollir un gestor autoritzat per l’Agència de Residus de 

Catalunya, al qual se li enviarà una “Sol·licitud d'admissió de residu” per a cadascun dels 

residus. Se sol·licitarà resposta per escrit per part del gestor. Aquest document es 

conservarà durant 5 anys, i s’adjuntarà a l’informe final de l’obra. 

 

Per a la retirada del residu per part del gestor es reomplirà el “Full de Seguiment de 

residus perillosos” el format del qual és subministrat per l’Agència de Residus de 

Catalunya . Aquest document s'arxivarà igualment 5 anys (i també s’adjuntarà a l’informe 

final). En el moment de la retirada es comprovarà que tant el transportista com el vehicle 

estan autoritzats per al transport de mercaderies perilloses per carretera. 

 

Pel que fa als olis usats, es promourà que totes les operacions de manteniment de la 

maquinària d’obra s’executi fora de la zona d’obres en tallers autoritzats, pel que a priori 

no es preveu la generació d’olis usats de forma habitual dins de l’obra. En cas que se’n 

generin, ja sigui per accident o per operacions de manteniment d’emergència, s’intentarà 
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enretirar els olis generats just al finalitzar la jornada, i si no fos possible s'establirà un lloc 

específic dins el magatzem de residus tòxics i perillosos pel seu emmagatzematge, 

aquests es trobaran correctament identificats i la retirada d'aquests es realitzarà 

mitjançant un vehicle autoritzat per a aquest fi. En cas d’abocament, la terra contaminada 

s’haurà d’extreure i dipositar-la en un contenidor especial. 

 

Com a mesura preventiva davant de vessaments accidentals, s’haurà de disposar en una 

zona accessible de l’obra de material absorbent, com sepiolites o serradures, per tal 

d’estendre-les sobre els olis o combustibles que pugin arribar a vessar-se i minimitzar els 

efectes del vessament. 

 

Contaminació atmosfèrica i acústica: 

 

En relació amb la contaminació atmosfèrica i acústica, cal indicar que aquesta es 

produirà durant la fase d’obres. 

 

Contaminació atmosfèrica: 

Durant la fase d’execució, determinades accions d’obra poden implicar una afecció 

sobre la qualitat atmosfèrica (principalment pel trànsit de maquinària d’obra). Aquestes 

accions provocaran l’emissió de partícules sòlides (pols, principalment), i gasos a 

l’atmosfera. Els efectes, es limitaran a la zona concreta d’actuació de les obres, molt 

puntual i distribuïdes en molts punts molt allunyats entre ells; amb la qual cosa els 

efectes seran de magnitud moderada, i desapareixeran en finalitzar les obres, tornant-se 

a assolir els valors de qualitat atmosfèrica inicials. 

 

No es preveuen accions generadores de pols, del tipus moviments de terres: 

excavacions, terraplenats, esbrossades, etc. Les accions generadores de gasos como 

CO2, etc. seran conseqüència de la presència de maquinària duran la fase d’obres.  

 

Sant Cugat del Vallès és un municipi classificats com a Z2 de protecció especial pel que 

fa a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 µ (PM10)d’acord amb el Decret 

152/2007 de 10 de juliol d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 

l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric 

mitjançant el decret 226/2006. En aquest sentit, es prendran les mesures per tal d’evitar i 

minimitzar les activitats que generin pols i emissions de contaminants.  

 

Per evitar l’excés de pols a l’atmosfera caldrà aplicar les següents mesures: 

 Regar sistemàticament la zona decapada, i tots els punts susceptibles 

d’aixecament de pols. 

 A l’obra hi haurà sempre una cisterna disponible amb aigua per regar aquestes 

superfícies. 

 Per tal de minimitzar les emissions de gasos a l’atmosfera s’establirà un sistema 

de control de la maquinaria present, assegurant que tota la maquinaria a l’obra 

hagi passat les corresponents ITV, així com els diferents certificats i revisions que 

li siguin aplicables d’acord amb la normativa vigent. En qualsevol cas, tots els 

registres i certificats que acreditin que la maquinaria està en correcte estat i que 

ha passat tots els tràmits i revisions haurà d’estar a l’obra a disposició de la 

Direcció d’obra o la propietat. 

 

Contaminació acústica: 

L’única font de contaminació acústica es localitza durant la fase d’obres en el temps que 

determini el pla d’obres. Una vegada finalitzat aquest projecte no hi haurà cap altre font 

de soroll diferent de les existents actualment. 

 

Al punt 6.6.5 del present document s’analitza i valora aquest impacte. 

 

6.4. ANÀLISI SEGONS EL RISC D’ACCIDENTS 

El projecte no té associats riscos d’accidents significatius destacables. Els únics riscos 

que caldrà considerar durant la fase d’obres serien els derivats de petits abocaments, 

etc. Tenint en compte les característiques de l’obra i la possibilitat d’aplicar unes mesures 

preventives i correctores, es considera aquest risc mínim.  

 

En qualsevol cas, l’escàs risc s’ha de minimitzar i s’ha d’estar previngut per tal d’actuar 

en cas d’accident, mitjançant l’aplicació de mesures de control específiques durant la 

fase d’execució del projecte, i amb mesures de prevenció (com la disponibilitat de 
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materials absorbents d’hidrocarburs i l’existència de protocols d’actuació, tal i com 

s’indica a l’apartat de mesures correctores del present estudi. 

6.4.1. Risc d’incendis 

Caldrà prevenir qualsevol risc d’incendi forestal, i aplicar el Decret 64/1995 de 7 de març, 

pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i el Decret 206/2005, de 

27 de setembre que el modifica. 

 

Especialment tenint en compte que aquest municipi està inclòs a l’annex del Decret 

64/1995 de municipis amb alt risc d’incendi, i envoltat d’un entorn forestal. 

 

En qualsevol cas, caldrà seguir les previsions de risc emeses diàriament pel Servei 

d’Agents Rurals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural. Caldrà seguir especialment si hi ha activació de Pla Alfa 

http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/ 

 

Aquest fet implica que s’hauran d’extremar les precaucions durant la fase d’obres per tal 

d’evitar totalment aquest risc: 

 No es deixaran les restes de tala, esbrossada o qualsevol altre material 

potencialment combustible sense retirar, més enllà d’una setmana. 

 S’haurà de demanar autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi 

forestal. 

Cal tenir present que en els períodes de risc d’incendi (entre el 15 de març i el 15 

d'octubre) està totalment prohibit realitzar activitats que suposin risc d’incendi, 

com són: 

 Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. 

Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments 

forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo.  

 Llençar objectes encesos. 

 Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin 

ser causa de l'inici d'un foc. 

 La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació 

que travessin terrenys forestals, etc. 

 

Qualsevol particular que vulgui realitzar una crema en terrenys forestals de Catalunya 

definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 

500 metres que els envolta, entre 16 d’octubre i el 14 de març, no necessiten d'una 

autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE 

MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que 

estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestal). 

 

En el nostre cas, caldrà autorització per a l’execució de les obres al preveure l’ús de 

bufadors i radials, si aquestes s’executen dins del període de risc d’incendi, la 

autorització caldrà demanar-la a les oficina comarcal del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. A la sol·licitud caldrà indicar les següents 

mesures correctores:  

 El lloc de l'activitat es deixarà net de brossa i deixalles. 

 El lloc ha d'estar net de vegetació en una superfície de 3 metres de radi al voltant 

de l'activitat on s'utilitzi el bufador o la radial. 

 Amb una velocitat sostinguda de vent superior a 20km/h. l'activitat no pot 

començar o s'haurà d'aturar(orientativament pot servir els valors de l'Escala 

Beaufort). 

 Prèviament s'ha de remullar la zona d'actuació i els seus voltants amb aigua. 

 Els mitjans de prevenció i extinció d'incendis contemplats han d'estar al lloc on es 

desenvolupi l'activitat. 

 Cal fer servir una pantalla protectora per parar la trajectòria de les guspires 

 Cal disposar de: motxilles i extintors en nombre adequat a la activitat en qüestió. 

 

6.5. ANÀLISI SEGONS LA UBICACIÓ DEL PROJECTE 

Aquest anàlisi utilitza els següents criteris de valoració: 

 L’ús existent del sòl 
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 La relativa abundància, qualitat i capacitat regenerativa dels recursos naturals de 

l’àrea. 

 Capacitat de càrrega del medi 

6.5.1. Ús existent del sòl 

L’àmbit on es desenvolupa el projecte es localitza en un entorn forestal format per una 

pineda de pi blanc. Totes les actuacions es realitzaran dins del complex del dipòsit 

existent. 

 

Únicament es planteja desmuntar la tanca perimetral en els 20m de la cantonada 

del dipòsit auxiliar, però únicament per facilitar l’accés durant els treballs a les 

zones d’encofrat mes properes a la tanca. No obstant tots els treballs seran dins de 

la parcel·la i una vegada acabats la tanca serà reposada al seu lloc original. 

6.5.2. Abundància, qualitat i capacitat regenerativa dels recursos naturals de l’àrea 

El desenvolupament del projecte no suposarà un consum significativa als recursos 

naturals de l’àrea d’estudi.  

Només cal citar l’ocupació al sòl, que tampoc serà significativa donada l’escassa 

superfície afectada. (i sempre dins de la instal·lació del propi dipòsit) 

 

Hi ha 6 arbres dins de la parcel·la (pins) que estan afectats perquè estan en la zona 

d’ubicació del dipòsit auxiliar. I aquests seran reposats per nous arbres en altre 

emplaçament adient a tal efecte i segons les directrius del Consorci del Parc. 

6.5.3. Capacitat de càrrega del medi natural 

Per tal de valorar la capacitat de càrrega del medi natural respecte a l’execució del 

projecte, s’han definit una sèrie de criteris que es descriuen a la taula següent: 

 

 

 

Criteri d’anàlisi Presència a l’àmbit d’estudi 

Aiguamolls i zones 

humides 

Cap.  

Zones costaneres Cap 

Àrees de muntanya i 

bosc 

L’entorn es situa al turó Lluc a la zona mes 

septentrional del Parc de Collserola 

Àrees protegides i 

Espècies protegides 

Si: Xarxa Natura 2000, PEIN, Parc Natural de la Serral 

de Collserola 

Àrees amb perill de 

superació dels 

objectius de qualitat 

ambiental 

Tot i que aquest municipi està declarat com Z2 de 

protecció especial pel que fa a les partícules en 

suspensió de diàmetre inferior a 10 µ (PM10), en  

principi les actuacions previstes no implicaran un 

increment d’emissions substantiu. Tot i això, tal i com 

s’ha comentat, s’aplicaran mesures correctores de 

minimització dels impactes 

Àrees de gran densitat 

demogràfica 

Les actuacions es localitzen fora de grans nuclis de 

poblacions 

Paisatges singulars L’entorn de Collserola 

 

Criteris d’anàlisi de la capacitat de càrrega: De l’anàlisi d’aquests criteris es pot valorar el 

medi, on es projecta les accions, com d’una sensibilitat alta. La capacitat de carrega te en 

compte aquesta sensibilitat, especialment pel que fa a les accions i les tipologies de les 

obres a realitzar. 
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6.6. ANÀLISI SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

En aquest apartat es presenta la identificació i valoració dels principals impactes 

ambientals derivats de l’execució de les obres. 

6.6.1. Criteris de valoració 

Els criteris emprats per a la caracterització i valoració dels impactes derivats de 

l’execució del projecte ha tingut en compte els criteris establerts per la Llei  21/2013, de 9 

de desembre, d’avaluació ambiental, en el seu annex III: 

 

 L’extensió de l’impacte (àrea geogràfica i grandària de la població afectada) 

 La magnitud i complexitat de l’impacte 

 La probabilitat de l’impacte 

 La duració, freqüència i reversibilitat de l’impacte 

6.6.2. Identificació dels impactes potencials 

La identificació dels impactes ambientals que es poden derivar de l’execució del present 

projecte, s’ha realitzat mitjançant una matriu de doble entrada on es tracta de buscar les 

interaccions produïdes entre el projecte i els factors ambientals, a partir de la qual surt 

una llista d’impactes. Posteriorment, es realitza la descripció i valoració segons els 

conceptes establerts a la Llei 21/2013 anteriorment citada. 

 

Les principals accions identificades en el projecte son les següents: 

 

Acció Explicació Possible impacte associat 

Parc de 

maquinaria 

 

Fa referència a les 

zones on s’ubicarà la 

maquinaria adient per 

realitzar els treballs.  

Els impactes lligats a aquesta acció estan relacionats 

amb un risc d’abocament. Tal i com s’ha comentat, es 

consideren baixos. En qualsevol cas, el parc de 

maquinaria s’haurà d’ubicar en superfícies  

pavimentades sense cap tipus de torrent, font o curs 

fluvial a prop. D’aquesta forma, els possibles impactes 

derivats per la seva presencia es poden evitar. 

En general, el parc de maquinaria es podrà ubicar a 

l’interior de les instal·lacions dels equipaments existents, 

o al costat dels mateixos en terrenys amb les 

característiques apropiades 

Camins d’obra Fa referència a la 

necessitat o no de 

construir camins 

d’obra. 

Com a camí d’obra s’utilitzaran els camins existents 

d’accés. D’aquesta forma s’eviten possibles impactes 

associats a la construcció de nous camins. 

Enderrocs i 

demolicions 

Fa referència 

especialment a les 

actuacions d’enderroc 

i demolicions 

d’elements del dipòsit. 

Es tracta de la demolició de petites arquetes per la 

remodelació del by-pass. 

Trànsit de 

maquinaria 

Durant la fase d’obres 

es produirà un 

increment en el flux 

del trànsit de 

maquinaria a la zona.  

En principi, el trànsit de maquinaria es realitzarà pels 

mateixos camins existents, o aprofitant la mateix traçat 

de la rasa, amb la qual cosa, molts dels impactes 

associats es redueixen. Però, la presencia de 

maquinaria sempre porta implícit uns impactes 

associats: risc de vessaments d’olis, hidrocarburs, etc., 

per negligència o per accidents, com a mes rellevants. 
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Qualitat atmosfèrica Id1 Id1  * Id1 Id1   Id1 

Qualitat acústica Id2 Id2  * Id2 Id2 Id2  Id2 

Qualitat lumínica       Id3   

Geologia i 

geomorfologia 
  

 
* Id4   

 
 

Hidrologia (Superficial i 

subterrània) 
Id5  

 
 Id5 Id5 Id5 

Id5 
Id5 

Sòls Id6   * Id6 Id6  Id5 Id6 

Vegetació Id7  Id7 * Id7   Id5  

Fauna Id8  Id8 * Id8 Id8    

Paisatge Id9  Id9 * Id9  Id9  Id9 

Figures de protecció Id10    Id10     

Patrimoni cultural     Id11     

Usos del sòl Id12    Id12     

Infraestructures, serveis 

i vialitat 
  

 
 Id13 Id13 Id13 
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Vivendes i habitatges Id14 Id14   Id14 Id14 Id14  Id14 

Generació residus Id15 Id15   Id15  Id15  Id15 

 Matriu d’impactes 

(*) No es preveu la construcció de camins de obra nous 

Llistat d’impactes: 

 Id1: Pèrdua de la qualitat atmosfèrica 

 Id2: Contaminació acústica 

 Id3: Impactes sobre la qualitat lumínica 

 Id4: Risc d’afecció a elements d’interès geològic i/o geomorfològic 

 Id5: Risc d’afecció a la hidrologia  

 Id6: Afecció a la edafologia 

 Id7: Afecció a la vegetació:  

 Id8: Afecció al poblament faunístic  

 Id9: Alteració paisatgística 

 Id10: Afecció a figures de protecció 

 Id11: Afecció a elements del patrimoni cultural 

 Id12: Canvi de l’ús del sòl 

 Id13: Afecció a infraestructures, serveis i vialitat 

 Id14: Afecció a vivendes i habitatges 

 Id15:Increment en la generació de residus 
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6.6.3. Caracterització i valoració dels impactes  

Un cop identificats els possibles impactes que es poden produir, tot seguit es duu a terme 

una anàlisi d’aquests. Aquesta anàlisi inclou una breu descripció del risc ambiental i la 

seva valoració.  La valoració es realitzarà considerant els criteris establerts a l’annex III 

de la Llei  21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, tal i com s’ha comentat 

anteriorment. 

6.6.4. Pèrdua de la qualitat atmosfèrica 

Al punt 6.6.2 es fa un anàlisi del possible increment de contaminació atmosfèrica. Al 

present apartat, s’avaluen aquests efectes. En qualsevol cas, els efectes sobre la qualitat 

atmosfèrica tindran lloc nomes durant la fase d’obres.  

 

Durant aquesta fase, determinades accions d’obra poden implicar una afecció sobre la 

qualitat atmosfèrica (principalment, els moviment de terres i el trànsit de maquinària 

d’obra). Aquestes accions provocaran l’emissió de partícules sòlides (pols, 

principalment), metalls pesants i gasos a l’atmosfera. Els efectes es limitaran a la zona 

concreta d’actuació de les obres, seran de magnitud moderada, i desapareixeran en 

finalitzar les obres, tornant-se a assolir els valors de qualitat atmosfèrica inicials anteriors 

a l’inici de les obres. 

 

Les afeccions es produeixen de forma molt puntual en cadascun dels emplaçaments. 

Donada la gran distància entre cada emplaçament, no es pot parlar de sinèrgia entre 

cada actuació. 

 

En qualsevol cas, per tal de minimitzar aquests efectes es proposen una sèrie de 

mesures correctores que es comenten més endavant.  

 

Valoració d’impactes 

 Segons l’extensió de l’impacte: Localitzada  

 Segons la magnitud i complexitat de l’impacte: Mínima 

 Segons la probabilitat de l’impacte: Baixa 

 Segons la duració, freqüència i durabilitat de l’impacte: l’Impacte durarà durant la 

fase d’obres.  

 

Mesures correctores: Per evitar l’excés de pols a l’atmosfera caldrà aplicar les següents 

mesures: 

 Regar sistemàticament tots els punts susceptibles d’aixecament de pols, 

especialment a la fase d’enderrocs de les arquetes. 

 A l’obra hi haurà sempre una cisterna disponible amb aigua per regar aquestes 

superfícies. 

 S’evitaran les demolicions durant els dies de forts vents.  

 Per tal de minimitzar les emissions de gasos a l’atmosfera s’establirà un sistema 

de control de la maquinaria present a l’obra, assegurant que tota aquesta hagi 

passat les corresponents ITV, així com els diferents certificats i revisions que li 

siguin aplicables d’acord amb la normativa vigent. En qualsevol cas, tots els 

registres i certificats que acreditin que la maquinaria està en correcte estat i que 

ha passat tots els tràmits i revisions haurà d’estar a l’obra a disposició de la 

Direcció d’obra o la propietat. 

6.6.5. Efectes sobre la qualitat acústica 

Descripció. El soroll és una molèstia generada als habitants propers a l’àmbit d’actuació 

originada principalment per la utilització de maquinària pesada durant la fase d’obres. 

 

La propagació del soroll actua de forma combinada amb la distància, de forma que en 

augmentar la distància, el soroll s’atenua per un efecte de dispersió i d’absorció 

energètica de les ones per l’atmosfera, a causa dels gasos presents i de la naturalesa del 

terreny que separa la font emissora del receptor. En aquest aspecte, és de destacar 

l’efecte atenuador de la vegetació del terreny proper en la propagació del soroll, ja que 

actua com una capa de millor comportament absorbent. 

 

Per altre banda, cal indicar que l’emplaçament està allunyat de nuclis habitats, o al 

menys, lo suficientment allunyats com per que pugui resultar una molèstia important per 

potencials receptors. 
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En qualsevol cas, l'impacte acústic o contaminació acústica produït durant l’obra serà per 

causa de les demolicions de la coberta, i posterior reconstrucció, moviment de 

maquinaria, transport de materials i per les accions produïdes per les instal·lacions de 

l’obra. Els receptors de les urbanitzacions més properes (situats a menys de 100 m.) 

poden tenir un increment dels nivells de soroll durant la fase d’obres. Els receptors més 

susceptibles de patir un increment en els nivells de soroll seran sobre tot els de Can 

Vasconce. La resta de receptors està ja molt allunyat. 

 

Per minimitzar els impactes sobre aquest entorn caldrà aplicar les mesures que 

s’indiquen mes endavant. 

 

Valoració de l’afecció: L’impacte acústic produït durant la fase d’obres serà mínim, 

puntualment mitjà, i d’incidència temporal. Tot i així es prendran les mesures 

correctores necessàries per tal de minimitzar les molèsties que es puguin generar durant 

aquest període, i que bàsicament consisteixen en l’adequació de l’horari de treball a la 

franja diürna, limitar la velocitat dels vehicles d’obra, i control de l’estat de la maquinaria. 

 

D’aquesta forma, la valoració de les afeccions sobre aquest factor ambiental seran les 

següents: 

 Segons l’extensió de l’impacte: Localitzat  

 Segons la magnitud i complexitat de l’impacte: Mínima 

 Segons la probabilitat de l’impacte: Baixa 

 Segons la duració, freqüència i durabilitat de l’impacte: Impacte localitzat a la fase 

d’obres, irregular en el temps, i reversible.  

 

Mesures correctores: 

 Limitar les actuacions a la franja horària diürna 

 Limitar la velocitat dels vehicles 

 Control de la maquinaria present a l’obra, i de tots els permisos, ITV, etc. 

6.6.6. Efectes sobre la qualitat lumínica 

Actualment és vigent el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 

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

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Aquesta legislació busca 

l’establiment d’un equilibri necessari entre el que és una necessitat pel bon funcionament 

del sistema antròpic i el greuge que pot comportar un excés d’il·luminació. 

Pel que fa a les actuacions, en principi no hi ha previst un increment en el tipus de 

lluminària de les instal·lacions existents, per la qual cosa l’única il·luminació serà la de 

marcatge que tindrà lloc durant la fase d’obres.  

 

Per aquest motiu, es considera que no hi ha impacte respecte aquest factor ambiental. 

6.6.7. Efectes sobre la geologia i la geomorfologia 

La valoració dels efectes sobre la geologia i geomorfologia es realitza a partir dels 

següents criteris: 

 Afecció a Zones d’Interès Geològic 

 Afecció a zones amb relleus singulars 

Afecció a Zones 

d’Interès Geològic 

A l’àmbit de projecte no hi ha cap zona d’interès geològic 

Afecció a zones 

amb relleus 

singulars 

L’àmbit d’actuació es situa a dalt del Turó Lluc. Però les accions no 

impliquen desmunts o alteracions en aquesta morfologia. 

Criteris de valoració d’impactes sobre la geologia i geomorfologia: Valoració de l’afecció: 

NO HI HA CAP AFECCIÓ 

6.6.8. Anàlisi dels efectes sobre la hidrologia superficial 

Descripció. El risc d’impacte sobre la hidrologia pot tenir lloc com a conseqüència de 

totes aquelles actuacions que s’executin a prop de cursos fluvials existents. 
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Els cursos fluvials en la zona del dipòsit són de molt poca entitat, i més aviat es tracta de 

drenatges superficials.  

A més a més les obres NO AFECTEN EN CAP CAS A LA HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

Per aquest motiu es considera que no caldrà aplicar mesures preventives i correctores 

dels impactes sobre la hidrologia superficial per tal de minimitzar la magnitud dels 

impactes detectats.  

En qualsevol cas, i amb caràcter general, caldrà tenir cura de les actuacions que es 

realitzen a prop dels sistemes fluvials, especialment pel que fa a la presència de 

maquinaria, reparació de maquinària o canvi d’oli o hidrocarburs, etc. 

Valoració d’impactes: D’acord amb el que es va comentar, a continuació es realitza la 

valoració dels impactes sobre la hidrologia superficial: 

 Segons l’extensió de l’impacte: Localitzat, i d’extensió baixa 

 Segons la magnitud i complexitat de l’impacte: baixa 

 Segons la probabilitat de l’impacte: Baixa, i amb l’aplicació de mesures 

preventives i correctores es pot minimitzar aquest impacte. 

 Segons la duració, freqüència i durabilitat de l’impacte: Impacte lligat a la fase 

d’obres. En principi no hi ha cap impacte. 

 

A més a més amb l’aplicació de mesures correctores de caràcter preventiu i corrector, i 

amb bones pràctiques durant la fase d’obres, i amb una bona restauració de l’entorn 

afectat. 

 

Mesures correctores 

Les principals mesures correctores a aplicar per minimitzar els impactes sobre aquest 

factor ambiental són: 

 Marcatge i delimitació de la zona d’actuació, reduint la superfície d’aquesta al 

mínim indispensable. Amb un encintat si cal. 

 No obrir camins nous 

 En finalitzar les obres, es procedirà a la recuperació immediata de l’entorn del 

drenatge afectat. Es recuperarà el perfil original i es restaurarà la llera per tal de 

recuperar o millorar la situació inicial. Els marges s’estabilitzaran i es revegetaran 

amb vegetació pròpia de d’aquest entorn 

 Prohibició estricta de realitzar qualsevol abocament fora dels llocs habilitats per a 

aquest fi. 

 El parc de maquinària es situarà fora de l’àmbit fluvial. 

 Control de les accions d’obra que es realitzin dins de la llera o properes a la 

mateixa, per tal d’assegurar que no hi haurà cap abocament, ni altres afeccions.  

6.6.9. Anàlisi dels efectes sobre la hidrologia subterrània 

Descripció. L'abocament d'olis i hidrocarburs i de qualsevol altra substància producte del 

funcionament i manteniment de la maquinària, així com les aigües residuals de l’obra, 

poden anar a parar als sistemes de drenatge, contaminant les aigües superficials i 

subterrànies, així com el sòl. 

 

Aquest impacte es localitza durant la fase d’obres i es degut a les següents accions: 

 Parc de maquinaria 

 Presència de maquinaria  

 

Els efectes són semblats als descrits per a la hidrologia superficial, i caldrà aplicar les 

mateixes mesures de minimització dels impactes consistents en unes bones pràctiques 

ambientals en obra. 

 

Valoració de l’afecció: 

 Segons l’extensió de l’impacte: Localitzada 

 Segons la magnitud i complexitat de l’impacte: Baixa 

 Segons la probabilitat de l’impacte: Baixa 

 Segons la duració, freqüència i durabilitat de l’impacte: Impacte, principalment 

lligat a la fase d’obres. 

Les principals mesures correctores a aplicar per minimitzar els impactes sobre aquest 

factor ambiental són: 

 Marcatge i delimitació de la zona d’actuació, reduint la superfície d’aquesta al mínim 

indispensable. Amb un encintat si cal. 

 No obrir camins nous 
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 En finalitzar les obres, es procedirà a la recuperació immediata de l’entorn del 

drenatge afectat. Es recuperarà el perfil original i es restaurarà la llera per tal de 

recuperar o millorar la situació inicial. Els marges s’estabilitzaran i es revegetaran 

amb vegetació pròpia de d’aquest entorn 

 Prohibició estricta de realitzar qualsevol abocament fora dels llocs habilitats per a 

aquest fi. 

 El parc de maquinària es situarà fora de l’àmbit fluvial. 

 Control de les accions d’obra que es realitzin dins de la llera o properes a la mateixa, 

per tal d’assegurar que no hi haurà cap abocament, ni altres afeccions.  

6.6.10. Efectes sobre la edafologia 

Descripció. L’afecció al medi edàfic pot venir donada bàsicament per la destrucció directa 

del sòl del terreny afectat, fruit de la realització de les obres i que afecta a la zona 

d’ocupació de la mateixa. Però també s’entén per afecció al medi edàfic el risc de 

contaminació per abocaments, tant voluntaris com accidentals, principalment durant la 

fase d’obres. Aquests efectes estaran directament relacionats amb la qualitat del terreny 

afectat i la magnitud de les obres. 

 

En el cas que ens ocupa NO HI HA CAP pèrdua per ocupació de terreny forestal.  

 

Altre possible efecte són els derivats de possibles abocaments voluntaris o involuntaris, 

fruit d’accidents o del manteniment de maquinària. Aquests es poden minimitzar i evitar 

amb l’aplicació de bones pràctiques en fase d’obres. 

 

Cal indicar, però, que els impactes es redueixen en projecte degut a que totes les 

actuacions es produeixen a l’interior del recinte del dipòsit, i la conducció a la obra va per 

camins existents. 

 

Valoració de l’afecció: 

 Segons l’extensió de l’impacte: Localitzada  

 Segons la magnitud i complexitat de l’impacte: Mínima 

 Segons la probabilitat de l’impacte: Baixa 

 Segons la duració, freqüència i durabilitat de l’impacte: Impacte lligat a la fase 

d’obres  

6.6.11. Valoració dels efectes sobre la vegetació 

Descripció. Els possibles impactes que poden tenir lloc sobre la vegetació es localitzen 

només durant la fase d’obres, i es valoren en funció de la eliminació de cobertura vegetal, 

valor d’aquesta vegetació i extensió de l’afecció. 

 

En l’àmbit exterior al recinte degut a l’ocupació temporal dels mitjans auxiliars per la 

construcció del dipòsit auxiliar, caldrà tallar algunes espècies arbustives i anivellar el terra 

per recolzar els citats elements, com poden ser els puntals per l’encofrat del dipòsit. 

Al cas que ens ocupa, la les afeccions es produeixen sobre terreny pavimentat: a l’interior 

del recinte del dipòsit o en camis. 

 

En concret es refereixen a la tala de 6 arbres afectats per la ubicació del nou dipòsit 

auxiliar. En concret es tracta de 6 pins, dels que 2 son d’una certa envergadura, 1 de 

mida mitjana i 3 de mida molt petita.  

 

La resta d’arbres propers al perímetre per la part exterior no han de ser afectats de cap 

manera, en tot cas es protegiran convenientment. 

 

Mesures correctores: 

 Es protegiran amb panels de fusta en tot el seu tronc els arbres propers al 

perímetre de tanca desmuntada per evitar qualsevol afectació accidental. 

 S’evitarà la circulació de maquinaria per la part exterior de la parcel·la, efectuant 

tots els desplaçaments pels camins d’accés i per l’interior de la parcel·la. 

 L’accés per la part exterior serà únicament peatonal per facilitat del muntatge 

d’encofrats dels murs del dipòsit. 

 La tala de 6 arbres es compensarà amb la plantació de 6 nous arbres d’espècie i 

ubicació a triar per part del Consorci, en zona propera al dipòsit. 
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6.6.12. Valoració dels efectes sobre la fauna 

Descripció. En general, les afeccions sobre el poblament faunístic podrien tenir lloc 

durant la fase d’obres per alteració i/o destrucció d’hàbitats, o per afecció o molèsties a 

individus.  

Aquest risc d’afecció depèn del tipus d’hàbitat, de la presència d’espècies sensibles, 

vulnerables o protegides, i de la magnitud de les obres. Pel que fa a la tipologia 

d’hàbitats, tal i com s’ha comentat al punt anterior d’anàlisi dels impactes sobre la 

vegetació, no s’afecta cap superfície de hàbitat forestal. 

6.6.13. Valoració dels efectes sobre el paisatge 

Descripció. Els possibles impactes paisatgístics que es poden produir per l’execució del 

projecte són conseqüència de les accions que puguin alterar les característiques pròpies 

del terrenys, ja sigui el relleu natural de l’entorn, i instal·lar elements nous sobre el 

terrenys visibles. De les accions vinculades al present projecte, no hi ha cap susceptible 

de produir un impacte visual  

6.6.14. Valoració dels efectes sobre les figures de protecció 

Descripció. La valoració dels efectes sobre les figures de protecció es realitza a partir de 

l’anàlisi dels possibles efectes de les obres sobre els elements que han motivat la seva 

protecció. Tal i com s’ha indicat al punt 3.5 del present estudi, a l’àmbit d’estudi és situa 

dins de l’espai de la Xarxa Natura 2000 “Serra de Collserola” (codi ES5110024), de 

l’espai del PEIN “Serra de Collserola”, i en Parc Natural. Tot i que la seva ubicació es 

localitza als límits septentrionals del mateix molt proper a Sant Cugat. 

 

Donat que les accions s’executen dins de la pròpia instal·lació, no cal cap adaptació a les 

característiques del terreny, per ser aquest urbanitzat. 

 

Mesures correctores. Ídem a vegetació, fauna i paisatge 

6.6.15. Afecció a elements del patrimoni cultural 

Descripció i valoració 

D’acord amb la informació consultada, a l’àmbit d’estudi no hi ha elements d’interès 

patrimonial (generalment elements d’interès arquitectònic). En cas de trobar-se algun 

element d’interès patrimonial, es procedirà aplicar els protocols establerts per la 

normativa vigent, i avisar al Departament de Cultura. 

6.6.16. Canvi d’ús del sòl 

Descripció. L’actuació es desenvolupa en la seva totalitat en terreny pavimentat. 

 

Mesures correctores. Ídem a vegetació 

6.6.17. Afecció a infraestructures, serveis i vialitat 

L’adjudicatari de les obres o instal·lacions serà el responsable de prendre i mantenir les 

mesures de seguretat adients, en especial al què es refereix a la vigilància, delimitació, 

protecció, senyalització i il·luminació dels obstacles. 

En general, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de sortida i d’entrada de 

camions i de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. Se 

senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la 

mateixa, col·locant-se en el seu cas els tancaments oportuns: 

 Zones amb contacte amb transit rodat. Constarà de tanques de formigó (tipus new 

jersey) amb tanques metàl·liques de peus de formigó al seu darrere. 

 Zona fora del trànsit, el tancament es farà amb les tanques metàl·liques de peu 

de formigó (tipus Revisa). 

 

El personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i 

sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. Fora de l’àmbit del tancament de l’obra 

no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega 

i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
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Dins de la zona d’obres, se senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de 

materials, de residus i a la zona de neteja de canaletes. El contractista haurà de 

presentar a la Direcció d’execució, per la seva aprovació, una proposta dels punts 

escollits per totes aquestes activitats, la gestió dels espais que es pensa aplicar i un 

estudi de restauració dels mateixos. 

6.6.18. Residus 

En principi, i tal i com s’ha indicat anteriorment no es preveu una gran generació de 

residus derivats de l’execució del projecte, deixant de banda els derivats de les 

demolicions de les arquetes i ampliació de la caseta de sortida. 

 

Els impactes associats a la generació de residus poden ser minimitzats i fins i tot 

eliminats amb un pla de bones pràctiques en obra que inclogui un acurat pla de gestió 

dels residus. 

PRESSUPOST PREVIST PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
 
S’inclou en el Pressupost de l’obra previst al projecte per la gestió de residus en el capítol 
5 i per un import de 42.970,83 € (PEM) QUARANTA DOS MIL NOU CENTS SETANTA 
EUROS AMB VUITANTA TRES   CÈNTIMS. 
 

 
 

 

 

 

 



            
RENOVACIÓ DIPÒSIT AUXILIAR SANT CUGAT – TER. ID_PLA 2.1.68-SEPARATA AMBIENTAL 

 

Annex Núm. 17: Integració Mediambiental 
 

 17 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APÈNDIX 1.- PLÀNOLS DIPÒSIT AUXILIAR 
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APÈNDIX 3- PLANOLS 
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