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MOCIÓ QUE PRESENTA DECIDEIX LLORENÇ–CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR–

ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (DL-CUP-AMUNT) PER DEMANAR LA RETIRADA  

DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA SANT MARÇAL-CAL VIES 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

 

Aquest mes de juny, la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, ha publicat 

l’avanç del Pla Director Urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies, un nou 

polígon logístic al territori, de 110 ha, a la plana agrícola penedesenca, vinculat a la futura 

central intermodal de mercaderies del Logis Penedès. 

Atès que és del tot incoherent impulsar un pla parcial industrial i logístic de 110 ha, al mig de la 

plana penedesenca agrícola, d’un elevat valor paisatgístic i amb presència d’una vitivinicultura 

rica i activa, en un indret on els terrenys estan qualificats de “Valor productiu agronòmic” 

inclosos en la unitat de paisatge “UP3. Plana del Penedès”, que ve regulada al catàleg de 

paisatge de la regió metropolitana de Barcelona, aprovat definitivament el 11/12/2014.  

Atès que a partir del 2008 i en plena crisi sistèmica que ha capgirat substancialment els valors 

conceptuals del territori —sostenibilitat, producció alimentària de proximitat, relació camp-

ciutat, paisatge i turisme, energies alternatives, estalvi i reciclatge dels residus...— fins al punt 

de convertir en obsolets els mecanismes de planejament, sorprèn que avui en dia encara es 

puguin tirar endavant, amb càrrec a la despesa pública, plans que no encaixen en la realitat 

territorial i que res tenen a veure amb l’interès públic.  

Atès que a la vista de les dades dels municipis de la Regió Penedès, tenim uns POUMs 

excessivament dimensionats, fruit encara de les excessives previsions de creixement que els 

plans de finals del segle passat contenen i que cal revisar a la baixa per adaptar-los a les noves 

necessitats.  

Atès que hi ha un gran excedent de sòl industrial i residencial en tot el territori del Penedès 

que, donada la situació de canvi, cal valorar amb criteris objectius més generals i aparcar els 

“detalls” de plans menors que, de posar-se en pràctica, dificultarien la possibilitat d’optar a un 

model d’ordenació territorial més sostenible, harmònic i coherent amb la realitat actual.  

Atès que iniciar Plans Directors, com el de Cal Vies o el Logis Penedès, destinats a magatzems 

logístics, no és ni èticament acceptable, ja que pressuposa un model territorial en contra del 

criteri de gran part de la població penedesenca, ni lògicament viable, donat que, actualment, 

s’està duent a terme la redacció del Pla Parcial Territorial i el Catàleg del Paisatge de la 

Vegueria Penedès, amb gran interès i participació de la societat civil. Si esmercem les energies 

en casos puntuals alterarem el que resulta substancial, el concepte general del territori, encara 

per definir. El model territorial que, entre tots, caldrà consensuar. 

Atès que s’han de tenir en compte determinats valors territorials no contemplats fins ara, com: 

a. L’arrelada i rica tradició de la vitivinicultura del territori central de la vegueria. 

b. L’estructura agrària dels seus assentaments urbans. 

c. La proximitat amb les dues Àrees Metropolitanes veïnes de Barcelona i Tarragona. 

d. La comprovada resiliència de l’economia agrària davant les crisis econòmiques. 
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e. La tendència mundial a fomentar l’agricultura de proximitat i ecològica. 

f. La presència del paisatge agrícola i natural que complementa i proporciona oci, lleure i 

cultura a les grans ciutats.  

 

Atès que aquests valors donen pautes suficients per optar a un model territorial basat en la 

formulació d’una Regió Agroalimentària del Penedès complementària de les àrees 

metropolitanes que l’envolten.  

 

Atès que qualsevol ordenament parcial derivat de plans anteriors, com el cas del Logis Penedès 

o Cal Vies-St. Marçal, basats en la simple projecció de sòl industrial i logístic, sense demanda 

real, i desemmarcat del model que el PTPVP (Pla Territorial Parcial de la Vegueria Pendès) està 

desenvolupant, a criteri del sotasignat, és una pura especulació que cal evitar.  

 

ACORDS: 

 

PRIMER: Manifestar el rebuig d’aquest Ajuntament al Pla Director Urbanístic de l’activitat 

econòmica Sant Marçal-Cal Vies, i demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat la 

retirada del projecte. 

 

SEGON: Aplicar una moratòria a tot el territori de la vegueria Penedès, a tots els plans i 

projectes que puguin alterar les futures decisions derivades del debat de la ciutadania del 

territori sobre el Pla Territorial. 

 

TERCER: Proporcionar els mitjans necessaris perquè la societat civil, sense excepcions, pugui 

participar directament en l’elaboració del Pla Territorial Parcial de la vegueria Penedès. 

 

QUART: Introduir i treballar sobre els criteris d’un model territorial centrat en la gestió d’una 

Regió Agroalimentària del Penedès en el marc del Pla Territorial. 

 

CINQUÈ: Traslladar aquest acord a la Conselleria de Territori Sostenibilitat, a la Conselleria 

d’Agricultura, al Consell Comarcal de l’Alt i del Baix Penedès, als ajuntaments de Castellví de la 

Marca, Castellet i al Gornal i l’Arboç, als sindicats agraris i a les entitats ambientalistes del 

territori. 

 
 
 
 
 

Llorenç del Penedès, 10 d’octubre de 2019 

Grup Municipal DL-CUP-AMUNT 


