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I. METODOLOGIA, DIAGNOSI I CRITERIS GENERALS PER A LA REDACCIÓ DEL PLA 

1. METODOLOGIA, PROCÉS DE REVISIÓ DEL PLA I CONTINGUT 

El planejament general vigent a Sant Quirze del Vallès és el Pla General d’Ordenació Urbana aprovat 

definitivament el 22 de març de l’any 2000 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona com a resultat de la 

revisió del Pla general d’ordenació municipal de la comarca de Sabadell del 1978. 

El Pla general d’ordenació urbana de Sant Quirze del Vallès (d’ara endavant, PGOU) va ser tramitat en virtut 

d’allò establert pel Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprovava la refosa dels textos legals 

vigents a Catalunya en matèria urbanística (DL1/90). La Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme que va 

substituir el DL1/90 fou publicada en data 21 de març de 2002 i entrà en vigor als tres mesos de la seva 

publicació, el 21 de juny de 2002. 

Amb posterioritat a l’aprovació del PGOU del 2000, s’han tramitat i aprovat davant la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona un total de nou modificacions puntuals del PGOU. El 22 de setembre de 2005 es va 

aprovar definitivament el Text refós de les normes urbanístiques del planejament general que va incorporar 

les modificacions puntuals aprovades fins aquell moment. També amb posterioritat a l’aprovació del vigent 

PGOU 2000, han estat aprovats definitivament les figures següents: un pla parcial urbanístic (El Castellet); sis 

modificacions puntuals de pla parcial; tres plans especials urbanístics; i la delimitació de la trama urbana 

consolidada (TUC). 

Als darrers anys, el conjunt legislatiu que afecta la redacció i desenvolupament del planejament urbanístic 

ha donat un tomb important, començant ja per la mateixa Llei específica que regula l’urbanisme, aprovada 

dos anys després del PGOU de Sant Quirze del Vallès i posteriorment modificada en diferents ocasions, i 

continuant per tot un reguitzell de lleis sectorials (habitatge, medi ambient, mobilitat) centrades totes elles 

en aspectes que tenen una significativa repercussió en matèria urbanística i, en definitiva, en com aquest 

camp determina i regeix el model i el projecte d’un determinat municipi. 

Aquestes modificacions de legislació han portat a que Sant Quirze del Vallès disposi d’una eina marc en 

matèria urbanística que, en determinats aspectes, pot presentar dificultats per a una adequada gestió del 

territori i, en d’altres, planteja continguts amb contradiccions significatives respecte de la legislació vigent. 

Independentment d’això, es detecten diverses deficiències per omissió o manca de concreció de la normativa 

i documentació gràfica del PGOU 2000 que, en major o menor mesura, resten pendents de tractament. 

Després de més de 16 anys de vigència del PGOU, i en l’actual conjuntura econòmica marcada especialment 

per un considerable alentiment de l’activitat urbanística, l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha estimat 

oportú plantejar alhora les mancances detectades i els reptes de futur del municipi mitjançant la revisió i 

actualització del PGOU, tot adequant-lo a les actuals necessitats del territori i a la potencialitat de la nova 

legislació. Els objectius de la revisió del PGOU són: 

- Adaptar el planejament general a les previsions de la vigent normativa urbanística. 

- Anàlisi i propostes relatives a l’estructura urbana actual, articulació dels nous creixements consolidats, 

revisió i definició del sostre i població potencial, la transformació interna. 

- Les noves previsions i l’encaix territorials. 

- Tractament i desenvolupament del sòl no urbanitzable. Usos i aprofitaments. 

- Les peces dotacionals i els elements de centralitat. Usos, titularitat i tipus de gestió. 

- El sòl d’activitat econòmica i l’estructura urbana. Propostes de creixement i ordenació. 

És en aquest context que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es planteja iniciar i afrontar el procés de 

revisió del Pla general de l’any 2000 que s’ha d’entendre com una revisió ordinària. 

1.1. ORIENTACIÓ DEL POUM I EQUIP TÈCNIC 

El nou Pla d’ordenació urbanística municipal s’ha de plantejar amb agosarament i, no obstant, amb realisme. 

Es demana una revisió que no només plantegi un exercici d’actualització i posta al dia dels objectius i dels 

instruments del planejament i la gestió urbanístiques, sinó que tingui també presents en la definició de les 

seves propostes una base suficientment sòlida d’executabilitat de les seves propostes i estratègies, ja sigui a 

curt, mig o llarg termini. 

Es vol que la redacció del POUM serveixi, a més, per a articular el planejament urbanístic amb la planificació 

global dels serveis municipals i, també, amb els serveis dependents d’altres administracions. Les propostes 

del Pla no es poden limitar a aquelles que siguin planificables i executables en l’àmbit de la competència 
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local, sinó que caldrà plantejar-ne algunes que requeriran de l’acord institucional per garantir la seva 

viabilitat. El Pla ho ha de permetre i facilitar, més encara en el moment actual en el que les determinacions 

que emanen de la planificació territorial (el Pla territorial metropolità de Barcelona va ser aprovat 

definitivament el 20 d’abril de l'any 2010) tenen una incidència significativa respecte les propostes 

d’ordenació municipal de Sant Quirze del Vallès. 

El Pla s’ha d’orientar en el marc estratègic del conjunt del municipi i ha d’integrar les reflexions que en els 

àmbit de les determinacions sectorials tinguin incidència en el model municipal que es proposi. En aquest 

sentit, caldrà orientar el model en consonància amb el moment i el principis de l’urbanisme sostenible, és a 

dir: cap a la consolidació d’un model d’assentament compacte, diversificat i amb un bon nivell de serveis, 

dotacions i espais lliures. 

Finalment, es considera imprescindible afrontar aquest procés amb la màxima voluntat de debat dels 

problemes i de les propostes i, per tant, es demana que es garanteixin mecanismes de participació ciutadana 

àmplia i que, si cal, vagin més enllà dels obligats per les disposicions legals vigents, definint un nou model de 

preparació i presentació de propostes urbanístiques.  

Tècnicament, el Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès es redacta amb una 

metodologia mixta, amb integració i constitució d’una Oficina tècnica del Pla que treballa amb sinergia amb 

els diferents serveis de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i, de forma específica, amb els Serveis del 

Territori i Medi Ambient.  

Així mateix, per la redacció del Pla s’implementa la utilització en la totalitat del document d’instruments de 

cartografia digital sobre les bases més actuals existents en el moment de la seva redacció. Aquest fet ha de 

ser la base d’una potencial explotació d’un Sistema d’Informació Geogràfica i ha de permetre, al mateix 

temps, un salt decisiu en la qualitat tècnica del Pla i un major grau de facilitat i rigor pel seu posterior 

desenvolupament i aplicació. 

La diversitat d’agents i matèries que intervenen en els processos de construcció dels assentaments urbans 

obliguen, cada vegada més, a la interdisciplinarietat tècnica i a la diversitat i complementarietat de 

competències. Així, la mateixa composició de l’Oficina tècnica del Pla i les col·laboracions en matèria de: la 

memòria social, l'estudi de mobilitat, l'estudi del sòl no urbanitzable i dels torrents, l’inventari de masies i 

cases rurals, l’inventari de béns a protegir, l’anàlisi ambiental, l’avaluació econòmica i l’emmarcament 

jurídic; s’han plantejat, des del primer moment, sota aquesta perspectiva. 

1.2. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

L’urbanisme en general, i de forma molt més precisa en els documents de l’abast territorial i temporal que 

suposa un nou Pla, no pot desenvolupar-se correctament sense el coneixement i l’opinió dels ciutadans; per 

aquesta raó s’està posant un especial èmfasi en la participació pública de particulars, entitats i associacions, 

al llarg de tot el procés de la revisió, i molt especialment en la fase inicial i preparatòria de la mateixa. 

El 25 de maig de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aprovà el Programa de Participació 

Ciutadana ( d’ara endavant PPC) a aplicar al llarg del procés de formulació i tramitació del POUM per a 

garantir l’efectivitat dels drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania en els processos 

urbanístics de planejament i de gestió previstos en la Llei d’urbanisme. Complementàriament, 

contextualitzant la redacció de la documentació de l’Avanç en el procés participatiu a desenvolupar en 

paral·lel a la redacció del nou POUM, des de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s’establí la necessitat de 

recollir, de manera prèvia a la presentació del document d’Avanç complert, un primer document preliminar 

d’emmarcament de la situació de partida, anomenat Bases de la Revisió del Pla general municipal 

d'ordenació urbana SQV.  

El PPC preveu el desenvolupament del procés participatiu en les següents etapes: 

• Etapa 1: Avanç del POUM, conté quatre fases:  

- Inicial: definició de les convocatòries tipus i suports de comunicació per a accions obertes, 

realització de l’anàlisi de la xarxa d’entitats, conformació del grup motor, presentació pública i 

redacció del Programa de Participació. 

- d’anàlisi: entrevistes grupals a agents polítics, tècnics i entitats del Grup Motor 

- de tallers: d’anàlisi i proposta i accions a l’espai públic 

- de conclusions i seguiment, a la que segueix un període d’exposició pública durant el qual es 

poden presentar suggeriments per escrit a l’Ajuntament. 

Etapa 2: Aprovació inicial del POUM, en la qual l’objectiu serà el d’informar a la ciutadania del 

contingut del document del POUM d’acord amb la feina feta fins al moment, en un període mínim de 

45 dies. Amb aquest fi es podran generar espais de debat i participació així com convocar exposicions 

i debats públics.  

Etapa 3: Seguiment a la redacció del POUM, en la qual  la participació de la ciutadania té un pes 
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menor i en la qual es publicarà al web del POUM tota la documentació corresponent a cada una de les 

versions aprovades. També es donarà difusió dels informes de resposta a les al·legacions i a les 

administracions consultades, així com d’un informe de síntesi de les principals modificacions 

introduïdes al POUM. 

1.3. ESTRUCTURA I CONTINGUT DE L'AVANÇ DE PLANEJAMENT 

D’acord amb la legislació urbanística vigent, el contingut documental ha de ser el suficient per tal d’explicar 

les propostes i solucions alternatives, a la vegada que ha d’incloure els documents d’informació necessaris 

que justifiquin l’adopció de les esmentades propostes. 

L’Avanç que es presenta s’estructura en el següent conjunt de documents escrits i gràfics: 

DOCUMENTS ESCRITS 

• Memòria de la informació urbanística 

La Memòria de la informació analitza les diferents capes d’informació urbanística que han estat recollides en 

l’Atles de la informació urbanística de Sant Quirze del Vallès amb l’objectiu d’elaborar una diagnosi que 

condueixi a definir els objectius i els criteris generals del nou Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant 

Quirze del Vallès que conté la Memòria d’ordenació de l’Avanç de Pla. 

En concret, s’analitzen les següents informacions: l’encaix territorial de Sant Quirze del Vallès en la comarca 

del Vallès Occidental; les característiques del seu terme municipal; la descripció del medi natural i de les 

característiques del seu territori; el planejament supramunicipal vigent, tant territorial, com urbanístic i 

sectorial; el Pla general d’ordenació urbana de Sant Quirze del Vallès aprovat definitivament l’any 2000 i el 

seu desenvolupament; l’estat dels diferents sistemes generals (de la mobilitat, dels espais lliures, dels 

equipaments i dotacions) i dels usos globals del sòl (tenint en compte les característiques de la propietat del 

sòl i de les seves edificacions que conformen els diferents teixits residencials i d’activitats que caracteritzen 

el municipi); del patrimoni i de l’anàlisi econòmica.  

La informació que conté el document ha de servir per a contribuir en el debat i la reflexió que ha de fer la 

ciutadania en aquesta nova fase de redacció del nou POUM de Sant Quirze del Vallès.  

• Memòria de la Participació 

Aquest document constitueix una descripció de les principals actuacions comunicatives i participatives dutes 

a terme a fi d’assegurar la vinculació del planejament a les perspectives dels diferents grups, entitats i 

ciutadania del municipi. El procés de participació té quatre fases de treball: 

- Negociacions inicials: reconeixement de la situació actual, del model participatiu, de la xarxa 

d’entitats... 

- Negociacions: fase de preguntes sobre el moment actual del municipi, definició de visions, 

problemàtiques i necessitats. 

- Proposta: definició de les línies de treball a fi d’aportar avant millores basades en el diagnòstic. 

- Devolució / seguiment / avaluació: tancament de fases, exposició de resultats i valoració d’acords 

que susciten. 

Aquestes quatre fases del programa de participació ciutadana involucren agents tècnics, polítics i entitats a 

través d’entrevistes, accions a l’espai públic, conferències i tallers.  

• Memòria de l'ordenació 

Conté, principalment, l’explicació de les determinacions que es proposin en l’Avanç de POUM. Altrament, 

inclou un resum de les principals consideracions contingudes en la resta de documents del Pla, de tal manera 

que constitueix la part substancial de la proposta ja que incorpora tant les propostes com una part 

seleccionada dels estudis justificatius que les avalen i que formen part del Pla. També conté la 

documentació gràfica adient per a fer entenedores el conjunt de les propostes, tant mitjançant la 

incorporació dels propis plànols de proposta reduïts, com d'esquemes i gràfics que permetin visualitzar un 

model de Pla obert que incorpora, a partir d’una proposta base, els possibles escenaris de desenvolupament 

que pot prendre el municipi, en funció del resultat del procés de participació ciutadana.. 

• Document Inicial Estratègic (DIE) 

La documentació ambiental avalua les determinacions del Pla des de la perspectiva del compliment del 

concepte de desenvolupament urbanístic sostenible. Conté la documentació ambiental necessària, per tal 

que la Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental pugui elaborar el document de referència que ha de servir per 
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la redacció de l’informe de sostenibilitat ambiental en el document per l’aprovació inicial. El document 

incorpora una amplia informació respecte els diferents requeriments ambientals (climatologia, usos del sòl, 

anàlisi del patrimoni natural, ocupació i consum de sòl, ambient atmosfèric, model energètic, gestió de 

materials i dels residus, mesures d’ecoeficiència en la urbanització i edificació et...) així com estableix els 

objectius i criteris ambientals del pla, avaluant les diferents alternatives que el Pla presenta respecte els 

models d’implantació territorial dels assentaments i les activitats econòmiques i la projectació de les 

infraestructures en el territori, amb especial incidència respecte les propostes que fan referència al 

tancament de la ronda sud del municipi, prevista en el planejament territorial, tant amb les infraestructures 

viàries com ferroviàries. 

DOCUMENTS GRÀFICS 

• Plànols d’informació urbanística 

Constituït per l’Atles de la informació urbanística, conté un ampli ventall de documentació gràfica en la 

que s’inclouen: documents d’encaix territorial; documents que mostren l’evolució del desplegament del 

planejament tramitat i/o executat en aquests més de vint anys de vigència del planejament que es revisa; 

documents sobre els usos del sòl i l'activitat econòmica; sobre població, estructura de la propietat o condició 

edificatòria; la cartografia dels diferents sistemes com els carrers, els espais lliures i els equipaments; les 

xarxes dels serveis tècnics; i els documents que fan referència al catàleg del patrimoni arquitectònic i 

arqueològic del municipi. 

• Plànols d’ordenació 

Els plànols síntesi de proposta resumeixen les opcions obertes del present document, en la base de la 

definició d’una opció física que es complementa amb el contingut dels diferents esquemes que acompanyen 

aquest document i que reflecteixen els diferents escenaris possibles, en els que s’haurà de materialitzar i 

concretar el projecte municipal: 

1. Estructura territorial. 

2. Estructura urbana. Sant Quirze del Vallès. 

3. Projecte urbà. Sant Quirze del Vallès. 

3a. Projecte urbà. Vila de Sant Quirze del Vallès. 

3b. Projecte urbà. Les Fonts, Can Llobateres; Castelltort. 
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2. DIAGNOSI I CRITERIS DEL POUM DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Les propostes que es plantegen en aquest document d’Avanç de planejament es fonamenten en el conjunt de 

raonaments, suggeriments i propostes que es deriven del procés de participació pública ciutadana, tècnica i 

institucional; però també des de la voluntat de ‘Pensar Sant Quirze del Vallès’ des d’una perspectiva 

estratègica, on els projectes d’àmbits claus determinin l’assentament urbà-territori del segle XXI. 

En aquest sentit, l’Avanç de planejament ha de servir per establir les bases que preveuen, anticipen i 

configuren el model de desenvolupament urbanístic per l’ordenació i el projecte urbà i territorial que 

esdevindrà, després de les successives fases d’informació i debat públic, el referent consensuat per la norma 

urbanística del municipi, en coordinació amb les previsions dels planejaments territorials i urbanístics de 

rang superior, així com els sectorials concurrents. 

Els documents d’informació representen una aportació dialèctica, però precisa, de les diverses opinions i 

postures sobre l’avaluació del model urbanístic que es revisa i, al mateix temps, permeten l’elaboració d’un 

nou conjunt de directrius, accions i propostes concretes per un nou horitzó per al futur de la vila en el 

context del seu territori d’abast i influència real. Una revisió fonamentada en l’anàlisi del model vigent, del 

seu reorientament, a partir d’una disposició que recull la força transformadora de la gestió de l’urbanisme 

dut a terme en aquests anys precedents, apostant per la renovació de la qualitat urbana, per una vila 

estructurada i per un territori gestionat amb cura.  

Els criteris generals de l’Avanç del Pla general de Sant Quirze del Vallès es fonamenten en la diagnosi 

efectuada arran de l’anàlisi de les diferents capes d’informació relacionades en la Memòria de la informació 

urbanística. La diagnosi i els criteris generals es resumeixen seguidament, en nou apartats, que tot seguit es 

transcriuen. 

2.1. AL RESPECTE DE LA REVISIÓ DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT 

DIAGNOSI 

• El planejament general vigent al municipi de Sant Quirze del Vallès és el Pla general d’ordenació de 

Sant Quirze del Vallès aprovat definitivament l’any 2000 com a resultat de la revisió del Pla general 

d’ordenació municipal de la comarca urbanística de Sabadell, vigent des de l’any 1978. 

• El Pla general d’ordenació urbana de Sant Quirze del Vallès (d’ara endavant, PGOU 2000) va ser 

tramitat en virtut d’allò establert pel Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprovava la 

refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística (DL1/90). 

• Amb posterioritat a l’aprovació del PGOU 2000, s’han tramitat i aprovat davant la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona un total de nou modificacions puntuals del pla. El 22 de setembre de 2005 es 

va aprovar definitivament el Text refós de les normes urbanístiques del planejament general que va 

incorporar les modificacions puntuals aprovades fins aquell moment. També amb posterioritat a 

l’aprovació del vigent PGOU 2000, han estat aprovats definitivament el pla parcial urbanístic del 

Castellet; sis modificacions puntuals de pla parcial; tres plans especials urbanístics, i la delimitació de 

la trama urbana consolidada (TUC).  

• Després de més de 17 anys de vigència del PGOU 2000, i en l’actual conjuntura econòmica marcada 

especialment per un considerable alentiment de l’activitat urbanística, l’ajuntament de Sant Quirze del 

Vallès ha estimat oportú plantejar alhora les mancances detectades i els reptes de futur del municipi 

mitjançant la revisió i actualització del PGOU 2000, tot adequant-lo a les actuals necessitats del 

territori i a la potencialitat de la nova legislació. 

CRITERIS GENERALS 

• Partir del document vigent i les seves modificacions puntuals com a un document que ha servit per 

ordenar i orientar l'activitat dels agents de l'urbanisme a Sant Quirze del Vallès en el període de vigència 

del PGOU 2000, adaptant les noves opcions urbanístiques al principi de sostenibilitat que emana de la 

vigent Llei d'urbanisme de Catalunya. 

• Incorporar els documents dels plans derivats tramitats en desenvolupament del planejament vigent, 

consolidant les opcions vàlides i amb vigència i actualitzant els aspectes a modificar, analitzant les 

directrius i vinculacions urbanístiques que encara mantindran llur vigència i aquelles que s'han de revisar. 

• Transcriure el planejament vigent sobre cartografia recent adaptant-lo a la realitat. Les desviacions 

de la cartografia emprada fins aquest moment i la nova cartografia del 2017 no són excessives, però sí 

que s’evidencien diferències a resoldre entre les alineacions establertes pel PGOU 2000 i l’execució de 

carrers o les edificacions, en zones com Castellet i el seu contacte amb Vallès Parc, o Can Llobateres, on 

hi ha desviacions que arriben als set metres. 
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• Plantejar una regulació de les diferents zones edificables del sòl urbà partint d’una refosa de la 

regulació normativa dels diferents planejaments promoguts durant la vigència del PGOU 2000 i, al 

mateix temps, cercant també una nova estructura de la zonificació que, mantenint la major interrelació 

possible amb les actuals zones i amb la seva nomenclatura, defineixi una estructura ordenada i lògica. 

• Introduir les modificacions necessàries al nou document de planejament que serveixin per actuar sobre 

els desajusts i potencials del Pla general vigent en relació al poble consolidat. 

Definir els sectors de reforma i revisió del règim de sòl i de les qualificacions urbanístiques en àrees que 

es consideren susceptibles de modificació per causes de gestió, de topografia o per incoherència o 

errors en el planejament vigent; afinar amb rigor els sistemes d'obtenció del sòl per vialitat, zones verdes 

i equipaments públics, segons el criteri bàsic d'equilibri entre càrregues i beneficis. 

2.2. AL RESPECTE DE LA MOBILITAT 

DIAGNOSI 

• Pel terme municipal de Sant Quirze del Vallès discorren les grans infraestructures viàries i ferroviàries de 

l’àrea metropolitana de Barcelona. 

• El terme municipal és molt extens però el seu nucli urbà és compacte, amb un gran nombre de barris que 

s’estenen a banda i banda del torrent del Betzuca. Malgrat tot, les distàncies són assumibles en modes no 

motoritzats tot i que en alguns casos es veuen penalitzats pels pendents. Les Fonts és el barri més allunyat, 

amb dificultats de relació amb el nucli de Sant Quirze del Vallès. 

• Municipi amb una elevada motorització, històricament superior a la mitjana de la comarca i a la mitjana 

catalana. 

• Baixa autocontenció del municipi, atès que únicament el 34% dels desplaçaments són interns. 

• La major part dels desplaçaments de connexió són interns a la comarca del Vallès Occidental (més del 

75%), majoritàriament amb la ciutat de Sabadell.  

• La mobilitat urbana a peu de Sant Quirze del Vallès (53,7%) es situa per sota a la mitjana catalana (60,4%), 

de manera que encara hi ha marge de maniobra per millorar-la i potenciar la mobilitat de proximitat. 

• Les principals relacions de Sant Quirze del Vallès presenten una quota significativa pel transport públic 

(amb Barcelona representen el 43% dels desplaçaments) atès que estan connectats mitjançant la línia d’FGC 

del Vallès. 

• Es detecten itineraris de pas per dins del nucli de Sant Quirze del Vallès (molts d’ells conflueixen en la 

plaça de l’Estació), principalment deguts a les situacions de congestió de la C-58 en hores punta que fan que 

els conductors realitzin itineraris alternatius a través de la xarxa interna del municipi. També dels vehicles 

que circulen per la C-1413a que volen connectar amb la xarxa de gran capacitat, els quals també passen per 

la plaça de l’Estació. Altres itineraris de pas alternatius a la xarxa de gran capacitat són els detectats a 

través de la BP-1503 en el seu pas pel nucli de les Fonts, tractant-se de vehicles que utilitzen aquesta via per 

evitar el peatge de les Fonts de la C-16. 

• Sant Quirze del Vallès no disposa d’un servei urbà d’autobús sinó que està servit per la xarxa de transport 

públic de Sabadell (L12) i de Terrassa (L10 – Les Fonts). Les baixes densitats de població que no farien 

eficient un sistema de transport públic per connectar els diferents nuclis residencials amb el centre del nucli 

urbà.  

• El municipi disposa d’una bona cobertura interurbana en transport públic amb els principals municipis de 

connexió. 

• La localització de les estacions de tren del municipi atrau desplaçaments d’altres residents de la comarca 

sense oferta ferroviària per fer l’intercanvi modal, ja sigui amb la línia S1 com per la línia S2, totes dues 

d’FGC. Totes dues estacions es localitzen excèntriques i disposen de P&R (Sant Quirze del Vallès >250 places; 

Les Fonts > 400 places). 

• La demanda d’entrades a les estacions d’FGC ascendeix a 4.671 (Les Fonts: 1.528 i Sant Quirze del Vallès: 

3.143). El 47% de les entrades tenen com a destinació una estació del Vallès. No hi ha relacions OD entre les 

dues estacions. Les principals destinacions són Terrassa en el cas de l’estació de les Fonts i Sabadell en el cas 

de l’estació de Sant Quirze del Vallès, seguidament en ambdós casos de les estacions de Pl. Catalunya i 

Provença de Barcelona. 

• El municipi no presenta infraestructura específica per a la bicicleta, amb excepció de dos trams de vorera 

bici a la Ronda d’Arraona. Aquest eix esdevé el principal itinerari de connexió amb Sabadell tot i que 

actualment la segregació dels modes no motoritzats no té continuïtat. 

Xarxa general viària. Accessibilitat territorial 

Xarxa viària urbana 

Xarxa de camins i itineraris 

Estructura territorial 
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CRITERIS GENERALS 

• Definir una estructura viària de carrers principals que distribueixin el trànsit urbà des de la xarxa principal 

fins a la xarxa local, deixant la resta dels carrers com a elements d'accés als habitatges, mitjançant espais 

viaris pacificats. 

• Potenciar la circulació de bicicletes a través d’itineraris compartits amb vehicles i vianants.  

• Crear un itinerari pels modes no motoritzats segur i confortable de connexió amb Sabadell. 

• Establir una xarxa d’eixos cívics - carrers verds que connectin els principals pols d’atracció i generació de 

mobilitat del municipi en modes no motoritzats. 

• Execució de la variant de la C-1413a per tal de reduir el trànsit de pas per la plaça de l’Estació. 

2.3. AL RESPECTE DEL SÒL NO URBANITZABLE 

DIAGNOSI 

• El 53,2% del sòl del terme municipal és sòl no urbanitzable; en concret, 748 ha. El PTMB protegeix 

especialment la totalitat del sòl no urbanitzable del municipi, pel seu interès natural i agrari.  

• Gran part dels sòls no urbanitzables del terme municipal de Sant Quirze del Vallès (els corresponent a la 

franja de corredor verd) són d’especial protecció pel seu interès natural i agrari. Alhora, 427,3 ha del 

municipi són Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) i tenen una estructura forestal. 

• El terme municipal de Sant Quirze del Vallès es situa a la divisòria d’aigües de l Besòs i el Llobregat. La 

serra de Galliners en delimita les dues conques vessants (la de la riera de Rubí i la de la riera de la 

Betzuca), amb el camí dels Monjos com a carena. 

• La superfície agrícola del terme ha passat d’ocupar l’any 1956 un 43,7% del terme a ocupar-ne un 8,1%, 

mentre que la coberta forestal ha passat d’un 52,9% a un 39,7%. Com passa en molts altres municipis del 

Vallès, s’ha perdut de forma irreversible un cert equilibri entre matriu forestal i agrícola; això fa 

especialment valuós el conreu respecte els boscos. 

• A més dels valors intrínsecs vinculats als hàbitats i a la biodiversitat, la infraestructura verda aporta 

nombrosos beneficis i serveis a les persones. Entre aquests serveis dels ecosistemes podem assenyalar 

des del subministrament d’aliments, d’aigua i de combustible, fins a la protecció davant dels riscos 

naturals, la disposició d’espais per a l’esport, la salut, el lleure, l’educació i el gaudi del paisatge. 

• Hi ha un gran nombre d’edificacions en sòl no urbanitzable: masies, habitatges, naus i magatzems, 

una ermita, construccions vinculades a l’activitat hortícola... 

CRITERIS GENERALS 

• Donar compliment a la determinació del PTMB de protegir la el sòl no urbanitzable del terme municipi 

de Sant Quirze del Vallès com a espais de Protecció especial pel seu interès natural i agrari. 

• Proposar la regulació del sòl no urbanitzable en base a l’establiment d’unes zones específiques 

estables assimilables a les unitats morfològiques i a uns components de qualificació variables, establerts 

en funció de la cobertura actual o potencial, determinada a partir de la vocació de cada tipus de sòl i de 

la resistència o tendència natural als canvis en un o altre sentit, incorporant criteris de protecció del sòl, 

dels valors naturals i ecològics i de les activitats rústiques. 

• Conservar el potencial del sector agrari del municipi: activitats agrícoles, forestals; ramaderes; i 

altres, limitant l’impacte de les activitats intensives. 

• Avaluar la possibilitat de desclassificar algunes zones del municipi per tal d’ampliar la superfície de 

corredor.  

• Identificar en un catàleg específic les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de 

reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació o, si s’escau, la 

recuperació, establint els usos admesos adients, que puguin incentivar la seva rehabilitació, alhora que 

l’activitat econòmica del municipi. 

• Analitzar i avaluar el tractament urbanístic més adequat de les activitats econòmiques implantades en 

el sòl no urbanitzable que, actualment, presenten conflictes d’integració paisatgística i discordança 

respecte l’ordenament legal vigent.  

Continuïtat territorial del connector al Torrent de la Betzuca 

Medi natural. Estructura territorial. 

Serveis ecosistèmics de suport 

Serveis ecosistèmics de regulació 
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2.4. AL RESPECTE DELS ESPAIS LLIURES 

DIAGNOSI 

• El Pla General de l’any 2000 ja contemplava aquesta xarxa d’espais des del sòl no urbanitzable fins als 

espais lliures urbans de mida més reduïda, amb la riera com a eix vertebrador.  

• Hi ha diversos espais lliures de referència per la seva singularitat, localització i superfície: el Parc de 

les Morisques i els parcs longitudinals al llarg del torrent de la Betzuca.  

• La cobertura actual d’espais lliures en el municipi és notable, triplicant els paràmetres mínims que 

marca l’actual llei d’urbanisme: 1 058 059 m² d’espais lliures al municipi; 64 m² d’espais lliures per cada 

100 m² de sostre residencial potencial. Aquest estàndard es veuria incrementat amb el desenvolupament 

total del PGOU. 

• Els espais lliures de proximitat estan ben distribuïts per tot el nucli urbà, formant una constel·lació 

de parcs, jardins i places situades a menys de 200 metres de qualsevol casa. D’altra banda, la ciutadana 

percep la necessitat de millorar els espais públics del centre i la necessitat de nous espais, com a ara un 

parc infantil a la zona de l’escola Lola Anglada.  

CRITERIS GENERALS 

• Partint del concepte de l’assentament urbà-mosaic territorial, es posa de manifest la necessitat 

d’abordar l'ordenació dels sistemes naturals des de la consideració del territori com a un sistema 

sencer. El conjunt dels espais lliures forma un sistema de vital importància en el manteniment dels 

principals processos ecològics i territorials. És per això que, més enllà de l’estructuració del municipi a 

partir de les rieres com a articulació entre àrees naturals i àrees urbanitzades, el proper Pla haurà de 

prioritzar la recerca de continuïtats ecològiques a través de les infraestructures que fragmenten el 

territori, en especial la C-58 i la C-58c. 

• Estructurar el nou model urbà de Sant Quirze del Vallès a partir del Parc del Torrent de la Font del 

Pont i del Parc del Torrent de la Betzuca, elements que recorren tota la longitudinalitat del Sant Quirze 

del Vallès residencial com una columna vertebral a la que s’han de connectar altres parcs que, com a 

“costelles verdes” d’aquesta columna, facilitin la proximitat al nou eix articulador del municipi. 

• Coneguts els estàndards en matèria d’espais lliures vigents i potencials del municipi, es considera que 

les propostes del POUM no hauran d’anar tant encaminades a aspectes quantitatius com qualitatius. 

Moltes de les dotacions d’espais lliures del municipi provenen de cessions de sòl que els diferents sectors 

de planejament han anat aportant al poble. Cal doncs una intencionada articulació de les peces de sòl 

verdes generoses en extensió, en algun cas aïllades o emplaçades sobre territoris del municipi no tant 

pròxims com seria desitjable. 

• Interconnectar les peces d’espais lliures (parcs i places) mitjançant una xarxa d’itineraris verds que 

permetin establir les continuïtats des dels espais lliures urbans als parcs territorials. 

• Millorar la qualitat dels espais lliures de proximitat del municipi, en tant que la quantitat de sòl 

existent o potencial ja és suficient. Facilitar-ne l’accés a través de carrers verds i eixos cívics. 

2.5. AL RESPECTE DELS EQUIPAMENTS 

DIAGNOSI 

• La cobertura actual d’equipaments bàsics en el sòl urbà consolidat és força notable (326.298 m²; 

19,69 m² de sòl d’equipament per cada 100 m² de sostre residencial potencial).  

• La reserva de sòl per a nous equipaments per al municipi és més que suficient (25,7 ha). 

• Les reflexions del nou POUM en matèria d’equipaments hauran d’anar relacionades amb aspectes 

qualitatius, buscant la interconnexió amb altres equipaments del municipi a través dels espais lliures a fi 

de crear un sistema clar d’activitat social i qualitat de vida. 

CRITERIS GENERALS 

• La presència de les peces d’equipaments comunitaris dins del context urbà ha de respondre no només 

als factors relacionats amb la cobertura o prestació de determinats serveis necessaris per a la vida 

ciutadana, sinó també i molt particularment, a la seva capacitat estratègica de qualificar els espais i els 

recorreguts per damunt d’altres usos o implantacions. 

• Procurar per la interconnexió dels diferents equipaments comunitaris amb els espais lliures del seu 

entorn i, a través d’aquests, amb els altres equipaments del municipi, per tal de crear un sistema clar Sistema d’equipaments segons qualificació. 

Serveis ecosistèmics d’aprovisionament 
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d’activitat social i qualitat de vida. 

• Complementar les actuals dotacions existents i previstes en funció de les noves necessitats que es 

generaran a partir dels possibles escenaris de població. Aquestes previsions han de tenir especial cura en 

la identificació no només dels aspectes quantitatius generals de les noves demandes, si no també i molt 

especialment, d’aquells aspectes sectorials que es defineixen en funció de les franges d’edat més 

significatives d’aquesta nova població, juntament amb l’evolució de la població ja existent.  

• Comprovar que es disposa de reserves de sòl d’equipaments en quantitat i dimensió suficient, 

especialment per a cobrir les necessitats d’equipaments extensius: (docents i esportius).  

• Definir nous equipaments esportius i culturals a fi de resoldre els problemes de saturació dels 

equipaments actuals i preveure nous equipaments docents d’acord amb les demandes futures de places 

escolars. 

2.6. AL RESPECTE LA POBLACIÓ, LES LLARS I L’HABITATGE 

DIAGNOSI 

> Respecte a la població 

_La distribució de la població en el territori 

• El municipi de Sant Quirze del Vallès està format per 12 nuclis de població i 5 disseminats, concentrant el 

nucli de Sant Quirze del Vallès gairebé una quarta part de la població. 

• Can Casablanques, Mas Duran i Sant Quirze del Vallès són els que més creixen en volum. En termes relatius, 

a més de Mas Duran destaquen el Castellet i el disseminat de les Fonts. 

• Tres dels cinc disseminats perden població i un quart quasi es manté igual.  

• Dels dotze nuclis, el nucli de Sant Quirze del Vallès Jardí perd població. 

_Creixement de la població 

• Sant Quirze del Vallès ha augmentat en un 74% la seva població (una mica més de 8.300 persones) en el 

transcurs de 18 anys la seva població. El creixement ha estat força constant fins el 2007. 

• A partir del 2008 canvien les tendències demogràfiques reduint-se els guanys (creixements entorn del 5%). 

Al 2012 la reducció s’accentua, per sota de l’1%.  

• Únicament un any ha tingut un creixement negatiu, el 2012 amb la pèrdua de l’entorn d’una cinquantena 

d’habitants. 

• El municipi ha crescut per migracions residencials, ja rellevants a finals de la dècada dels 80, els quals han 

contribuït a reactivar la natalitat. 

• Les migracions exteriors han estat poc significatives per al municipi; al 2016 el 4’3% de la població era 

d’origen estranger (el màxim es va produir al 2011 amb el 5’1%). Al 2009 es redueix el volum d’entrada i a 

partir del 2’11 les emigracions augmenten per damunt les immigracions. 

• El creixement natural es redueix a volums similars de principi de segle conseqüència de la reducció de la 

natalitat i augment de la mortalitat. Tot amb tot, el saldo segueix sent positiu. 

_Estructura d’edats 

• Sant Quirze del Vallès inicialment va atreure, sobretot, població jove, d’entre 25 i 34 anys. 

• En els darrers 15 anys ha destacat el procés de maduració de les seva estructura d’edats: 

Manté però el pes dels més petits, augmentant fins i tot lleugerament en volum; 

Es redueix el pes i volum dels adolescents, joves i joves-adults (de 15 a 39 anys); i 

Augmenta en pes i volum la població major de 50 anys. 

> Respecte a les llars 

• Entre el 1991 i el 2011 Sant Quirze del Vallès multiplica per quasi 4 el nombre de llars alhora que es 

produeix una reducció de la dimensió mitjana de la llar en els tres anys censals: de 3’40 persones/llar el 

1991 a 2’77 el 2011, malgrat ser aquesta superior a la de la seva comarca (2’64) i catalana (2054). 

Habitatge unifamiliar i plurifamiliar segons cadastre. 
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• Entre el 1991 i el 2011 va augmentar més el nombre de llars que la població, augment més significatiu al 

segons decenni. Menys persones necessiten més habitatges i en part el municipi els en podia proporcionar 

amb el parc existent. 

• Les llars de 2 persones i unipersonals són les que més incrementen en el primer decenni inclòs en l’estudi 

mentre que en el segon (2001-2011) les de 2 persones redueixen pes, que no volum, i les unipersonals no 

augmenten significativament. 

• Les de 4 i més persones tenen un augment significatiu al 2011, quasi quadruplicant el volum en relació 

l’any censal anterior. Caldria escatir si ha estat a causa de la crisi que ha conduït a reagrupar antigues llars o 

si va ser per canvis en l’estructura familiar o conseqüència de la crisi. 

> Respecte a les perspectives de creixement 

• Els escenaris de creixement de població i llars de futur estan, ara com ara, molt oberts i això proporciona 

unes forquilles molt dispars: des de 75 nous habitants al 2034, en l’escenari baix, a 4.030 nous habitants en 

l’escenari alt, passant pels 2.030 habitants de l’escenari mitjà (les xifres es presenten en números arrodonits 

ja que indiquen tendències). 

• Pel que fa les llars, de les noves 30 a les 2.160, passant per les 1.400. 

• Les estimacions de població i llars hauran de ser revisades quan es tingui més informació sobre l’any 2017. 

> Respecte als habitatges 

_Usos dels habitatges 

• Els habitatges d’ús principal augmenten notablement el seu pes entre el 2001 i el 2011 experimentant els 

altres usos una gran reducció. Suposen el 91% dels habitatges. 

• Els habitatges de segona residència són els que més han reduït volum i pes. 

• Els habitatges buits a Sant Quirze del Vallès tenen un pes molt inferior en relació la seva comarca (4’2% 

contra 11’1%) i Catalunya (11’6%). 

_Caracterització i tinença 

• L’habitatge principal és essencialment de propietat amb el 87% dels habitatges principals, malgrat que al 

2011 el de lloguer va augmentar significant una disminució del de propietat en relació el 2001.  

• L’accés a la propietat s’ha produït per endeutament de les llars, més intensa en la dècada dels anys 90. 

• El parc d’habitatges és força modern; el 76% dels immobles es van construir a partir del 1981. 

• D’aquí en resulta que el 98% dels immobles se situen en edificis en bon estat de conservació. Únicament un 

0’1% estan en estat ruïnós i un 0’2% en mal estat. 

_Dinàmiques constructives 

• Sant Quirze del Vallès s’ha caracteritzat per tenir unes importants dinàmiques constructives des 1983 fins 

el 2009, amb una inflexió entre els anys 1992 i 1993. Destaca el període de 1997 a 2006 com el més dinàmic.  

• A partir del 2010 l’activitat decau molt notablement. Entre el 2010 i 2016 s’han iniciat 296 habitatges i 

finalitzat 251. 

• Entre el 1998 i 2016 s’han acabat 213 habitatges amb protecció oficial, el 6% de l’habitatge acabat en el 

mateix període. 

• El tipus d’habitatge construït en els darrers 18 anys és predominantment en edifici plurifamiliar (77%) i de 

grans dimensions (el 55% dels habitatges acabats tenien una superfície construïda superior as 125 m² 

construïts). 

_Preus de venda i de lloguer 

• Les compravendes es centren a partir del 2’14 en l’habitatge de segona mà. 

• Aquestes augmenten any a any. Al 2016 l’increment en relació el 2013 va ser del 130%, 

• El preu mitjà de l’habitatge nou en compravenda ha disminuït entre el 2013 i el primer trimestre del 2017, 

tot i que hi ha hagut oscil·lacions. Igualment, ha disminuït el nombre de transaccions. 

• El preu mitjà de compravenda de l’habitatge usat ha anat en augment i al primer trimestre del 2017era un 

43% més car que el de 2013. 
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• El preu de l’obra nova evoluciona més irregularment (disminució al 2014, augment en els dos anys següents 

i nova reducció al 2016). Al 2016 era un 4’6% més barat què al 2013. 

• La superfície mitjana construïda és gran, superior als 120 m² construïts. 

• Els preus de lloguer a Sant Quirze del Vallès són superiors als mitjans del Vallès Occidental. 

• L’evolució dels preus ha estat paral•lela a municipi i comarca; augment de preu fins els 2009 (792’52 

€/mes a Sant Quirze del Vallès) i reducció fins el 2014 (636’14 € -l’any anterior havia augmentat). A partir 

del 2015 augmenta i el preu a 2016, de 718’73 €, ja és superior al del 2006. 

> Respecte la capacitat econòmica. Atur i renda familiar disponible bruta (RFDB) 

• La taxa d’atur a Sant Quirze del Vallès ha estat en tots els anys inferior a la mitjana provincial, 

• En ambdós àmbits s’arriba al màxim al 2013 reduint-se a partir del 2014. Caldrà veure si a causa d’un 

augment de l’ocupació o a una reducció dels efectius en edat activa o la combinació d’ambdós factors. 

• La capacitat econòmica de la població de Sant Quirze del Vallès és superior a la mitjana de la demarcació 

barcelonina, si bé és cert que en tots es anys que composen la sèrie, 2005 a 2015, s’ha anat reduint la 

diferència entre ambdós àmbits. Tot amb tot, al 2015 la diferència en relació la demarcació era de + 12 

punts. 

CRITERIS GENERALS 

• Donar resposta al dimensionat quantitatiu que, de forma orientativa, es preveu per al nou Pla. D’acord 

amb les previsions del Pla, el municipi pot donar cabuda a aproximadament 2048 habitatges nous. 

Aquesta xifra coincideix amb les previsions de demanda de nou habitatge, basades en una hipòtesi de 

creixement de 2,5 habitatges/1000 habitants (885 habitatges), a la qual s’aplica un coeficient de factor 

2,5 sobre la hipòtesi de creixement (2000 habitatges). D’acord amb l’estructura actual del tipus 

d’habitatge, el 91% dels nous habitatges tindran la consideració d’habitatges principals o llars. 

• Optimitzar les possibilitats de nou habitatge, d’acord amb el criteri de creixement contingut i fet que 

les possibilitats de creixement en nou sectors són limitades. 

• Donar compliment a les determinacions previstes pel PTMB en tant que subcentre principal del continu 

urbà intermunicipal de Terrassa i Sabadell: reforçament de les seves funcions urbanes i la dotació 

d’espais i equipaments necessaris per a compaginar el desenvolupament d’aquestes funcions amb un 

elevat nivell de qualitat de vida dels seus ciutadans. 

• Apostar per un model d’habitatge basat en la densificació estratègica i la contenció del creixement. 

• Diversificar l’oferta d’habitatge i el model de tinença, essencialment de propietat en aquests moments. 

Impulsar la promoció pública d’habitatges i el foment del lloguer. 

• Establir mecanismes de gestió dels solars no edificats i dels pisos buits. 

• Explotar la capacitat de l’Ajuntament a l’hora de regular la implantació de nous d’habitatges, de 

manera que es puguin prendre mesures d’ajust segons els diferents escenaris plantejats (planejament 

ajustable). 

• Preveure els mecanismes de gestió necessaris per garantir l’execució dels instruments de planejament i 

gestió aprovats, en coherència a les necessitats del municipi de Sant Quirze del Vallès. 

2.7. AL RESPECTE DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA 

DIAGNOSI 

• Sant Quirze del Vallès és un municipi equilibrat en relació al sòl destinat a activitats econòmiques. El 

sòl qualificat com a zona industrial (52,40 ha) representa el 42% del total del sòl urbà consolidat del 

municipi. El sòl industrial es troba principalment a la façana amb la C-58 i a la part del terme que limita 

amb Sabadell. 

• Segons la Diagnosi i recull de necessitats dels polígons d’activitat econòmica del Vallès Occidental 

(2007), al conjunt del municipi de Sant Quirze del Vallès hi ha 662 empreses i un total de 9.413 

assalariats (el 51,65% de la població del municipi en aquell any) 

• L’activitat econòmica principal del conjunt de polígons de Sant Quirze del Vallès és el sector de la 

industria amb un 52,2% respecte del total de l’activitat. A continuació el segueixen el sector del comerç a 

l’engròs amb un 29,8% i el sector catalogat com altres activitats amb un 7,4%. 

Estratègies urbanes. PTMB. 
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• Segons el planejament vigent, en el sòl qualificat com a zona industrial, clau 5 naus aïllades, s’admeten 

diferents usos segons la zona. A les zones 5a i 5b l’ús predominant és industrial en les categories 

artesanal, urbana i agrupada. S’admeten, a més, altres usos compatibles com magatzem, venda a 

l’engròs, estacions de servei... Cal destacar que, específicament, a la zona 5a poden aparèixer dotacions 

comunitàries i usos recreatius i a la zona 5b estan permesos els usos de terciari i oficines. L’ús 

dominant de la zona 5c és el comercial de gran superfície. 

• Les condicions específiques de l’ús industrial es regulen mitjançant la Reglamentació dels usos, al 

capítol de limitacions generals dels usos, de les Normes urbanístiques. En aquest capítol normatiu es 

regulen les activitats en base a: soroll i vibracions; contaminació atmosfèrica; aigües residuals; residus 

sòlids; càrrega i descàrrega; aparcament; olors; radiacions electromagnètiques; risc d’incendi; i risc 

d’explosió. 

• Els locals comercials es distribueixen per diferents parts del municipi de Sant Quirze del Vallès, 

concentrant-se especialment en quatre àmbits comercials: l’avinguda d’Egara, el carrer Pintor Vila Puig, 

els entorns dels carrers Vallcorba, Barcelona i Pau Casals i Mas Duran. Altres àmbits de comerç es troben 

a l’avinguda del Vallès, avinguda Camps i al Passeig de Can Barra, encara que amb una presència molt 

escassa. A la resta del municipi la presència del comerç és testimonial o inexistent. 

• Segons les estimacions efectuades el planejament vigent de Sentmenat té un potencial de 220.401 

m² de sòl destinat a activitats econòmiques (amb 189.279 m² de sostre no residencial). Tot això, sense 

comptar amb els solars existents no procedents de cap àmbit o sector delimitat pel PGOU. 

CRITERIS GENERALS 

• Fer una aposta per definir un model equilibrat de municipi pel que fa a l’oferta del nous habitatges i 

dels nous llocs de treball i, en coherència amb aquesta afirmació, determinar les reserves de sòl 

necessàries perquè això sigui possible. 

• Adaptar la normativa dels polígons d’activitat econòmica del municipi per tal de permetre nous usos 

compatibles amb l’ús industrial i atreure la indústria no contaminant. 

• Regular usos en lloc d’activitats. És preferible regular les activitats mitjançant ordenança, en tant que 

les activitats són molt més nombroses i variables. 

• Ordenar els volums de les edificacions en relació a les característiques del terreny i del paisatge, tot 

establint criteris per a la seva disposició i orientació pel que fa a la seva percepció visual. 

• Reordenar les àrees d’activitat econòmica amb dificultats d’accessos i circulacions, execució i/o 

consolidació, en aquest cas el polígon de Can Canals, l’àrea de l’estació i Can Corbera. 

2.8. AL RESPECTE DEL PATRIMONI 

ANÀLISI I DIAGNOSI 

• Des de l’òptica del patrimoni, partim de la base del fet que Sant Quirze del Vallès és un municipi que 

ha tingut una progressió demogràfica rellevant des de la segona meitat del segle XX (des dels anys de la 

immediata postguerra, ha multiplicat gairebé per vint la seva població) en una dinàmica pròpia de formar 

part l’àrea metropolitana de Barcelona. L’augment demogràfic ha comportat inevitables modificacions de 

caràcter urbanístic, amb l’afectació que aquestes hagin pogut tenir en matèria de conservació d’un 

determinat patrimoni sigui arquitectònic, arqueològic o natural. 

És per això que per fer una anàlisi del patrimoni en territoris que han patit una evolució notable al llarg 

del temps, volem tenir més present que mai l’article 9.3. del TRLU, quan defineix les directrius del 

planejament urbanístic: 

“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”.  

• Partint, doncs, de l’inventari realitzat l’any 1999 i dels elements continguts als catàlegs de la 

Generalitat, es dóna la situació paradoxal d’inventariar gairebé tants elements arqueològics (o àmbits 

d’interès arqueològic), que en el cas de Sant Quirze del Vallès serien 22, com elements de patrimoni 

arquitectònic, dels quals només se’n fa referència de 25. 

• Dels elements inventariats, no n’hi ha cap que tingui la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional 

(BCIN). Això és deu al fet de no conservar les restes d’un castell o una construcció defensiva notable (un 

tipus de construcció que ja es contempla com a BCIN des de … ). La classificació existent fins ara a Sant 

Quirze del Vallès contempla només dues categories: edificacions de protecció màxima (edificacions de 

Estudis complementaris de la revisió del PGOU : Inventari del 
patrimoni arqueològic i arquitectònic. 
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màxim valor local patrimonial) i edificacions de protecció mitjana (edificacions de manteniment i 

integració entre el seu valor patrimonial i el règim de titularitat i usos proposats, sense valor normatiu ni 

d’inventari). Dins de la primera categoria hi ha l’església parroquial de Sant Quirze del Vallès i Santa 

Julita i la de Sant Feliuet de Vilamilans, Can Barra, Can Duran, Can Feliu, La Patronal, el Sindicat Agrari, 

el Cementiri Vell, Nau de Voltes, Can Barnola, Ca n’Arús, Torre dels Ponsich i els dipòsits d’aigua. Pel que 

fa a la segona categoria, els 12 elements que la conformen són, Can Llobet, Can Pallàs, el Molí de Can 

Pallàs, Mas de la Sagrera, un Mas situat al Casc Antic, un mas situat al Carrer Major, els Masos de Can 

Ferran, Can Viver de la Serra, Can Llobateras, Can Corbera, Can Vinyals i Can Camps. 

Pensem que aquesta classificació s’ha de revisar profundament.  

• Els elements detectats poden estructurar‐se sota tres categories conceptuals, que determinen i 

configuren la identitat patrimonial del municipi i constitueixen al mateix temps tres eixos d’anàlisi i 

d’estudi alhora de planejar intervencions i fins i tot de dissenyar possibles recorreguts de difusió històrica 

i turística d’aquest patrimoni:  

- Els que tenen el valor intrínsec de ser els edificis “històrics” en funció de la seva antiguitat i 

representació –patrimoni arqueològic (jaciments i monuments megalítics) i patrimoni arquitectònic (les 

esglésies i altres edificacions significatives per la seva antiguitat, com el Mas Duran). 

- Patrimoni arquitectònic de la primera meitat del segle XX. El caràcter de Llinars com a població agrícola 

en contacte amb els moviments cooperatius i de sindicalisme agrari de l’època, va donar com a fruit 

testimonis notables com els edificis del Sindicat Agrari o la Patronal. A aquest caràcter de l’època hi 

hauríem d’afegir algunes edificacions probablement d’estiueig, sobretot al nucli de Les Fonts, realitzades 

en una època d’efervescència de les poblacions vallesanes com a destinació per a segones residències i 

que constitueixen un ressò del Modernisme i Noucentisme fora del nucli barceloní.  

- Masies: aquestes probablement constitueixin un dels signes més identitaris dels “vallesos” (Occidental i 

Oriental) en general. Algunes destaquen per la seva rellevància arquitectònica d’acord amb les tipologies 

tradicionals o clàssiques, per la qual cosa mereixen estar incloses també dins el catàleg de patrimoni 

independentment del fet que el municipi hagi de comptar també amb un catàleg pròpiament de masies. 

Cal destacar, així mateix i a propòsit de les masies, com la seva conservació tipològica forma part del 

paisatge identitari del municipi i la comarca, constituint un paisatge humanitzat que es troba en situació 

de gran fragilitat.  

• Malgrat ser un municipi petit, Sant Quirze del Vallès compta amb un teixit associatiu important i des de 

l’Ajuntament s’han impulsat algunes publicacions sobretot centrades en les masies, de manera que es pot 

considerar que existeix una consciència sobre la importància d’aquest patrimoni. Així mateix, també es 

va promoure una ruta inspirada en la pintura paisatgística de l’artista Vila Puig, vinculat al municipi. 

Aquests aspectes els considerem positius a l’hora de plantejar la importància de reflexionar sobre la 

protecció del patrimoni local. 

CRITERIS GENERALS 

Segons l’article 69 de la Llei d’Urbanisme: 

“Per a aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis, jardins, 

paisatges o béns culturals, les administracions competents han d’incloure en un catàleg els béns que 

calgui protegir. Els catàlegs, juntament amb les normes específiques, i d’acord amb les categories 

establertes per la legislació sectorial aplicable, són part integrant de la documentació imperativa del pla 

urbanístic corresponent”.  

En base a aquest marc legal, el catàleg serà l’instrument encarregat de: 

a) Atorgar un règim jurídic als edificis, elements arquitectònics i els seus entorns d’influència, així com 

les restes arqueològiques.  

b) Establir i fomentar les mesures i actuacions públiques i privades necessàries per a la conservació, 

recuperació i millora dels elements objecte de protecció i els seus entorns.  

c) Establir el règim d’edificació i d’ús dels elements objecte de protecció i els seus entorns, juntament 

amb la normativa tècnica per a la les intervencions, les formes d’actuació, de col•laboració i d’ajut de 

l’administració i el règim disciplinari de correcció de les infraccions.  

En el cas del municipi de Sant Quirze del Vallès, doncs, fem la següent proposta:  

 • Realitzar un catàleg actualitzat del patrimoni del municipi, que pugui constituir un punt de partida i 

una eina de reflexió al voltant de les intervencions que es duguin a terme, amb la voluntat de regular i 

incorporar el patrimoni arquitectònic i ambiental com un element clau de la nova ordenació. La 

preservació i conservació del conjunt patrimonial del municipi ha de passar a tenir un protagonisme 

singular en l’ordenació, que emani del nou planejament general i que faci seves les propostes generals 



MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. Avanç de Pla. Gener 2018. 14 

contingudes en el Catàleg, integrant en la normativa del Pla les determinacions respecte la preservació i 

conservació del conjunt patrimonial edificat. En aquest sentit, la protecció del patrimoni no pot ser vista 

com una amenaça sinó com a una oportunitat. 

• Estudiar amb cura les disposicions comunes i particulars de cada element o edifici que s’inclourà en el 

catàleg, ja que aquests documents, tal com es redacten en l’actualitat inclouen mitjançant fitxes 

individualitzades tota aquella informació base que justifica la catalogació (detecció de valors, estudi de 

conservació, context, etc), conjuntament amb les disposicions i preceptes normatius per a la seva 

correcta valorització i preservació (àmbit de protecció, límits d’intervenció, usos, etc). 

Les propostes d’actuació en aquest camp passen per dotar el municipi d’aquesta eina base per poder 

tractar amb propietat el patrimoni existent. 

• Per tal de realitzar el catàleg, es partirà de la documentació fins ara existent, però amb la consciència 

de la necessitat d’incorporar-hi nous elements, donat que de l’observació i les visites al municipi (resten 

pendents trobades amb les associacions culturals més sensibles i implicades amb el patrimoni a nivell 

local), n’extraiem que el nombre d’elements (sobretot pel que fa al patrimoni arquitectònic) és major 

dels que s’havien apuntat fins ara.  

• Particularitzar en els casos que calgui la catalogació de determinats elements amb independència del 

possible àmbit també catalogat on es trobin, ja que la protecció de determinats elements pot diluir-se en 

els àmbits genèrics on es trobin emplaçats.  

• S’ha de realitzar un catàleg específic sobre les masies del municipi. Aquesta consideració emana també 

de la Llei d’Urbanisme segons la qual:  

“El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les masies i les 

cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen 

la preservació i la recuperació, d’acord amb el que estableix l’article 47.3. Els criteris paisatgístics 

que determinen la inclusió de les masies i les cases rurals en el catàleg s’han d’adequar a les 

determinacions que, si escau, estableix el planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i el 

millorament del paisatge.” 

Així doncs, deixant de banda les masies que pel seu interès també formarien part del catàleg de patrimoni, 

cal considerar les masies i edificacions que estiguin incloses en el catàleg específic de les edificacions del sòl 

no urbanitzable. 
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II. BASES PROGRAMÀTIQUES, DIRECTRIUS ESTRATÈGIQUES I LÍNIES PROJECTUALS DEL 

POUM DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

El document de l’Avanç es fonamenta en base als documents d’informació urbanística elaborats per l’Oficina 

del Pla, pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i als estudis complementaris que 

incorpora; en particular els treballs sobre l’estudi del medi, l’anàlisi sobre la mobilitat, l’avanç de la 

memòria social, el pre-catàleg del patrimoni arquitectònic del municipi, i l’anàlisi econòmic de la hisenda 

municipal, que documenten abastament la part de la informació que ha de contenir qualsevol document de 

Pla d’ordenació urbanística municipal, com a document de planejament general pel conjunt del territori de 

Sant Quirze del Vallès i pel futur d’aquest poble. 

Les propostes que es plantegen en aquest document d’Avanç de planejament es fonamenten en el conjunt de 

raonaments, suggeriments i propostes que es deriven del procés de participació pública ciutadana, tècnica i 

institucional; però també des de la voluntat de ‘Pensar Sant Quirze del Vallès’ des d’una perspectiva 

estratègica, on els projectes d’àmbits claus determinin la vila-territori del segle XXI. 

En aquest sentit, l’Avanç de planejament ha de servir per establir les bases que, preveuen, anticipen, 

configuren el model de desenvolupament urbanístic per l’ordenació i el projecte urbà i territorial que 

esdevindrà, després de les successives fases d’informació i debat públic, el referent consensuat per la norma 

urbanística del municipi, en coordinació amb les previsions dels planejaments territorials i urbanístics de 

rang superior, així com els sectorials concurrents. 

Els diversos treballs, representen una aportació dialèctica, però precisa, de les diverses opinions i postures 

sobre l’avaluació del model urbanístic que es revisa i, al mateix temps, permeten l’elaboració d’un nou 

conjunt de directrius, accions i propostes concretes per un nou horitzó per al futur del poble en el context 

del seu territori d’abast i influència real. Una revisió fonamentada en l’anàlisi del model vigent, de la seva 

reorientació, a partir d’una disposició que recull la força transformadora de la gestió de l’urbanisme dut a 

terme en aquests anys precedents, apostant per la renovació de la qualitat urbana, per un poble estructurat 

i per un territori gestionat amb cura.  

Aquests treballs donen forma a un document de síntesi que formula i proposa el conjunt de bases 

programàtiques, directrius estratègiques i línies projectuals que constitueixen l’Avanç de planejament que 

és l’instrument que ha de regir el model urbanístic del POUM de Sant Quirze del Vallès. 

Les propostes del nou POUM es recolzen en un conjunt de bases programàtiques, que engloben els principals 

potencials que aquest poble pot desenvolupar en un nou futur: 

• Sant Quirze del Vallès, cruïlla territorial del Vallès. L’estratègica posició de la vila, en l’espai 

territorial de la ròtula i articulació del territori del Vallès conjuntament amb el desenvolupament de la 

de les infraestructures com la C-58 i la consolidació del corredor verd entre Collserola i la Serra de sant 

Llorenç de Munt i l’Obac, situen el municipi de Sant Quirze del Vallès en un marc geoestratègic 

preferencial per exercir aquest funció de cruïlla vallesana. 

• Sant Quirze del Vallès, vila verda i equipada. La presència de l’espai verd al poble de Sant Quirze del 

Vallès és una constant que inclou totes les escales de la planificació, des de la petita plaça de proximitat 

fins als parc territorial, incloent un part significativa de parcs urbans que fan del municipi un veritable 

poble verd, amb una important dotació de serveis i una reserva encara amb major potencial, que avalen 

la qualitat del verd i dels equipaments del municipi. 

• Sant Quirze del Vallès, poble de qualitat en la residència, els serveis i l’activitat econòmica. El 

creixement recent de Sant Quirze del Vallès s’ha configurat, en gran part, en base a un model 

d’habitatge unifamiliar que li ha conferit al un alt nivell de qualitat de l’hàbitat residencial per una altra 

part el caràcter industrial de la vila, defineix un element de base sobre el que definir un escenari de 

futur que potenciï, encara més i amb majors graus d’intensitat i especialització, el pes industrial del 

municipi amb la incorporació de nous sectors productius emergents. Altrament, el pes que representa 

l’economia dels serveis a Sant Quirze del Vallès ha de permetre definir un escenari en el futur de 

consolidació dl municipi com a centre de serveis a una escala territorial superior. 

• Sant Quirze del Vallès, municipi per la sostenibilitat. La sostenibilitat ha de ser, en el nou urbanisme 

del segle XXI, un referent permanent sobre el que ordenar el futur de l’urbanisme de Sant Quirze del 

Vallès, un poble que ha de sustentar el seu desenvolupament sobre tres pilars fonamentals en la definició 

del seu futur immediat i a llarg termini: la cohesió social, la viabilitat econòmica i la integració 

ambiental. 

La revisió del Pla general de Sant Quirze del Vallès parteix de les consideracions següents, fonamentals per 

emmarcar el context sòcio-cultural en el que es produeix la seva discussió: 

- La constància de la vigència de les propostes respecte el dimensionat general del  municipi que 
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s’inclouen els diferents plans territorials (Pla territorial general de Catalunya i Pla territorial metropolità 

de Barcelona) i que el present POUM, dins de la seva capacitat i legitimitat, ha de concretar i ajustar, 

sobre el desenvolupament demogràfic previsible en l’horitzó dels quinze o vint anys a venir. 

- El context de la revisió del Pla es situa en l’interès de desenvolupar una actualització de l’ordenació 

integra del territori, de manera que l’urbanisme a desenvolupar es basi en principis de sostenibilitat i de 

qualitat ambiental, per tal que la qualitat territorial repercuteixi, significativament, en la qualitat de 

vida dels veïns i veïnes i en el reforçament de l’equilibri social pel que fa a l’accés als serveis del poble, i 

de la preocupació per el manteniment i desenvolupament dels valors del medi rural i del medi natural 

que l’envolten. 

- La consciència de que Sant Quirze del Vallès és un municipi jove que ha tingut un creixement força 

accelerat en els darrers anys de vigència de l’actual planejament urbanístic i que ara cal prendre una 

major atenció a les qüestions que fan referència al reciclatge i millora de la qualitat existent i protegir el 

sòl no urbanitzable 

- La consideració que la realitat municipal de Sant Quirze del Vallès presenta una característica dual 

pròpia, amb un centre urbà consolidat entorn del nucli originari, situat en la vessant de les aigües del 

Besòs i el nucli de Les Fonts, emplaçat en la vessant de les aigües del Llobregat, dues realitats 

diferenciades que constitueixen els assentaments estables i amb serveis i dotacions pròpies que el nou Pla 

haurà de consolidar i ampliar 

Les opcions del Pla es desenvoluparan, doncs, dintre de cinc directrius estratègiques que es concreten en 

les propostes i alternatives, escrits i gràfics que acompanyen aquest Avanç: 

1. La potenciació dels espais lliures i del sòl no urbanitzat. La quantitat i qualitat del terme municipal i 

la presència rica d’espais d’aquesta naturalesa, han de fer d’aquesta component un element de qualitat 

del conjunt, tot incorporant un doble nivell de criteris. Per una part, la definició dels elements 

estructurants d’aquest conjunt d’espais: els torrents, els espais d’interès natural i els connectors; i, per 

l’altra, la classificació i regulació de la resta d’àrees que conformen el conjunt del terme municipal. Sant 

Quirze del Vallès és un municipi amb molts espais lliures, fet que s’ha aprofitar com a element connector 

i de transició entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, a més de servir com a base d’esponjament i 

assentament urbà d’alta qualitat ambiental i directament relacionat amb el entorn natural. 

2. La reorientació del model de creixement i del projecte urbà , que tendeixi al reequilibri de l’oferta 

residencial, ampliant i diversificant les tipologies de l’hàbitat. En aquest sentit l’Avanç de Pla fa una 

aposta ferma per l’optimització dels sòls residencials excessivament concentrats en l’oferta de 

l’habitatge unifamiliar, a la vegada que posa una atenció particular als projectes concrets de menor 

escala repartits pel conjunt del teixit urbà. Al mateix temps aquest reorientació del model té una 

aplicació concreta sobre els dos nuclis urbans que formen aquest poble polinuclear, en el sentit de definir 

i concretar, en cada nucli, alternatives de creixement que responen a les condicions particulars de cada 

cas. 

3. L’aposta pel creixement interior i la requalificació urbana, això és fer més poble dins del poble, 

sense incrementar els límits del sòl urbà i mantenint l’orografia actual del sòl no urbanitzable, apostant 

per una assentament urbà compacte i no difós. Donades les característiques de Sant Quirze del Vallès 

respecte els límits de sòl urbà i respecte els sòls que d’aquest resten lliures, el nou projecte de ha 

d’avaluar l’estat actual i les potencialitats dels teixits urbans existents, residencials i industrials, no 

només des d’una perspectiva quantitativa o de capacitat de creixement, sinó també des de la possibilitat 

d’identificar àmbits de reordenació o transformació que esdevinguin elements clau en els procés de 

reestructuració urbana. Aquesta mirada sobre l’assentament urbà consolidat comportarà atendre a la 

diversificació de l’oferta residencial i de les activitats econòmiques, amb una atenció especial a 

l’habitatge protegit, prioritzant el lloguer, i als llocs de treball actualment existents en el municipi de 

forma que la presència de teixit productiu ha de ser la base d’un projecte que potenciï les capacitats 

econòmiques del territori, diversificant les activitats i millorant la seva competitivitat 

4. El manteniment i la millora de la quantitat i qualitat de l’oferta d’equipament i espais lliures del 

municipi que mantingui un àmbit urbà saludable i d’alta qualitat ambiental i directament relacionat amb 

l’ entorn natural. Caldrà que el nou planejament millori les relacions entre les diferents escales dels 

espais lliures articulant un espais sistèmic del verd que integri els espais lliures de proximitat fins el parc 

territorial. Respecte els equipament dimensionarà l’oferta amb una atenció especial als equipament més 

extensius com són les educatius i els esportius, cercant la cobertura generosa sobre les potencial s 

demandes d’aquests sòls en el futur. 

5. La integració del patrimoni en el projecte del municipi. El patrimoni arquitectònic del municipi és 

un dels referents que defineixen els trets més característics del municipi. La preservació i conservació del 

conjunt patrimonial ha de passar a tenir un major protagonisme en l’ordenació que emani del nou 

planejament general. Això comporta una atenció especial al catàleg d’edificis, els elements patrimonials 

i conjunts urbans de caràcter històric, artístic i ambiental de la vila de Sant Quirze del Vallès. 
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Les bases programàtiques i les directrius estratègiques del Pla es materialitzen en les següents línies 

projectuals d’un urbanisme activador de les funcions urbanes, amb un bon suport espacial i infraestructural 

ordenat: 

1. Ordenar les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial. 

2. Integrar el patrimoni i el paisatge de l’entorn. 

3. Estructurar la vila a partir dels torrents i els espais lliures. 

4. Equipar el poble de forma equilibrada i integral. 

5. Dimensionar de forma qualitativa i quantitativa el projecte urbà. 

6. Ajustar la regulació de l’edificació i qualificació del sòl. 
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III. LÍNIES PROJECTUALS DE L’AVANC DE PLA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

1. ORDENAR LES INFRAESTRUCTURES DE LA MOBILITAT URBANA I TERRITORIAL 

Les infraestructures tenen un paper bàsic en l’ordenació del territori, de les ciutats i pobles de Catalunya. En 

el cas de Sant Quirze del Vallès, l’ordenació de les diferents infraestructures territorials de transport, 

fonamentalment les viàries i ferroviàries, han un canvi significatiu en les relacions de Sant Quirze del Vallès 

amb el territori i el sistema urbà del seu entorn. Amb el procés de redacció del POUM és el moment de 

repensar aquestes infraestructures tant urbanes com territorials i dissenyar un urbanisme més ajustat i 

adequat a la mobilitat saludable aquella que permet els desplaçaments de curta distància per mitjans no 

motoritzats. 

La planificació d’aquestes infraestructures ha de suposar per la vila, per una part, una oportunitat de 

garantir unes millors connexions externes i, per l’altra, l’ocasió per millorar la cohesió interna del poble i 

la seva interrelació entre les diferents parts, incorporant en el Pla el projecte d’aquestes infraestructures, 

no com una reserva de sòl a executar en el futur, sinó fent de les mateixes elements estructurals d’aquest 

nou model urbà. En aquest sentit, les infraestructures de mobilitat, viària i ferroviària es proposen formant 

part d’una estratègia general de vila vertebrada i ben relacionada amb el territori exterior del Vallès, a la 

vegada, més ben interconnectada internament. 

1.1. L’ORDENACIÓ DE LA NOVA ESTRUCTURA VIÀRIA 

La condició de cruïlla territorial del municipi de Sant Quirze del Vallès i la seva proximitat a les grans 

infraestructures de transport territorial com la C-58, han condicionat i condicionen fortament la mobilitat de 

la vila pels moviments vehiculars associats a aquesta infraestructura i que presenta associat a la mateixa 

infraestructura, fins a quatre portes en un tram de poc més de 5 km: 

1) La porta del torrent de la Betzuca, actual sortida 15 de la C-58. 

2) La porta Arraona. 

3) La porta del Poble Sec, sortida 12 de la C-58. 

4) La porta aeroport. 

Aquesta condició d'alta accessibilitat té també com a peatge, el fet de la incomoditat de suportar moviments 

aliens a la pròpia activitat del municipi. Una condició dual que alhora és oportunitat i al mateix temps pot 

suposar un cert conflicte per l’increment de la mobilitat. 

La millora de la capacitat de la infraestructura C-58, amb la construcció dels seus corresponents laterals, 

augmentarà encara més la condició de via aparador a les activitats econòmiques que hi donen front i per tant 

la possibilitat de la potencial reprogramació dels sòls que donen façana, de forma especial per aquelles 

activitats que ja han cobert un cicle econòmic o els que poden, per aquesta privilegiada posició, ordenar 

d'una manera més coherent amb la significació i preferència respecte el lloc que ocupen. 

L’ordenació del nou POUM a Sant Quirze del Vallès coincideix, pel que fa a les grans infraestructures de la 

mobilitat, en un moment en el que sobre la taula estan presents tres documents que fan referència a 

l’ordenació d’aquestes artèries de la mobilitat: 

- En primer lloc, el planejament urbanístic, el mateix planejament vigent que ara es revisa, el PGOU del 

2000, un document que, sense proposar cap infraestructura nova, més enllà de la reserva de sòl 

necessària per les grans infraestructures, en determinava indicativament una sèrie d’enllaços i 

comunicacions entre la vialitat urbana i la vialitat territorial que el present POUM en revisa, amb una 

aposta clara per la mobilitat a peu i en bicicleta, ajustant, modulant o modificant les propostes del 

planejament vigent. 

- En segon lloc, el planejament territorial, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona aprovat 

definitivament al 2010 i que en concret pel municipi de Sant Quirze del Vallès en determina 4 actuacions 

significatives que es descriuen a continuació així com el mateix tractament previst en el POUM respecte 

aquestes determinacions: 

- La ronda Est de Terrassa (actuació 2.16 del PTMB). Aquests és una via segregada que sortint de 

l’enllaç de la C-16 que porta a Terrassa a l’alçada de la sortida 17 de la mateixa autopista i en 

l’encreuament amb la BP-1503 passant pel mig de la serra de Galliners aniria a enllaçar amb la C-58 a 

l’altura de Can Parellada per continuar posteriorment per la ronda est de Terrassa fins enllaçar 

finalment amb la via Orbital del Vallès coneguda també com el Quart Cinturó. Aquest vial està 

contemplat en el vigent POUM de Terrassa només en la part per sobre de la C-58 i no té la continuïtat 

Estructura territorial. Proposta 

Actuacions previstes pel PTMB. Ronda Est 

Xarxa general viària i reserves eliminades. Accessibilitat territorial 
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prevista per la part inferior d’aquesta infraestructura, i fins i tot actualment ja s’està posant en dubte 

també aquest reserva de la infraestructura viària anomenada ronda est de Terrassa, tota vegada que 

amb el nom de la ronda oest de Sabadell ja hi ha una infraestructura executada i que podria exercir 

un rol similar a la citada ronda est de Terrassa 

La redacció del POUM de Sant Quirze del Vallès ha permès estudiar amb major detall la implantació 

d’aquest infraestructura en el territori i les dificultats tècniques, topogràfiques i ambientals que 

suposarien la seva execució amb una talussos i desmunts força considerables i amb unes necessàries 

intervencions en túnel que fan molt complexa i costosa la seva execució, per tant per aquestes raons 

ambientals, econòmiques i funcionals el POUM proposa no integrar la reserva de sòl urbanístic que 

està determinat en el PTMB i s’insta a la reconsideració d’aquesta infraestructura en el marc d’una 

planificació territorial més coherent amb les necessitats del territori i amb els valors ambientals i 

paisatgístics actuals, que en el cas de la serra de Galliners quedarien significativament afectats amb 

l’execució d’aquesta infraestructura viària. 

- Calçades laterals de la C-58 entre Badia del Vallès i Terrassa (actuació 1.9). Aquest és un projecte 

àmpliament debatut que actualment ja ha estat licitat i que té previst l’inici de les seves obres a la 

tardor del 2018. La C-58 és una de les principals vies d’accés a Barcelona per als vehicles que vénen 

del Vallès Occidental i el Bages. Registra, a l’entorn de Barcelona, més de 160.000 vehicles diaris de 

mitjana i, a l’altura de Terrassa centre, 54.000. Entre Barcelona i Sabadell, la calçada té tres carrils 

de circulació per sentit, i fins a Terrassa, dos. Aquest fet comporta congestions de trànsit i una minva 

de la funcionalitat en diversos punts de l’autopista, especialment en les zones a l’entorn dels enllaços 

i en les hores punta. 

L’actuació en el cas de Sant Quirze del Vallès consisteix en l’eixamplament de la calçada per a formar 

un tercer carril al tronc de l’autopista, que s’iniciarà poc després de l’accés de Terrassa est, fins a 

enllaçar amb el tercer carril que ja existeix a l’altura de l’enllaç de Sabadell centre. Aquest nou carril 

tindrà una longitud de 4,2 quilòmetres. Addicionalment, es formarà un quart carril (carril de trenat), 

discontinu, per a facilitar les incorporacions i sortides de l’autopista en aquest tram en millors 

condicions de seguretat i de fluïdesa. 

Aquesta obra pretén pal·liar les retencions que s’originen a l’entorn del quilòmetre 17, on una 

calçada lateral en el sentit Barcelona aporta diàriament uns 20.000 vehicles (provinents de l’accés de 

Terrassa est, Rubí, les Fonts i polígons) al tronc de la C-58, que ja ve carregat amb uns 30.000 

vehicles procedents de Terrassa centre, Manresa i altres punts. Els treballs a executar comportaran la 

formació de dos carrils més a l’autopista en sentit Barcelona per a facilitar als conductors aquests 

moviments, donant continuïtat als ramals actuals de l’enllaç de Sant Pau. Aquesta actuació requerirà 

eixamplar l’actual estructura sobre el riu Sec i desplaçar uns metres el traçat d’una carretera local 

situada al peu de l’autopista i que uneix Badia del Vallès i Cerdanyola, així com adequar un tram del 

riu Sec al seu pas per Badia del Vallès. Aquests nous carrils tindran una longitud d’1,8 quilòmetres. 

La congestió d’aquest C-58 en direcció Barcelona comporta que molts usuaris cerquin alternatives per 

reduir el temps del recorregut fins a Barcelona i a l’alçada de Sant Quirze del Vallès deixen 

l’autopista ja col·lapsada i circulant pels carrers urbans de Sant Quirze del Vallès van a buscar la 

carretera C-1413 per anar a Sant Cugat del Vallès i des d’allà directament a Barcelona. Un moviment 

similar fan els conductors que circulant per la C-58 e el sentit sud pensen anar fins la B-30 direcció 

Tarragona: El col·lapse de la C-58 suposa que molts facin el mateix prenent la C-1413 com a via 

alternativa i utilitzant els carrers de Sant Quirze del Vallès com a variant del traçat de l’autopista. 

Amb la millora de la C-58 part d’aquest impacte de trànsit de pas que utilitza Sant Quirze del Vallès 

com alternativa deixarà de en part de ser-ho. 

Respecte aquesta infraestructura s’han eliminat els grans enllaços que en forma de rotonda estaven 

previstos en el planejament vigent de forma que els moviments minorant el mecanisme 

d’intercanviador que aquest enllaços podrien suposar i afectar al trànsit de la mateix vila de Sant 

Quirze del Vallès. 

- Ronda de Rubí (actuació 2.17). La coneguda com a ronda de Rubí es tracta en definitiva d’una via 

incorporada al laterals de la C-16 ja contemplada en el planejament urbanístic vigent de Rubí i que 

afecta en part una porció molt reduïda del terme municipal de Sant Quirze del Vallès a l’alçada del 

polígon de Can Corbera en l’enllaç amb la carretera BP-1503 que comunica amb Terrassa. Aquesta via, 

que té per objectiu alleugerir i donar millor fluïdesa al trànsit interior de la ciutat de Rubí, serà 

integrada en els documents del POUM de Sant Quirze del Vallès amb la corresponent reserva viaria en 

sòl no urbanitzable. 

- Millora de la C-1413a entre Rubí i Sabadell i variant de Sant Quirze del Vallès (actuació 2.38). 

Sense cap mena de dubte aquesta actuació és la que ha de suposar una millora més significativa per la 

mobilitat interna del poble de Sant Quirze del Vallès, ja que aquesta antiga carretera que comunica 

Sant Cugat del Vallès amb Sabadell, amb el temps s’ha anat convertint en una espècie de variant o via 

escapatòria dels embussos que es produeixen a la C-58 esmentats anteriorment, de forma que una 

Esquema de l’actuació sobre la C-58 ja licitada 

Tram de l’autopista C-58 a l’altura del terme municipal de Sant Quirze on es 
preveu l’ampliació de carrils 

Actuacions previstes pel PTMB. Ronda de Rubí i Ronda Est 
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part significativa del trànsit que hauria d’anar per l’autopista surten a l’alçada de Can Casablanques i 

fan un recorregut pels carrers de Sant Quirze del Vallès fins arribar més o menys a l’alçada de 

l’estació del tren i allà ja enllacen amb l’actual C-1413. L’execució del traçat alternatiu per darrere 

del centre comercial de Alcampo, ja prevista en el planejament vigent, serà mantinguda al POUM a fi 

i efecte de poder descarregar els carrers d’aquest trànsit de pas que actualment suporta la vila de 

Sant Quirze del Vallès. 

Aquesta actuació en termes d'infraestructura pot suposar el canvi substancial més important en la 

mobilitat de Sant Quirze del Vallès, amb un enllaç directe sobre el que hem anomenat porta Poble Sec 

sobre la C-58 i la seva continuïtat per la trama viària de Sabadell. Aquesta actuació alliberarà la 

trama viària local de trànsit de pas i possibilitarà a la xarxa viària local recuperar la seva condició de 

carrer eliminant algunes de les rotondes previstes, més pròpies de les carreteres que de les vies 

urbanes. 

- En tercer lloc, els projectes sectorials de carreteres que, en aquests moments, el que està més 

avançat és el ja citat anteriorment de les calçades laterals de la C-58 que en breu en preveu l’inici de les 

seves obres, ja que les mateixes ja han estat licitades. 

1.2. L’ORDENACIÓ DE LA NOVA ESTRUCTURA FERROVIÀRIA 

Pel que fa a les infraestructures de comunicació, el ferrocarril és sens dubte el mitjà de transport col·lectiu 

amb més capacitat i més sostenible respecte les altres alternatives. Situada en una posició una mica 

excèntrica respecte al centre geomètric de la vila, l'actuació de l'ordenació al voltant de l'estació serà una de 

les actuacions contemplades en aquest avanç de POUM i que s’explicitarà més endavant en aquesta mateixa 

memòria, convertint aquesta estació en un espai intermodal de transport, afavorint la integració ferroviària, 

l'aparcament i una oferta raonable d'activitat econòmica i residencial que facin d'aquest espai un àrea de 

centralitat significativa en el nou projecte urbà de Sant Quirze del Vallès del Vallés. 

1.3. LA XARXA D’EIXOS CÍVICS, CARRERS VERDS I DE MOBILITAT TOVA 

Sant Quirze del Vallès presenta una estructura lineal condicionada per la topografia natural del suport del 

poble, assentat sobre una geografia orientada i condicionada pels torrents que envolten la vila de forma que 

les continuïtats més complexes son les transversals ja sigui per la mateixa topografia o l’allargament de les 

illes en el sentit dels torrents. 

La proposta en l’Avanç respecte la nova ordenació de la xarxa viària urbana passa per modificar el model de 

poble per un model en xarxa jerarquitzada, amb la integració de les noves infraestructures territorials en 

el projecte futur del municipi, que ordeni la mobilitat territorial i pugui alliberar per la mobilitat saludable 

(amb preferència per les bicicletes i els itineraris per a vianants), la xarxa de carrers que han conformat les 

seves traces històriques. 

La redacció del nou POUM és una oportunitat única per fer coherent el projecte de les infraestructures 

territorials i el projecte urbà i, en aquest sentit, el moment és idoni per tal de plantejar el futur 

funcionament viari del poble en els propers anys. La proposta respecte la mobilitat del Pla ha de ser una 

aposta decidida basada en tres grans afirmacions: 

1) La preferència per la mobilitat saludable, que afavoreixi els desplaçaments a peu o amb bicicleta 

amb una voluntat d'oferir una veritable xarxa de carrers verds amb presència de vegetació en el mateix 

de forma que totes les llars a 200 m de casa seva tinguin la possibilitat d’accedir a un carrer verd. 

Aquesta aposta per la mobilitat saludable comporta que el document de l’avanç es plantegi la supressió 

d’algun carrer rodat com el que estava previst de traçar en el planejament vigent entre la peça de sòl 

d’equipaments de Can Ponsic i el parc del torrent de la Betzuca de forma que aquest espai privilegiat del 

poble continuï mantenint un cert caràcter de ruralitat en plena connexió entre el poble i la xarxa 

d’espais territorials de la serra de Galliners. 

2) La qualitat en la urbanització de l'espai carrer, amb una secció que afavoreixi el passeig i els 

recorreguts en assentament urbà amb una escala i una forma allargassada, on al Parc del Torrent de la 

Betzuca està sempre a una distància propera, amb itineraris còmodes i de recorregut contingut. 

3) L'aposta per una xarxa homogènia formada per superilles. El suport topogràfic i el planejament a 

glops del municipi de Sant Quirze del Vallès, feta sector a sector, han configurat una vila que és un 

veritable mosaic de formes, on la major part d’elles coincideixin amb promocions immobiliàries 

conjuntes: Vall Suau Can Feliu, Vallès Parc, Can Casablanques residencial, Can Pallàs, Mas Duran, Can 

Feu, Can Canals, etc... són actuacions algunes d'elles autistes i tancades amb poca continuïtat urbana 

entre unes i altres i on el límit es converteix en frontissa urbana definida per aquestes grans superilles 

que suporten la major part de la mobilitat urbana, deixant la resta dels carrers, elements d'accés als 

habitatges, espai viari de prioritat invertida. El conjunt estarà format per una gran extensió residencial 

actual servida a través de superilles, de dimensions aproximades entre 200 i 500 metres i servida pels 

Estructura de carrers vers i eixos cívics 
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carrers que en la major part d'ells tenen continuïtat en el conjunt del municipi. 

L’estratègia sobre la definició d’un sistema d’espais lliures que abastin al conjunt del poble i donin cobertura 

a les àrees actualment més deficitàries ha d’anar acompanyada d’una interconnexió que garanteixi els 

itineraris i relacions entre les peces noves i existents que es delimiten en el Pla. 

La proposta de les superilles va associada a la de generar una xarxa verda de mobilitat interior, 

complementant el model actualment existent i aplicant sobre el mateix un criteri d’optimització de la caixa 

viària de tal manera que, en la mesura del possible, es pugui fer compatible la implantació d’una o dues 

franges arbrades amb l’actual secció en la que, normalment, apareix un espai reservat per l’aparcament en 

la via pública.  

La intensitat i gra de la xarxa de carrers verds hauria de ser tal que en qualsevol cas i a una distància no 

superior a 100 metres de casa sigui possible disposar d’un carrer arbrat que condueixi el recorregut cap a una 

“peça verda” (parc o plaça) dels previstos en el Pla. 

Les diferents seccions analitzades permeten agrupar els carrers en funció de la seva amplada en: carrers 

estrets, carrers mitjans i carrers amples. En el primer cas la secció del carrer serà bàsicament peatonal i 

arbrada, en el segon cas el carrer incorporarà carrils de circulació, aparcament, voreres de passeig i 

elements arbrats. En darrer cas, el dels carrers amples, l’avinguda o passeig ja presenta clarament dues 

franges arbrades i amb un o dos cordons d’aparcament que l’acompanyen. 

La xarxa de carrers verds serà complementària de l’atenció preferent al vianant en aquelles àrees de 

prioritat invertida que es puguin definir en el Pla i al reforçament dels itineraris de bicicletes que el Pla 

preveu incorporar i estendre fins disposar d’una veritable xarxa que garanteixi el desplaçament interior del 

poble, així com la seva relació amb el territori de l'entorn, de forma que la xarxa s’estengui fins la connexió 

amb els camins rural del territori del voltant de Sant Quirze del Vallès. 

Finalment també sobre la xarxa de mobilitat saludable amb el POUM és el moment de pensar amb una 

veritable xarxa de carrils bici a l’interior de Sant Quirze del Vallès i amb connexió amb els municipis del seu 

entorn. El Pla integrarà la proposta de l’anella de bicicleta de Sant Quirze del Vallès que permeti connectar 

com una ronda cívica totes les parts del poble i a la vegada interconnectar els carrers de l’interior amb la 

xarxa de camins rurals que s’endinsen dins la serra de Galliners. El POUM integrarà en els seus documents 

d’ordenació la possibilitat de la necessària disponibilitat de sòl que garanteixi aquesta nova xarxa de carrils 

de bicicleta al poble de Sant Quirze del Vallès. 

Sobre aquests eixos, el Pla establirà mesures de foment i d’estímul de la localització de les activitats 

comercials i econòmiques, a la vegada que regularà normativament les millors condicions per l’assentament 

d’activitats més compatibles amb el trànsit peatonal, defugint aquelles activitats que generin major 

presència del vehicle rodat (tallers de reparacions, concessionaris, rentat de vehicles etc.…). Els projectes 

d’urbanització, per la seva part, procuraran per aplicar criteris que tingui en compte el caràcter de vianants 

d’aquestes àrees. La proposta dels carrers cívics (verds, vianants i bicicletes) parteix de la pretensió 

d’equilibrar l’ús del trànsit rodat amb el passeig dels vianants i entendre que algunes d’aquestes vies són 

essencials per a la representativitat de la forma urbana i per la potenciació dels usos. 

1.4. MOBILITAT, TRANSPORT PÚBLIC I APARCAMENT 

El document del Pla d’ordenació urbanística municipal ha de ser un document que faciliti la redacció del Pla 

de mobilitat urbana, establint una jerarquia lògica i principal de carrers sobre la que poder disposar després 

les simulacions respecte la mobilitat i establint, de principi, unes condicions de prioritat respecte la 

mobilitat saludable, sobre els altres mitjans de mobilitat motoritzada. 

Important en la sistematització viària és l’equilibri amb la capacitat de les trames per assegurar uns nivells 

de confort a les zones residencials, i per garantir uns adequats nivells ambientals que s‘han de traduir per 

uns nivells adequats de confort en matèria de remor de fons, de distància, de confort i seguretat als 

vianants, i de menor contaminació en monòxid i partícules pesants. En aquest sentit, la proposta del Pla és 

doble: 

- Respecte el model actual de vialitat homogènia en la major part del carrers, el nou Pla proposa un nou 

model d’estructura viària jerarquitzada, en base a les citades superilles fonamentat en una xarxa que 

enllaci i malli les diferents parts, alliberant la major part de la xarxa urbana de Sant Quirze del Vallès 

pels moviments més locals i d’accés a l’habitatge. 

- Altrament, el POUM aposta per un model que reserva una part important de la xarxa de les vies 

públiques destinant-la a carrers per la mobilitat del vianant i de la bicicleta amb una posta clara per 

aquest sistema de mobilitat 

Les actuacions en matèria de transport públic en bus passaran per la optimització i ampliació de les línies 

actuals. En la definició de les artèries de mobilitat interior, el Pla haurà d’incorporar criteris de recolzament 

Xarxa de carrils bici 

Xarxa viària urbana. Conformació de superilles 
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del transport públic: ja sigui des de la definició d’unes vies en les que s’ha de preveure un espai 

expressament reservat pel bus, amb la idea d’ampliar l’actual xarxa de recorreguts actuals; o des de la 

mateixa inclusió de les noves línies de transport i les noves estacions a localitzar dins d’aquesta xarxa. 

Respecte l’estratègia de l’aparcament, el Pla haurà d’incorporar la proposta de dotació de les places 

d’aparcament necessàries, de forma que es puguin alliberar aparcaments de la via pública, per una millor 

qualitat urbana de l’espai carrer. Al mateix temps, la proposta ha d’incorporar espais específics 

d’aparcament en els equipaments i espais de major afluència ciutadana. 

Fora d’aquests espais, i en els espais on es localitza la major part del creixement del Pla i allà on situen 

majoritàriament les noves actuacions de transformació i extensió, es preveurà una normativa ajustada a la 

dotació de les places d’aparcament de les noves actuacions que garanteixi la menor presència de vehicles en 

la via pública. 
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2. INTEGRAR EL PATRIMONI I EL PAISATGE DE L’ENTORN 

Aquest Pla aposta per la recuperació del patrimoni a partir de la seva rehabilitació i posta en ús com a 

elements fonamentals per tal de garantir el seu aprofitament pels ciutadans, i una veritable protecció que no 

es limiti estrictament a la valoració i preservació dels valors culturals del patrimoni, sinó que tingui en 

compte també els valors socials i econòmics –el seu potencial per dinamitzar i enriquir la qualitat urbana de 

Sant Quirze del Vallès- com a paràmetres essencials que necessàriament condicionen els processos 

d'intervenció que l’avanç de Pla implementa en el conjunt del poble. 

L’evolució urbana que es preveu en els pròxims anys, ha de posar en marxa una nova manera d'entendre i 

valorar determinats elements del Catàleg que puguin posar èmfasi en aspectes diferents o complementaris 

als contemplats fins ara. Més enllà de la possible relectura dels valors culturals i plàstics dels elements i 

d'una reinterpretació del seu paper dins del context de la història del municipi, la nova formulació del 

Catàleg hauria d'atendre també a nous factors de avaluació com serien la incorporació dels valors identitaris i 

pedagògics que puguin relacionar-se i formar part de recorreguts i itineraris significatius capaços d’explicar 

en el futur els elements més rellevants de la història econòmica i social de Sant Quirze del Vallès. 

L'elaboració d'un instrument de planejament general i la consideració respecte les determinacions del 

catàleg del patrimoni arquitectònic ha d’incorporar una coherent correspondència entre la voluntat de 

protegir el patrimoni arquitectònic i els drets urbanístics i ha d'estar present en l'elaboració dels actuals 

instruments de planejament, de forma que aquelles determinacions i classificacions que el corresponent 

catàleg estableixi pel llistat dels edificis catalogats: BCIN, BCIL o béns de protecció urbanística, així com 

l'establiment de coherència formal determinats paisatges i teixits urbans dels nostres municipis, és necessari 

que vagin acompanyades d'una regulació ajustada i precisa del que atorga el planejament, evitant en 

qualsevol cas la possibilitat de la sol·licitud d'indemnitzacions per limitacions singulars imposades, de tal 

forma que al igual la gestió ambiental, el patrimoni i la cultura són presents des de l'inici en la redacció i 

regulació dels plans d'ordenació urbanística municipal. 

2.1. REGULACIÓ I INTEGRACIÓ DEL PATRIMONI 

Aquest Avanç de Pla proposa integrar el Catàleg de Béns a protegir del terme de Sant Quirze del Vallès, 

incorporant aquells elements que han assolit l’antiguitat necessària per ser incorporats amb posterioritat a la 

seva redacció i fa seves les propostes generals contingudes en el mateix document, integrant en la normativa 

del Pla les determinacions respecte la preservació i conservació del conjunt patrimonial edificat. 

Durant el procés de redacció del PGOU 2000 es va redactar un estudi complementari amb l’objectiu de dotar 

el municipi amb un primer inventari dels elements dignes de ser protegits i establir uns mínims de protecció 

(CCRS Arquitectes, 1998: Inventari del Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic de Sant Quirze del Vallès). 

Malgrat això, Sant Quirze del Vallès no disposa d’un Catàleg dels béns a protegir en l’actualitat. Aquest 

inventari classificava el patrimoni en elements de patrimoni arqueològic i elements de patrimoni d’edificació 

arquitectònica. 

A part de donar compliment al nou marc normatiu, la redacció del catàleg és necessària per a la protecció 

del patrimoni cultural del terme municipal de Sant Quirze del Vallès per unificar en un únic document marc 

per a tot el terme; per a incorporar, pel seu valor arquitectònic, històric i/o cultural, béns actualment no 

protegits i importants en la història i evolució de Sant Quirze del Vallès i el patrimoni arqueològic. 

Es relacionen a continuació el conjunt de propostes que l'Avanç de Pla incorpora com a instrument global 

d’intervenció en el conjunt del poble. Les noves propostes de regulació respecte el conjunt patrimonial 

parteixen d’un reconeixement previ que s’estructura en tres nivells que, posteriorment, serviran per 

determinar els diferents nivells d’intervenció que s’hauran d’aplicar en el nou Pla d’ordenació urbanística 

municipal 

- La localització individualitzada dels elements singulars (elements patrimonials urbans i rurals) sobre 

els que ha estat edificada l’assentament urbà i el territori històric. Això justifica l’Inventari d’edificis, 

llocs, i elements arqueològics i, amb aquesta primera aproximació apriorística, es pot formar una base de 

coneixement amb aquells elements singulars que hagin estat filtrats i reconeguts en un període més o 

menys llarg de temps. El criteri metodològic és, doncs, establir un inventari d’aquells elements més 

importants de la cultura patrimonial immobiliària del terme. L’objectiu de l’Inventari és, un cop 

analitzats i incorporats al mateix els elements que presenten alguns dels valors establerts prèviament, 

determinar, la qualificació específica de l’immoble, ja sigui com a BCIN, BCIL, o BIPCC. En qualsevol cas, 

aquest primer estadi significa un document bàsic en tant que ha d’integrar tots aquells elements que, 

com a mínim, serien susceptibles de ser considerats Béns Integrats del Patrimoni Cultural Català, d’acord 

amb la Llei 9/1993. 

- La identificació dels ambients a protegir, que responen a actuacions urbanístiques ben definides i que 

caracteritzen, de manera singular, a certs espais del poble d’avui. Aquests conjunts, trames o ambients 

Estructura urbana. Proposta 
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han de poder identificar el seu origen i, per tant, la normativa de desenvolupament del nou Pla sobre 

elles ha de tenir ben present les circumstàncies urbanístiques específiques que les van generar i aquelles 

normatives que les van determinar. És per això que han de ser tractades amb una normativa específica, 

atesa la seva homogeneïtat. Essencialment, aquests valors de singularitat i homogeneïtat dins del context 

urbà general estan presents en els diferents creixements del poble. Dintre d’aquest apartat es 

diferenciaran aquells conjunts i trames que responen a un procés de construcció realitzat en base a un 

pla anterior, d’aquells que tenen el seu origen en un projecte concret i unitari que fou la raó de la seva 

construcció. 

El nou Pla es formula des de la consciència que la identificació i la protecció del patrimoni que planteja ve 

referida a un determinat moment històric i què aquestes estan subjectes a les possibles variacions que es 

puguin donar en base al normal procés d'evolució del poble. 

La vigent Llei 9/1993 de Protecció del Patrimoni Cultural Català defineix que: “El Patrimoni Cultural de 

Catalunya és integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de 

Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, 

documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que 

puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions 

futures.” 

La mateixa Llei determina que tots els béns catalogats pels plans generals aprovats amb anterioritat a 

l’entrada en vigor d’aquesta tenen consideració de BCIL i, a la vegada, estableix tres categories de 

protecció: 

- Els Béns Culturals d’Interès Nacional, BCIN. 

- Els Béns Culturals d’Interès Local, BCIL. 

- Els Béns Integrants del Patrimoni Cultural Català, BPCC. 

El catàleg dels béns a protegir agruparà els edificis d’acord amb els tres nivells de protecció o categories 

establerts en la llei 9/93 sobre el Patrimoni Cultural Català. 

2.2. SOBRE ELS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS 

La protecció arqueològica es regularà en funció del procediment de gestió, segons la valoració dels elements 

inventariats en la Carta Arqueològica de Sant Quirze del Vallès. En tant no estigui redactada la carta 

esmentada es determinarà un procediment per articular la protecció a partir del dictamen que es generarà 

tècnicament quan apareguin restes no controlades prèviament. 

2.3. CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 

D’acord amb el que estableix l’article 50.2 del text refós de la Llei d'urbanisme: “El planejament urbanístic 

general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les masies i les cases rurals susceptibles de 

reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació i la recuperació, 

d’acord amb el que estableix l’article 47.3. Els criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les masies 

i les cases rurals en el catàleg s’han d’adequar a les determinacions que, si escau, estableix el planejament 

urbanístic o sectorial per a la protecció i el millorament del paisatge.” 

Per a l’elaboració del catàleg de masies servirà de base les directrius marcades pel Departament de la 

Generalitat competent en la matèria. Aquestes directrius fixen l’any 1956 com a punt de partida. Aquest 

any es va aprovar la Llei estatal del sòl on quedaven legalitzades les edificacions en sòl no urbanitzable 

construïdes amb anterioritat. D’acord amb el criteri anterior, seran catalogables les masies i cases rurals 

anteriors al 1956. 

No hi ha antecedents en la catalogació de masies en el municipi de Sant Quirze del Vallès. La metodologia de 

treball, a apart de la consulta de diferents fonts documentals, consistirà en el treball de camp a partir del 

que es construirà un inventari, en el que s’identificaran els elements existents en el sòl no urbanitzable 

anteriors al 1956. Aquesta primera base serà complementada amb la incorporació de les altres construccions 

que per raó dels seus valors arquitectònics, històrics, ambientals, paisatgístics o socials, tal com assenyala la 

legislació vigent. 

El catàleg de masies a partir d’aquesta informació haurà de destriar quines d’aquestes construccions 

passaran a constituir l’esmentat catàleg atenent als següents criteris: 

- Dimensions mínimes dels habitatges. 

- Importància arquitectònica. 
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- Importància històrica. 

- Raons paisatgístiques i mediambientals. 

- Raons socials. 

2.4. PATRIMONI NATURAL I XARXA PATRIMONI PAISATGE 

Els valors del territori els reconeixem a través de l’expressió subjectiva dels seus habitants. Una manifestació 

concreta dels imaginaris dels mateixos s’expressa en els ‘paisatges’ que hom considera representatius de la 

memòria de les geografies personals: edificis simbòlics, façanes urbanes, enclaus i espais urbans, enclaus i 

espais territorials, boscos i arbredes, espais de ribera, turons, etc. Es pretén integrar en el POUM els reptes 

de la gestió de les qualitats paisatgístiques del territori i del municipi de Sant Quirze del Vallès dins el 

sistema de paisatge del Vallès.  

El nou Pla reconeixerà els elements naturals actualment protegits amb l’objectiu d’integrar la seva 

conservació dins les diferents propostes d’ordenació com elements de valor històric, cultural i ambiental. 

En atesa dels documents preceptius del corresponent Catàleg del Paisatge que ha elaborat el Departament 

de la Generalitat competent en la matèria, el POUM considera oportú iniciar, en aquesta fase d’Avanç, una 

identificació dels àmbits i elements que constitueixen ‘paisatges qualitatius’ que mereixen ésser considerats 

en allò que respecta l’ordenació del territori, obrint en la fase de consulta i participació de l’exposició 

pública, un espai de suggeriments específics, per recollir aquells que siguin objecte de valoració social. 

El nucli antic, el fons de la serra de Sant Llorenç i l’Obac, el mosaic agrícola forestal del peu de la serra de 

Galliners i la mateixa serra, les rases i, de forma especial i caracteritzant, els torrents, així com les masies i 

les cases rurals, constitueixen els elements vertebradors del patrimoni-paisatge que el Pla ha d’ajudar a 

articular per tal de facilitar la seva gestió, com a paisatge cultural singular i identitari dins els diversos 

paisatges específics de Catalunya. 

La seva identificació com a Paisatges d’atenció especial trobarà, en el desplegament del POUM, els 

instruments normatius i de gestió corresponents en relació als objectius determinats. 
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3. ESTRUCTURAR SANT QUIRZE DEL VALLÈS A PARTIR DELS TORRENTS I ELS ESPAIS 

LLIURES 

L’estructura del sistema d’espais lliures s’aborda a partir del reconeixement realitzat en els documents 

d’informació, en els que s’aprecia una constant millora de les condicions i un augment quantitatiu i 

qualitatiu del espais lliures a l’intern de la vila, amb una especial significació pel rol estructurador que 

hauran de tenir els espais lliures en la configuració del nou projecte urbà i territorial que en resulti d’aquest 

Pla d’ordenació urbanística municipal. 

El nou Pla proposa una millora d’aquesta condició verda del poble, integrant els torrents i els verds 

urbans del municipi en un sistema estructurat de relacions, on l’espai lliure faci a la vegada la doble funció 

de connector i límit entre la urbs consolidada i compacta i l’espai rural, agroforestal del seu entorn. Aquest 

principi s’integra en el Pla a partir de les determinacions ja explicitades en l’apartat de les bases 

programàtiques i directrius estratègiques del POUM de Sant Quirze del Vallès i que constitueixen la base de 

la proposta del Pla: 

1.- La xarxa dels grans espais oberts territorials, que inclou tant els ambients més muntanyencs del terme 

com la Serra de Galliners, com les parts de major valor agronòmic del mosaic de les àrees que conformen 

l’espai rural, agrari i natural de l’entorn de Sant Quirze del Vallès i, de forma especial, la part més baixa 

del municipi de la mateixa serra, que conté les peces del territori terrenys de major qualitat agrològica. 

2.- El conjunt dels torrents i les rases que solquen tot el terme municipal i que son els connectors 

ambientals i naturals més privilegiats del municipi de Sant Quirze del Vallès.  

3.- Les places urbanes, espais de significació, convivència i relació ciutadana i la localització i ampliació 

de nous espais lliures urbans. 

4.- La interconnexió de les “peces” (parcs i places) per una xarxa de sendes verdes i d’itineraris verds. 

L’objectiu final serà disposar d’una trama verda composta per “àrees” i “itineraris” relacionats i 

interconnectats de tal forma que tot actuï com un sistema de relacions jerarquitzades, on coexisteixen 

ordres i papers diversos a cada espai i connector, i on sigui possible una transició entre l’assentament urbà 

compacte i el territori natural de l’entorn no urbanitzat, actuant com un connector més i no com una barrera 

imposada al creixement del poble. El Pla haurà d’incorporar el valor del sòl lliure com un element de 

millora de la qualitat de vida dels ciutadans i on les zones verdes s’entenguin constituents d’una estructura 

bàsica fonamental de la definició del nou model urbà. 

3.1. ELS TORRENTS COM A PARCS URBANS I ESPAIS CONNECTORS 

La privilegiada posició de Sant Quirze del Vallès, connectat pels torrents i la seva condició de municipi ròtula 

del sistema vallesenc li confereixen a Sant Quirze del Vallès una qualitat de poble en contacte amb l’entorn 

natural proper, que vindrà reforçada pel projecte dels elements verds que han de garantir aquesta 

continuïtat. 

Dins el terme municipal es localitzen un conjunt de torrents i connectors d’un alt valor paisatgístic i 

mediambiental als que el Pla es proposa integrar com espais de parc connectors del poble amb el seu entorn 

natural més proper. A l’interior del poble de Sant Quirze del Vallès, els torrents prenen diferent forma i 

dimensió, podent en cadascun del mateixos diferenciar morfològicament en la seva secció tres parts: 

- El fons. Es correspon, majoritàriament, amb l’espai per on discorre l’aigua de forma intermitent i que 

constitueix el llit del curs fluvial. És un espai en el que, en la seva major part, el seu ús està condicionat 

a la conca fluvial i al transport i a la canalització de l’aigua, de forma que no se li pot agregar cap altre 

ús. 

- El vessant. És la part que relaciona la part inferior del fons amb la part superior del balcó i que, en 

general, en la major part dels torrents de Sant Quirze del Vallès presenta un pendent força elevat, amb 

pendents superiors sempre al 20%, la qual cosa fa que sigui un espai més propi del sòl no urbanitzable que 

no pas del sòl urbà, per la seva nul·la capacitat d’acollir usos urbans. 

- El balcó. Es correspon amb la part superior del torrent i coincideix, aproximadament, amb la cota en la 

que hi ha assentat el poble actual amb amplades i franges de molt diferent dimensió, ja que hi ha llocs on 

el torrent quasi és vertical i casi no té ni un petit espai per on abocar-se o passejar, mentre que en altres 

parts aquest espai pren major amplada i ha de permetre la definició d’un parc lineal de major dimensió i, 

per tant, amb capacitat d’acollir usos de passeig i de lleure associats a aquesta peça de parc urbà.  

La ordenació i integració dels torrents en el nou projecte del Pla ha de permetre configurar un poble 

privilegiat i de qualitat respecte la seva relació amb els espais lliures, amb tres grans parcs urbans associats 

a cadascun dels torrents: 

Xarxa d’espais lliures. Proposta 

Projecte urbà. Proposta 
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- El Parc del torrent de la Betzuca. Situat a en la part més baixa i a ponent del poble, és el torrent de 

major dimensió i que d’una forma més immediata ha de ser integrat al conjunt de la vila com un gran 

parc natural, ja que la major part del seu recorregut ha estat configurat a través de les cessions 

associades als diferents sectors de desenvolupament residencial que s’han anat executant en aquests 

darrers anys més recents del creixement de Sant Quirze del Vallès. 

El parc de la Betzuca, que ja ve en continuïtat amb el gran parc de la Grípia i la Betzuca de Terrassa, 

inicia el seu recorregut a Sant Quirze del Vallès precisament el mesclant de les aigües provinents del 

torrent de la Grípia i el mateix torrent de la Betzuca, aproximadament a l’alçada del carrer de la Grípia 

de la urbanització de Can Llobateres, un espai molt sensible ambientalment ja que constitueix el coll 

d’ampolla del corredor biològic entre Collserola i la serra de San Llorenç l’Obac i que el POUM proposa 

d’ampliar precisament per garantir una major continuïtat biològica en aquest indret. 

El seu recorregut travessa en forma allargassada tot el terme municipal en el sentit nord-oest sud-est, 

convertint-se finalment en el riu Sec a l’alçada del barri del Poble-sec i del polígon industrial de Can 

Canals. En conjunt en aquest parc es totalitza una superfície d’uns 235.747 m² de sòl, amb un recorregut 

lineal d’aproximadament 5.500 metres i una amplada molt variable que va des dels 100 metres en la seva 

part més estreta fins els prop de 400 metres en les seves pars més amples. El parc-torrent de la Betzuca 

integra en el seu entorn un conjunt d’equipaments de naturalesa diversa com Can Barra, la biblioteca 

municipal, l’escola Onze de Setembre, can Ponsic etc... convertint-se així amb el principal element de 

l’estructura urbana de Sant Quirze del Vallès i per extensió un dels espais de major referència i 

significació del poble. 

- El Parc del torrent de la Font del Pont. Situat en les parts més al nord del municipi és un parc de 

menor entitat que l’anterior per la seva menor longitud i la seva menor dimensió, no obstant això és un 

element fonamental de l’estructura urbana dels espais lliures del poble en relacionar la part de can 

Casablanques i les urbanitzacions de can Pallars i Llobateres. 

En el seu recorregut va ser entubat, del que es coneix com el parc del torrent de la Font del Pont i per 

tant desapareix la seva traça en el paisatge lineal que sempre tenen els torrents, conferint nom a una 

part del seu recorreguts quan la seva longitud és molt més llarga que el que avui es coneix com parc amb 

el nom del torrent del mateix nom. En conjunt, en aquest parc es totalitza una superfície d’uns 66343 m² 

de sòl, amb un recorregut lineal d’aproximadament 3.200 metres i una amplada mitja del parc-torrent 

que va oscil·lant entre els 90 i els 210 metres fins el l’espai en el que conflueix amb el torrent de la 

Betzuca i formen el parc de Can Feliu el parc de major amplada del municipi. 

Els dos torrents conflueixen en la part inferior en el parc de Sant Feliu, en un territori de mesclant d’aigües, 

privilegiat des de les seves qualitats paisatgístiques i territorials i que el Pla preservarà i proposa ampliar 

ja que, a més, sobre el mateix conflueixen les màximes sensibilitats ambientals i a la vegada és una de les 

peces més significatives i importants dels espais lliure de Sant Quirze del Vallès per la seva proximitat al 

nucli. La naturalesa de parc i la seva continuïtat posterior fins el parc de can Barra fan d’aquesta peça un 

veritable pulmó verd del poble i un espai de frontissa entre els teixits en edificació continua dels carrers del 

centre i les urbanitzacions extensives en base a fileres de cases de Vall Suau i can Feliu i Vallès Parc. 

3.2. MILLORAR LA QUALITAT DELS ESPAIS LLIURES DE PROXIMITAT 

Des de la residència, el sistema dels parcs i les places constitueix el primer lloc de servei lúdic a la 

població i és, a la vegada, el que permet l’atansament de les persones a l’espai lliure i a la vegetació. Són el 

que anomenem “espais lliures de proximitat”. 

Sant Quirze del Vallès ja compte amb una constel·lació de petits espais lliures de proximitat ben distribuïts 

arreu de la vila. Tot i això, la població no percep aquests espais lliures com a espais de qualitat que incitin al 

seu ús. 

La proposta respecte els nous espais lliures urbans s’ha de caracteritzar, precisament, per aconseguir una 

major proximitat d’aquestes peces als residents, definint en els sectors de desenvolupament més significatius 

espais cívics de relació i intercanvi. 

La proposta de l’Avanç respecte als espais lliures de proximitat existents és: 

- millorar la seva qualitat d’urbanització, en tant que la quantitat de sòl ja és suficient; i 

- facilitar-ne l’accés a través de carrers verds i eixos cívics. 

La proposta respecte els nous espais lliures de proximitat de les noves àrees d’extensió residencial és: 

- projectar els nous espais lliures urbans com a complements dels existents, establint els vincles i 

contactes dels diferents barris del municipi amb el territori natural de l’entorn; 

- aconseguir una major proximitat d’aquestes peces als residents, definint espais cívics de relació i 
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intercanvi; i 

- ordenar els espais lliures de proximitat definint espais d’identitat, com ja succeeix a altres places o 

placetes del poble de Sant Quirze del Vallès. 

3.3. LA INTERCONNEXIÓ DE LES “PECES VERDES”  

És de vital importància interconnectar les peces d’espais lliures (les places i els parcs) mitjançant una xarxa 

d’itineraris verds que permeti establir les continuïtats des dels espais lliures urbans fins als parcs territorials. 

El Pla haurà de preveure la formació d’un sistema que garanteixi la interconnexió entre les àrees verdes de 

diferent dimensió que es delimiten (parcs territorials, espais de referència i espais de proximitat), i en la que 

destaquen dos elements claus pel nou ordre de la vila:  

- La definició d’una estructura general d’itineraris naturals - senders territorials que han d’interconnectar 

la vila amb l’espai rural de l’entorn. Uns elements de connexió interior-exterior que permetin mantenir 

aquesta privilegiada relació de poble i paisatge. 

- La constitució d’una xarxa verda de mobilitat interior. La construcció d’una xarxa interior d’eixos cívics i 

carrers arbrats (inclosa també en les propostes sobre la mobilitat) té una importància cabdal, al permetre els 

fluxos i recorreguts diversos a l’interior de la vila, i establir un espai simbòlic i funcional de primer ordre de 

Sant Quirze del Vallès, que per la seva extensió i comunicació han de constituir una nova orientació en el 

paisatge urbà actual del poble. 

També es considera important que aquests eixos cívics- carrers verds que han d’interrelacionar les peces 

verdes estiguin en relació amb la xarxa de carrils bici esmentada anteriorment, conscients de la importància 

de canviar el mode i el costum habitual del desplaçaments dins del poble, apostant en primer lloc per 

aquesta mobilitat no motoritzada, fent del recorregut entre les parts un trajecte qualitativament millor que 

l’actual i afirmant que en termes de desplaçament la distància més curta entre dos indrets no és la línia 

recta sinó la que té el trajecte més agradable. 

 

La continuïtat del sòl no urbanitzable al municipi 

Per tal de garantir el pas del corredor natural cap a Collserola, i a fi de facilitar l’explotació de sòl forestal 

al municipi de Sant Quirze, el nou pla proposa la reducció de sòl urbà en dos àmbits: 

- Can Llobateres, on es proposa reduir la superfície de parc territorial en favor del sòl rústic 

forestal, tot garantint la superfície mínima d’espais lliures per al sector. 

- Franja d’espai lliure entre la serra de Galliners i Sabadell, a l’alçada de Sotavia i al sud de Can 

Canals, on es busca estendre la continuïtat del corredor de forma transversal. Es proposa la 

desqualificació del parc territorial vinculat a Can Canals i s’aprofita el desplaçament de la 

rotonda al sud de Can Canals cap al sud per desqualificar, també, la reserva de viari prevista 

pel PGOU 2000.    

Sòl urbà que passa a sòl no urbanitzable 
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4. EQUIPAR SANT QUIRZE DEL VALLÈS DE FORMA EQUILIBRADA I INTEGRAL 

Els equipaments, per la seva naturalesa i finalitat, esdevenen elements cabdals en la configuració de la 

forma i el funcionament dels assentaments urbans. A diferencia dels altres usos de desenvolupament 

majoritari i extensiu - habitatge, indústria - els equipaments no defineixen, per ells mateixos, teixits urbans 

però, en canvi, la seva presència és insubstituïble per a la formació d’aquests teixits de manera complerta. 

Aspectes com la posició, la qualitat funcional i arquitectònica dels mateixos, són cabdals en la construcció de 

l’assentament urbà. 

La presència de les peces d’equipament dins del context urbà ha de respondre no només als factors 

relacionats amb la cobertura o prestació de determinats serveis necessaris per a la vida ciutadana, si no 

també i molt particularment a la seva capacitat de qualificar els espais i els recorreguts per damunt d’altres 

usos o implantacions edificades. 

La definició del nou model del sistema d’equipaments, haurà de partir de quatre criteris essencials: 

a) Valorar la jerarquia de diferents nivells i ordres d’intensitat en la capacitat de creació de nova 

urbanitat que contenen els diferents tipus d’equipaments. Identificar aquells que, per la seva naturalesa, 

tenen un caràcter i un abast de servei general per a tota la vila i el seu territori de l’entorn, en el que 

podríem definir com els equipaments de referència i aquells altres que tenen un abast més reduït i que, 

majoritàriament, venen a atendre les necessitats d’un col·lectiu identificat per la proximitat a 

l’equipament i que, sovint, coincideix amb un barri o amb un conjunt de barris del municipi de Sant 

Quirze del Vallès. 

Altrament, és recomanable que el nou Pla tingui present també la necessitat de disposar d’espais 

suficients de reserva per acollir altres possibles i futures demandes d’equipaments de significació 

territorial i supramunicipals que li corresponguin per la seva posició de cruïlla del Vallès, així com els 

necessaris per la renovació i remodelació integral d’altres equipament de municipi que en el futur vagin 

completant el seu cicle de vida útil. 

b) Complementar les actuals dotacions existents i previstes en funció de les noves necessitats que es 

generaran a partir de les possibles escenaris de població. Aquestes previsions han de tenir especial cura 

en la identificació no només dels aspectes quantitatius generals de les noves demandes, si no també i 

molt especialment, d’aquells aspectes sectorials que es defineixen en funció de les franges d’edat més 

significatives d’aquesta nova població juntament amb l’evolució de la població ja existent. 

En general, la principal atenció que li ha de correspondre a un document de planejament general 

respecte la reserva dels equipaments de proximitat, és la que va vinculada a la localització dels nous 

centres d’ensenyament, per la dimensió més gran d’aquestes peces, i per la seva condició escalar de la 

necessitat, on sovint a partir de l’acumulació de diferents sectors, que en sí mateixos no arriben al llindar 

de la necessitat d’una escola, aquesta apareix per l’agregació de la població resident dels diferents 

sector de menor dimensió. En aquest sentit es proposa un desplegament potencialment generós de les 

noves necessitats escolars, que atenguin als diferents nivells, des de l’escola bressol, fins l’ensenyament 

del batxillerat, passant pels centres d’educació infantil i primària. 

c) Establir la localització dels nous equipaments en funció de criteris de reequilibri i de correcció dels 

actuals desajustos que es donen en determinats àmbits del poble i al mateix temps, disposar aquestes 

noves localitzacions amb la voluntat expressa d’aprofitar la seva capacitat de reforç dels nous teixits 

urbans. La localització d’aquestes noves peces ha de centrar-se sobre nous àmbits de màxima proximitat i 

major accessibilitat, per damunt de possibles criteris d’oportunitat en la major facilitat per l’obtenció 

del sòl. 

d) Finalment cal definir les noves reserves d’equipaments com a part d’un sistema complex dins del 

qual desenvoluparan un paper què podrà ser canviant en el temps en la mesura en que evolucionin les 

necessitats i els requeriments plantejats. Aquest caràcter evolutiu del sistema i el seu funcionament 

obligarà a una màxima versatilitat i condició de flexibilitat a possibles canvis funcionals, que hauran de 

ser especialment integrats dins dels criteris per a l’establiment de les noves reserves. 

L’estratègia respecte els equipament en el POUM de San Quirze del Vallès es basarà en les quatre principals 

afirmacions següents: 

- Significar els equipaments de referència; 

- Optimitzar els equipaments i dotacions actuals; 

- Interconnectar els diferents equipaments amb els espais lliures del seu entorn; i 

- Complementar les actuals dotacions existents i previstes. 

Estructura d’equipaments. Proposta 
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4.1. SIGNIFICAR ELS EQUIPAMENTS DE REFERÈNCIA 

El planejament ha de valorar la jerarquia de diferents nivells i ordres d’intensitat en la capacitat de creació 

de nova urbanitat que contenen els diferents tipus d’equipaments. Identificar aquells que per la seva 

naturalesa tenen un caràcter i un abast de servei general per a tot el municipi, en el que podríem definir 

com els equipaments de referència i aquells altres que tenen un abast més reduït i que majoritàriament 

venen a atendre les necessitats d’un col·lectiu identificat per la proximitat al equipament i que, sovint, 

coincideix amb un barri o amb un conjunt de barris del poble. 

En el cas de San Quirze, la relació d’aquests equipaments de referència i la seva localització es relaciona a 

continuació: 

- La nova casa de la vila o remodelació i ampliació de l’actual ajuntament. Sense cap mena de dubte 

un dels edificis de major rellevància d’un municipi és la casa de la vila, espai d’atenció al ciutadà i lloc 

central on es gestionen la major part del serveis que s’utilitzen al poble. En el cas de Sant Quirze del 

Vallès desprès d’una actuació ja efectuada de l’antic edifici municipal, resta pendent encara entre altres 

serveis, el dotar a la casa de la Vila d’una sala de plens en les millors condicions espacials i tècnics on 

celebrar periòdicament les sessions plenàries i altres possibles actes com presentacions d’actes socials, 

culturals etc... La previsió respecte aquesta necessitat en l’avanç de POUM es dual el sentit que: 1) es 

pot plantejar l’ampliació a la parcel·la de l’actual ajuntament o 2) preveure la nova construcció d’un nou 

edifici en l’espai reservat a tal efecte en l’espai-plaça proper a l’avinguda Pau Casals i el carrer Anselm 

Clavé. En qualsevol cas i pel que fa referència a la reserva de sòl totes dues peces estan contemplades en 

el document urbanístic que ara es tramita. 

- L’equipament de Can Ponsic. Situat al nord-oest del nucli urbà, als peus de la serra de Galliners, és 

espai biològic que connecta la serra de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i la de Collserola. Amb una extensió 

gran extensió i delimitada al nord-est pel torrent de la Font del Pont i al sud-oest pel torrent de la 

Betzuca, la finca de Can Ponsic està formada per un mosaic agroforestal amb prats i vegetació de ribera. 

Els potencials de la parcel·la, la seva posició privilegiada i la seva extensió al voltant de les 5hes de sòl 

amb la masia existent converteixen aquesta peça en un privilegi i un patrimoni molt important del poble 

on poder recuperar i restaurar la masia com Centre d'Interpretació de la Natura i d'Educació ambiental, 

que permeti conèixer als ciutadans d'enguany i del futur els valors naturals del municipi i de la comarca 

del Vallès. Entre les potencials finalitats d’aquesta singular peça cal citar la recuperació dels aiguamolls i 

la vegetació de ribera del torrent de la Betzuca per a augmentar-hi la biodiversitat local i restituir-hi 

l’antiga zona humida, l’adequació de l’entorn dels nous aiguamolls i del jaciment arqueològic de Can 

Pallàs per facilitar la seva visita per part de la població local i visitant; la conservació i reconeixement 

legal del jaciment arqueològic i del jaciment paleontològic de Can Ponsic; la regulació de l’accés a 

l’àmbit dels aiguamolls i el condicionament de la xarxa de camins per al trànsit a peu o en bicicleta; i, 

finalment, aconseguir apropar els aiguamolls, el torrent de la Betzuca i la balma neolítica de Can Pallàs a 

la ciutadania de Sant Quirze del Vallès mitjançant propostes lúdiques i educatives 

4.2. OPTIMITZAR ELS EQUIPAMENTS I DOTACIONS ACTUALS  

Tenint en compte que amb el conjunt de dotacions existents i previstes d’executar a curt termini en el 

municipi de Sant Quirze del Vallès no existeix cap dèficit important en els serveis es proposa com a criteri 

general l’optimització de les dotacions existents de manera que permetin millorar la qualitat del servei 

que ofereixen actualment i accentuïn l’eficiència de les propostes i dels recursos econòmics de què es 

disposen. 

La redacció de la nova normativa urbanística ha de permetre l’adequació urbanística del sistema 

d’equipaments, adaptant la seva regulació paramètrica, de manera que la nova regulació s’estableixi amb el 

grau de flexibilitat suficient per tal de permetre el desenvolupament de les accions necessàries. 

La dimensió urbana reduïda i pròxima del nucli urbà de Sant Quirze del Vallès conjuntament amb la 

localització dels equipaments existents amb un elevat nivell de proximitat, ha de permetre establir diferents 

nivells de sinèrgies entre equipaments. Aquesta característica que permet complementar les activitats entre 

equipaments, millorar l’eficiència de les instal·lacions i reforçar els diferents serveis ha de ser un dels valors 

sobre el qual poder plantejar noves actuacions. 

4.3. INTERCONNECTAR ELS DIFERENTS EQUIPAMENTS AMB ELS ESPAIS LLIURES DEL SEU 

ENTORN 

Tal i com s’ha explicat a la diagnosi, el poble de Sant Quirze del Vallès té un conjunt d’equipaments amb un 

bon nivell de servei però el seu funcionament global com a sistema pot ser millorable a través d’una millor 

integració en el conjunt de sistemes urbans com els espais lliures o la vialitat. En aquest sentit, les propostes 

sobre el sistema d’equipaments han d’anar encaminades a reforçar el model d’estructura general del poble 

conjuntament amb espais lliures, recorreguts i itineraris com elements bàsics de la proposta. Les actuacions 
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vinculades a la localització i definició de nous equipaments és important que s’estableixin en coherència amb 

el sistema d’espais lliures i recíprocament les propostes que afectin als espais lliures a través d’altres 

documents urbanístics han d’establir-se en relació als nous equipaments. Tanmateix, hem de tenir en compte 

la capacitat dels equipaments de generar fluxos, recorreguts i relacions urbanes que cal posar en coherència 

amb un marc de reflexió més ampli que incorpora estratègies de mobilitat i accessibilitat urbana. 

La presència de les peces d’equipaments comunitaris dins del context urbà ha de respondre no només als 

factors relacionats amb la cobertura o prestació de determinats serveis necessaris per a la vida ciutadana, 

sinó també i molt particularment, a la seva capacitat estratègica de qualificar els espais i els recorreguts per 

damunt d’altres usos o implantacions. 

Cal procurar per la interconnexió dels diferents equipaments comunitaris amb els espais lliures del seu 

entorn i, a través d’aquests, amb els altres equipaments del municipi, per tal de crear un sistema clar 

d’activitat social i qualitat de vida. 

Sumant-se i en coordinació a les propostes ja mencionades anteriorment en matèria de mobilitat (la creació 

de la xarxa d’eixos cívics) i en matèria d’espais lliures (la interconnexió d’aquests) els equipaments, tant 

existents com plantejats, han d’entendre’s qualificant l’espai com a referents en el desplaçament dins la vila 

també de manera interconnectada. 

4.4. COMPLETAR LES ACTUALS DOTACIONS EXISTENTS I PREVISTES 

Cal complementar les actuals dotacions existents i previstes en funció de les noves necessitats que es 

generaran a partir dels possibles escenaris de població i dels horitzons màxims del Pla. Aquestes previsions 

han de tenir especial cura en la identificació no només dels aspectes quantitatius generals de les noves 

demandes, si no també i molt especialment, d’aquells aspectes sectorials que es defineixen en funció de les 

franges d’edat més significatives d’aquesta nova població, juntament amb l’evolució de la població ja 

existent. 

Equipaments docents 

En general, la principal atenció que li ha de correspondre a un document de planejament general 

respecte la reserva dels equipaments, és la que va vinculada a la localització dels nous centres 

d’ensenyament, per la dimensió més gran d’aquestes peces, i per la seva condició escalar de la 

necessitat, on sovint a partir de l’acumulació de diferents sectors, que en sí mateixos no arriben al llindar 

de la necessitat d’una escola, aquesta apareix per l’agregació de la població resident dels diferents 

sectors de menor dimensió.  

En aquest sentit, en base als horitzons màxims de dimensionat del Pla que aquest Avanç considera es fa 

necessari que el Pla procuri sòl per a d’atendre les necessitats d’una escola d’educació infantil i primària 

de tres línies i d’un institut d’educació secundària de dues línies. El present Avanç de Pla proposa la 

disposició d’aquests sòls en els sòls que ja estan obtinguts en el desplegament dels diferents instruments 

de planejament residencials a mantenir principalment per dues raons: per associar la implementació 

d’aquests sòls a la materialització efectiva del creixement que en justifiqui la seva demanda; i per 

mantenir les reserves de sòl actuals, menys adequades per dimensió i disposició, a atendre d’altres tipus 

de necessitats en matèria d’equipaments del municipi. 

Equipaments esportius 

També cal considerar els equipaments esportius de manera especifica en els criteris de partida d’un 

planejament general, principalment per la gran dimensió de sòl que aquests requereixen i per la 

dificultat que representaria la seva obtenció de no ser previstos d’inici. 

En aquest sentit, si bé es detecta que a nivell sectorial les necessitats es troben correctament cobertes 

(així es manifesta en el PIEC i en el Cens d’equipaments esportius), la població de Sant Quirze del Vallès 

tal com a sortit en les diferents fases de participació ciutadana, té la percepció que les instal·lacions 

esportives estan excessivament concentrades al nord del nucli en el complex municipal proper a Can 

Casablanques, en les i que aquesta situació no és favorable. En aquest sentit en el POUM, conscients que 

les necessitats de les instal·lacions esportives requereixen d’una major superfície de sòl que en genera la 

resta d’equipaments, excepte els educatius, preveurà en la part més al sud, a fi i efecte d’equilibrar 

l’actual proposta al nord, d’unes potencials peces que podrint acollir aquestes necessitats esportives en 

lloc i espais propers al veïnat de Los Rosales en la part inferior de l’àmbit de Castellet, amb la necessària 

reordenació de les qualificacions de sòls actuals, tendint a concentrar en una peça de sòl les diferents 

reserves actual previstes però no executades. 

 

 

Proposta indicativa d’equipaments docents nous 

Proposta indicativa d’equipaments esportius nous 
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Altres equipaments 

Per la resta d’equipaments d’atenció a les persones (centre cívics, centres per joves, casals de la gent 

gran, ludoteca, etc.. ) el sòl urbà i el desplegament dels nous sectors de desenvolupament han de 

garantir una oferta de sòl suficient que permeti amb garanties la cobertura total d’aquestes necessitats 

del futur. En aquest sentit, cal tenir present que en els tallers participatius s’ha manifestat que, a 

diferència de les urbanitzacions, la vila de Sentmenat té una mancança important d’equipaments d’ús 

cívic. També hi ha hagut consens en la necessitat d’equipaments destinats a la gent gran (casal i 

residència) de titularitat pública. 

Finalment, cal definir les noves reserves d’equipaments com a part d’un sistema complex dins del qual 

desenvoluparan un paper què podrà ser canviant en el temps en la mesura en que evolucionin les necessitats 

i els requeriments plantejats. Aquest caràcter evolutiu del sistema i el seu funcionament obligarà a una 

màxima versatilitat i condició de flexibilitat a possibles canvis funcionals, que hauran de ser especialment 

integrats dins dels criteris per a l’establiment de les noves reserves. 
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5. DIMENSIONAR DE FORMA QUALITATIVA I QUANTITATIVA LA NOVA VILA 

5.1. MODEL I OFERTA DEL PROJECTE RESIDENCIAL EN EL PLA 

Estratègia residencial i projecte urbà 

El Pla d’ordenació urbanística municipal és el document urbanístic per excel·lència en el que establir el marc 

de referència on, a nivell municipal, s’haurà de desenvolupar, en els propers anys, l’estratègia de l’habitatge 

del poble de Sant Quirze del Vallès. 

El Pla es dimensiona en coherència al resultat de la participació ciutadana en el que, majoritàriament, hi ha 

un ampli consens en un model de creixement moderat, amb una oferta d’habitatge continguda, suficient 

i diversificada, per una municipi que, en termes de població demogràfica, es preveu que, en els escenaris 

màxim creixement demogràfic es pugui situar entorn als 23.000 habitants, sobre l’any 2036, el que 

comportaria un escenari de creixement al voltant del 20% respecte la població actual durant el període dels 

propers quinze o vint anys. Aquest creixement demogràfic es realitza en base a la consideració potencial 

d’un dinamisme significatiu del poble i al manteniment percentatges similars pel que fa a habitatges 

principals respecte els actuals. Respecte les previsions demogràfiques cal recordar i fer notar que existeix 

una gran incertesa respecte el futur poblacional del municipi, al igual que passa amb altres municipis de 

Catalunya, ja que el creixement natural actual té uns indicadors quasi be de manteniment de la població, 

mentre que el creixement que depèn dels moviments migratoris presenta, amb l’actual conjuntura 

econòmica, una gran incertesa respecte la seva evolució de futur. 

La incertesa respecte l’evolució demogràfica i la condició finita del sòl disponible per acollir nous 

creixement fa que en l’actualitat estem en un moment de canvi de paradigma respecte la planificació en 

general i de forma molt especial pel conjunt dels municipis que formen part del gra mosaic de la regió de 

Barcelona. Aquesta singular condició porta a plantejar un tipus d’urbanisme nou que, a diferència del 

tradicional sempre pensat en “donar cobertura a la demanda”, es basi en “gestionar de forma eficient 

l’oferta” de tal forma que l’oferta que farà el pla, en termes quantitatius i qualitatius d’habitatges i 

d’activitat econòmica, sigui l’instrument amb el que cobrir diferents escenaris de desenvolupament del 

municipi. 

Un model que aposta per la qualitat urbana, la preservació de l’entorn rural i que ha de fer seus els 

principis sobre la garantia del dret de l’accés a l’habitatge pel conjunt de la població dels ciutadans i 

ciutadanes de Sant Quirze del Vallès, sota el principi de sostenibilitat respecte el desenvolupament urbà que, 

entre d’altres criteris, implica l’adopció d’un model de creixement en els teixits residencials compacte i 

equilibrat, de densitats mitjanes, amb construccions d’alçada mitjana preferentment relacionades amb el 

pla del sòl, amb comerç de proximitat, amb preferència pel comerç tradicionals, respecte les grans 

superfícies, i que tendeixi a ocupar una menor superfície de sòl, on donar cobertura a les futures necessitats 

d’habitatge en les seves diferents tipologies. 

El redimensionat quantitatiu i qualitatiu que el nou Pla proposa en aquest Avanç, respecte les 

determinacions vigents, s’avala en les tres consideracions generals següents: 

1. Ajustar les edificabilitats previstes en el planejament vigent a un model que, majoritàriament, aposti 

per una mixticitat d’usos en el nou entramat urbà, amb una part principal de teixit residencial, però 

també amb una part significativa d’activitat destinada al comerç, al terciari i serveis privats en general. 

En definitiva tot allò que ara ja és existent, de forma que els nous teixits aportin una major diversitat 

urbana, respecte els majoritàriament sectors monofuncionals tradicionals. 

2. Establir una dimensió de la unitat de l’habitatge que garanteixi en part la diversitat tipològica tant 

en les diferents modalitats d’habitatge protegit com en els habitatges lliures, així com l’habitatge 

protegit i l’habitatge cooperatiu, amb una atenció especial a la qualitat de l’habitabilitat de les noves 

residencies entenent que el primer indicador bàsic de la qualitat, passa per la definició d’una dimensió 

de l’habitatge generosa, evitant la proliferació de densitats excessives i habitatges massa reduïts. 

3. Apostar per repensar allà on sigui possible unes actuacions que prioritzin les cessions de sòl per 

espai públic, destinat a equipaments i serveis així com els espais lliures on poder disposar de manera 

suficient les necessitats dels nous residents, amb l’establiment de places de relació i identitat de cada 

àmbit, espais de relació i convivència així com espais d’intercanvi, que atengui tant els equipaments de 

proximitat com els equipaments de referència que es puguin emplaçar en els nous sectors que el Pla ha 

de preveure. 

Els criteris que han regit per la localització i definició de les línies bàsiques en les que es desenvoluparà 

l’oferta de l’habitatge del Pla d’ordenació urbanística municipal, es plantegen atenent a factors 

d’optimització dels recursos actuals i a una major atenció en la millora general de la qualitat de l’espai urbà 

en el que es localitzen. 

Sòl residencial potencial 
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Si s’han de resumir els principals eixos o línies d’actuació sobre els que es defineixen el model de l'Avanç 

respecte l’habitatge, aquests serien els següents: 

1.- Una aposta decidida per fer poble centrant el proper desenvolupament en allò que ja s’ha consumit, 

intensificant intencionadament les densitats allà on sigui possible, optimitzant la localització d’alguns 

aprofitament vigents i en definitiva procurant diversificar l’oferta de l’habitatge excessivament centrada 

en l’habitatge unifamiliar en les modalitats d’habitatge aïllat i habitatge en filera. La diversificació 

passarà per procurar posar l’accent en 3 tipologies bàsiques per un urbanisme socialment accessible i 

assequible al conjunt de la població: l’habitatge protegit, l’habitatge cooperatiu i l’habitatge 

plurifamiliar. 

2.- Una atenció especial i particular per la requalificació interior i el reciclatge urbà. Es tracta de 

definir un marc de referència general fonamentat en el que podríem anomenar “refer el poble” dintre de 

dels seus límits actuals i que es concreta en l’establiment de diferents unitats de plantejament 

residencial, amb una estratègia en certa manera diferent de la que existeix en el planejament vigent, ja 

que el Pla haurà de cercar sectors de menor dimensió i que integrin en el seu interior sols de la mateixa 

naturalesa o condició, facilitant així la gestió posterior d’aquest tipus de terrenys existents a l’interior de 

la vila. 

3.- Una oferta equilibrada i suficient en els sòls d’ús residencial que permeti cobrir el futur mercat 

d’habitatge, amb la definició d’àmbits de planificació residencial amb mixtura de funcions i diversificació 

de l’oferta. Els nous àmbits descrits en les unitats de planejament residencial, en la mesura del possible, 

atendran a tres característiques bàsiques: 

- La incorporació del sòl d’espais lliure associat als torrents i que han de garantir la potencial 

urbanització dels nous parcs urbans que s’estableixen en aquest document de planejament general. 

- La cessió dels sòls dels equipaments de proximitat i els de referència que possibilitin la construcció 

d’un creixement harmònic i ordenat, amb elements i espais significatius repartits en el conjunt del sòl 

urbanitzat. 

- La reserva del sostre destinat a habitatge protegit en la quantitat i en les modalitats que 

s’assenyalin en la memòria social d’aquest Pla i que han de garantir l’accés a l’habitatge pel conjunt 

de la població amb menys capacitat econòmica. 

4.- En els diferents àmbits d’actuació del Pla, es determinarà l’establiment d’una densitat adequada i 

ajustada, que garanteixi uns nous sectors residencials de qualitat, amb un nivell de compacitat 

confortable, amb una suficient cessió de sòls destinats a equipaments i espais lliures, que facin dels nous 

àmbits espais de referència tant en els serveis que disposaran, com en la qualitat i quantitat dels nous 

espais lliures. Així mateix en els nous àmbits residencials, el Pla procurarà integrar mesures de 

sostenibilitat ambiental i en especial procurarà per la correcta gestió del cicle de l’aigua i la gestió de 

l’energia. 

5.- Una atenció particularitzada a la rehabilitació i reutilització del parc d’habitatges actual, que 

integri, desenvolupi i millori el conjunt patrimonial del poble, tant en la individualitat de les seves peces 

com en el conjunts que constitueixen els grups i ambients que s’identificaran en el Catàleg del Patrimoni 

de la vila, tot implementant mesures que afavoreixin la reforma i posta en valor del conjunt residencial 

existent, com una opció coherent dintre d’un Pla, que es vol ajustat a les opcions de desenvolupament 

mesurat i no extensiu. 

6.- Altrament el Pla preveurà, en compliment de la legislació vigent en matèria d’habitatge i urbanisme, 

les mesures oportunes i necessàries que garanteixin, en el conjunt de l’oferta general del mateix, el 

foment i la promoció d’actuacions destinades a l’habitatge protegit en les seves diferents modalitats, 

amb la finalitat de poder atendre, amb garanties, l’ampli ventall de necessitats i d’opcions presents en la 

realitat social actual del poble. 

5.2. L’OFERTA QUALITATIVA DEL PROJECTE RESIDENCIAL 

En resum, la modulació sobre l’oferta global quantitativa i qualitativa que es realitza en aquest Avanç de 

pla, preveu donar un marge de cobertura per permetre atendre la potencial demanda d’habitatge dels 

propers anys de vigència del Pla. Al mateix temps la lògica que ha regit per la localització i definició dels 

nous sectors de creixement residencial s’ha realitzat atenent a criteris d’objectius del conjunt del projecte 

urbà de Sant Quirze del Vallès, repartint equitativament els nous àmbits de desenvolupament residencial, 

tenint present l’oferta de creixements en els solars actualment existents i identificant en cada àmbit 

finalitats i indicacions d’ordenació que responen a una lògica del conjunt. 

Així doncs, si s’han de resumir els principals eixos sobre els que és finalment l’oferta qualitativa de sòl 

residencial del Pla, aquests serien els següents: 
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- Emmarcar les determinacions pels diferents assentament urbans del municipi de Sant Quirze del Vallès 

en funció del que s’estableix al Pla territorial metropolità de Barcelona que estableix el municipi com 

un subcentre principal del continu urbà intermunicipal de Terrassa i Sabadell. 

- Pel que fa al reciclatge i la reforma urbana: la consideració d’un nou marc de referència actual per 

la definició del planejament dels propers anys, que possibiliti una certa reorientació de la transformació 

interior del poble en el futur. Altrament, sobre la base del Pla vigent es proposa reconduir, mitjançant la 

determinació de nous àmbits de reforma urbana, l’actualització de les funcions urbanístiques en els 

àmbits consolidats, tant pel que fa a àmbits obsolets susceptibles de transformació com pel que fa a 

intersticis o buits a reconvertir. 

- Pel que fa a l’extensió urbana: en coherència a les determinacions del Pla territorial metropolità de 

Barcelona el nou POUM no preveurà nous àmbits d’extensió urbana. En el seu lloc el que es farà es 

ajustar, ressituar, redimensionar i proposar la intensificació intencionada en aquells àmbits actuals 

destinats a l’habitatge unifamiliar i que per la seva posició, accessibilitat i dimensió es creu possible 

augmentar de forma localitzada la densitat a fi i efecte d’oferir un nou producte immobiliari com el de 

l’habitatge cooperatiu. 

- Diversificar l’oferta de sòl de creixement, de forma que sigui quantitativament i qualitativa amplia, 

per tal que pugui donar cobertura a la diferents tipologies de necessitats i demandes futures. 

- Ajustar les càrregues urbanístiques incloses en els diferents sectors de desenvolupament i/o de gestió 

del Pla, amb una doble finalitat, per una part aportar un nou gra de construcció de la trama urbana i per 

una altra part, reduir els percentatges de sòl destinat a vialitat, de tal manera que es tendeixi a definir 

sectors amb illes més grans i amb menys carrers. 

L’oferta d’unifamiliars, plurifamiliars, habitatge cooperatiu i habitatge protegit 

L’oferta majoritària del municipi de Sant Quirze del Vallès pel que fa a la tipologia d’habitatges ha estat 

històricament basat en l’oferta d’habitatges unifamiliars de forma que l’actual oferta de producció 

immobiliària en aquesta tipologia que ocupa més del 80% del sòl de l’oferta residencial actual del municipi i 

que per una altra part li ha donat a Sant Quirze del Vallès aquest condició de qualitat de vida que sempre ha 

distingit Sant Quirze del Vallès de la resta dels municipis del seu entorn 

El nou Pla haurà d’avaluar de forma detallada aquest fenomen tant característic de la vila de Sant Quirze del 

Vallès trobant, amb el coneixement més aprofundit d’aquesta situació, la solució més idònia pel futur del 

poble cercant en qualsevol cas millorar l’oferta en base a augmentar l’habitatge assequible en les seves 

diferents modalitats. 

Així doncs, pel que fa a l’oferta d’habitatges unifamiliars es restringirà a les actuacions existents i al 

completament dels sòl que actualment ja disposen d’aquesta tipologia d’habitatges, de forma que es fa 

manifestació particular respecte la determinació de no delimitar nous sòls amb un únic tipus residencial de 

l’habitatge unifamiliar aïllat. 

Partim del principi que la residencia habitual ha d’estar localitzada en el sòl urbà més compacte, perquè 

és tan sols en aquest règim de sòl on l’administració pot garantir, a unes distàncies adequades, l’oferta d’uns 

serveis d’atenció al ciutadà (neteja, seguretat, escoles, sanitat etc...). Per altra part, cal ser conscients de 

la impossibilitat de mantenir un model d’ordenació del territori basat en unes mínimes densitats, de forma 

que tal i com ha quedat reiteradament expressat, els creixements extensius en baixa densitat que ocupen 

una part significativa del nostre entorn, són absolutament contradictoris amb la els criteris de sostenibilitat 

que han de regir en qualsevol ordenació de planejament que es realitzi. 

El model del Pla aposta per la qualitat urbana, la preservació de l’entorn rural i fa seus els principis sobre la 

garantia del dret de l’accés a l’habitatge pel conjunt de la població dels ciutadans i ciutadanes de Sant 

Quirze del Vallès, sota el principi de sostenibilitat respecte el desenvolupament urbà i que, entre d’altres 

criteris, implica l’adopció d’un model de creixement en els teixits residencials compacte i equilibrat, de 

densitats mitjanes, amb construccions d’alçada mitjana preferentment relacionades amb el pla del sòl, amb 

comerç de proximitat, amb preferència pels tradicionals respecte les grans superfícies, i que tendeixi a 

ocupar una menor superfície de sòl, on donar cobertura a les futures necessitats d’habitatge en les seves 

diferents tipologies. 

Aquestes tipologies sobre les que el Pla posarà un major accent seran les següents: 

- L’habitatge plurifamiliar. Pel fa a l’oferta residencial en termes de diferents tipologies, el Pla avaluarà 

l’oferta plurifamiliar i unifamiliar, amb una preferència per la proposta per la tipologia plurifamiliar en 

els nous teixits residencials, que serà la majoritària en els diferents àmbit delimitats, no estan exclosa 

l’ordenació de sectors que disposin d’una mixtura continguda d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars 

dins dels mateix sector de planejament. 
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- L’habitatge cooperatiu. Per tal de no superar els límits del sòl urbà actual, es proposaran àmbits de 

reconversió de tipologia unifamiliar a tipologia plurifamiliar, respectant i ajustant el volum edificatori de 

la zona, però optimitzant el nombre d’habitatges resultants amb la nova tipologia proposada. Es tracta de 

definir un marc de referència general fonamentat en el que podríem anomenar “refer poble” dintre del 

poble i que es concreta en l’establiment d’àrees amb una estratègia molt diferent de la que existeix en el 

planejament vigent, ja que el Pla avaluarà la possibilitat d’oferir sòls amb una qualificació dual: 

1) Per una part es mantindrà l’actual qualificació d’acord amb el planejament vigent, respectant així 

el dret de la propietat que ha complert recentment amb el seus deures d’urbanització i cessió de sòl 

que assenyala l’actual text legislatiu d’urbanisme. 

2) Alternativament l’administració sobre aquest sòls en farà pública oferta de lliure adquisició a fi i 

efecte de poder sobre els mateixos desenvolupar projectes d’habitatge cooperatiu en règim de 

cessió d’ús de superfície i destinats a col·lectius que tenen majors dificultats per l’accés a l’habitatge 

com poden ser el joves o la gent gran. Els àmbits sobre els que es podrà desenvolupar aquesta 

iniciativa seran identificats en el nou Pla amb el nom de Unitats d’Autopromoció Col·lectiva (UAC) i 

sobre els mateixos s’obrirà un registre de sol·licitants i ofertants. 

El habitatge cooperatiu o cohabitatge és una modalitat d’accés a l’habitatge que permet a una 

comunitat de persones viure en un edifici sense ser-ne els propietaris o els arrendadors, per un 

termini de temps ampli -de 50 a 100 anys- i a un preu inferior al del mercat. Els objectius que es 

volen assolir amb el suport a aquest model són: 

- Garantir l’accés a un habitatge digne i assequible. 

- Mantenir la titularitat pública del sòl, que s’ofereix en dret de superfície. 

- Impedir l’especulació amb l’habitatge. 

- Garantir l’estabilitat en el temps dels usuaris. 

- Fomentar la gestió comunitària dels immobles. 

En la forma de gestió d’aquestes Unitats d’Autopromoció Col·lectiva (UAC) l’administració té un 

paper clau, ja que adquireix el sòl a un privat que ha de complir tres condicions bàsiques: 1) està 

inclòs en l’àrea delimitada per possibles UAC; 2) Estar inscrit prèviament en un registre de persones 

físiques o jurídiques interessades en l’oferta de venta d’aquest producte immobiliari i 3) Oferir un 

preu justificadament ajustat al mercat. 

Amb l’adquisició del sòl, l’administració transmet el dret de superfície d’aquest sòl, en els termes 

econòmics i temporals que s’acordin, a una cooperativa que prèviament també s’ha inscrit en el 

registre d’interessats en la cessió. 

Amb l’adquisició del sòl per part de l’administració, aquesta queda legitimada per aplicar la 

qualificació dual esmentada anteriorment, intensificant intencionadament els paràmetres que 

estableixi el planejament, de forma que es redueixi substancialment el valor de repercussió pels nous 

habitatges que es puguin produir i facilitant d’aquesta manera l’accés a unes unitats residencials que 

amb el planejament actual deixen excloses a una quantitat significativa de la població, optimitzant de 

forma controlada el sòl, modulant el valor del sòl sobre el producte final de l’habitatge, mantenint la 

titularitat de la propietat del sòl i oferint un nou tipus d’habitatge que comença a plantejar-se com 

una alternativa real a l’habitatge tradicional  

-L’habitatge protegit. El POUM contemplarà la reserva de sòl en el que es pugui edificar els habitatges 

protegits que la legislació urbanística determina, en funció dels següents criteris i constatacions: 

- Les determinacions establertes respecte la reserva de l'habitatge protegit i concertat, recollides en 

el Text Refós de la llei d'urbanisme i el seu reglament tenen caràcter de mínims i la memòria social 

serà l'instrument que validi, avali i constitueixi la base d'aquesta potencial correcció.  

- La localització del habitatges protegits, segons les determinacions de la legislació vigent es 

realitzarà evitant la concentració excessiva d'aquests tipus d'habitatges per tal d'afavorir la condició 

social i evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda 

- El llindar òptim d'esforç econòmic de les unitats familiars per a l'adquisició o el lloguer de l'habitatge 

s'hauria de situar entorn al llindar del 30-35 % màxim dels ingressos de la unitat familiar. 

- La proposta del Pla avaluarà la possibilitat de la incorporació de sòls qualificats de sistema 

d’Habitatge Dotacional que han de donar cobertura a les necessitats que estableixi la memòria social 

al respecte d’aquesta tipologia habitacional. 
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Atenent a aquests criteris, es proposa dimensionar les reserves mínimes d'habitatge protegit de forma 

genèrica amb el que estableixi la Memòria social en el moment de l’aprovació inicial, raonant quins han 

de ser els objectius de producció d’habitatge protegit que formuli el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal, i es determini el percentatge reservat i la seva distribució segons els diferents règims de 

protecció que estableix la legislació vigent. 

L'oferta d'habitatges protegits es repartirà de forma homogènia pel conjunt dels nous sectors que tinguin 

densitat i tipologies residencials adequades a la implantació d'aquests tipus d'habitatge.  

5.3. LOCALITZACIÓ I DIMENSIONAT DEL PROJECTE RESIDENCIAL 

Territorialment, per la distribució del desenvolupament del Pla es poden establir els següents àmbits 

territorials funcionals: 

1. El nucli del poble i els seus entorns. Aquest àmbit inclou la major part dels solars i algunes de les 

unitats de planejament residencial que es citaran més endavant. L’oferta majoritària en aquest cas és 

mixta mesclant tipologies d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars, majoritàriament en base a 

construccions entre mitgeres en general de menor dimensió amb alguna excepció. 

2. L’àmbit de Man Duran, es correspon amb el potencial encara per executar d’aquest planejament 

derivat de tramitació relativament recent fonamentada bàsicament en una oferta d’habitatges 

plurifamiliars amb espais lliures comunitaris. 

3. L’àmbit de Can Llobateres i Can Ponsic, emplaçat al nord del municipi compren en el primer cas una 

oferta d’habitatges unifamiliars amb la modalitat d’habitatges aïllat i habitatge en filera i en el cas del 

sector residencial de Can Ponsic els habitatges que resten per executar en base a habitatges 

plurifamiliars amb espais comunitaris al seu entorn. 

4. L’àmbit de Castellet, Los Rosales i l’Estació, sens dubte el que concentra la major oferta d’habitatges 

del pla, amb mixtura d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars i sobre els que el Pla també proposa 

l’oferta de la producció de les Unitats d’Autopromoció Colectiva, que es descriu dins d’aquest avanç de 

planejament. Aquest àmbit per la seva posició més central respecte el poble i l’estació de ferrocarril i 

per la quantitat de l’oferta d’habitatges es el més importat del Pla ja que sobre ell sol es pot concentrar 

prop del 50% de l’oferta residencial del POUM.  

5. L’àmbit del sud que inclou l’oferta de Castelltort i Sotavia, amb situacions jurídiques molt diferents, 

un i altre àmbit tenen una oferta substancialment fonamentada en l’habitatge unifamiliar aïllat de 

diferent mida respecte la parcel·la mínima que exigeix el planejament vigent. 

Dimensionat del projecte residencial  

El dimensionat quantitatiu que de forma orientativa es preveu en aquest Avanç de Pla i que es reflexa en els 

plànols i quadres que acompanyen aquest document, inclou el conjunt de sòls de nou creixement residencial, 

tant en sectors com en polígons d’actuació així com el potencial creixement sobre la construcció dels solars 

actualment ja disponibles, que en la seva major part procedeixen d’actuacions de planejant desenvolupades 

més o menys recentment al municipi de Sant Quirze del Vallès, i que inclouen el sectors actuals així com els 

nous sectors residencial que es proposen en aquesta Avanç de planejament, s’estableix en una oferta en 

l’entorn d’uns 2.000 habitatges, dels que, d’acord amb l’estructura actual del tipus d’habitatge reflexada a 

la memòria social d’aquest Avanç de Pla, es d’esperar que es mantinguin els percentatges pel que fa a la 

consideració d’habitatges principals (habitatge familiar destinat durant tot l’any, o la major part d’aquest 

període, a residencia habitual o permanent). 

El dimensionat quantitatiu anterior s’ha obtingut, segons els quadres annexes adjunts, a partir de la 

consideració de diferents factors: 

1) Una hipòtesi de comportament del mercat immobiliari en els propers anys a partir d’una modificació 

dels escenaris que han marcat accentuadament el creixement en les darrers anys, amb taxes de 

producció immobiliària més baixes i situades en la franja baixa amb 1,00; 2,50 i 5,00 habitatges (hbtg) 

per cada mil habitants (hab), que vindria a donar un escenari entre 20 i 100 habitatges nous cada any 

tenint en compte que els darrers 25 anys la mitjana ha estat de 12,83 hbtg/any, amb una taxa molt 

superior a la del conjunt de Catalunya (6,30 hbtg/any) i també molt superior a la taxa de creixement del 

conjunt del Vallès Occidental (7,30 hbtg/any). La lectura dels 25 anys anteriors possibiliten la inclusió de 

moments de fort creixement residencial, així com moment de crisis immobiliària, com la post olímpica 

dels anys posteriors al 92 i aquesta d’ara, molt més profunda, en la que estem immersos actualment. 

2) La consideració a la baixa de que les mitjanes de producció d’habitatges d’aquests darrers anys, ja 

no es tornaran a produir en el futur i que en cap cas s’arribarà a les dinàmiques més recents de la 

bombolla immobiliària. Per aquesta raó es treballa amb hipòtesis mitja o baixa i que en cap cas, cap 

d’elles es superior a la mitjana del darrers vint anys i una mica superior a la mitjana dels darrers deu 
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anys, que són anys de profunda crisi econòmica. 

3) La consideració a la baixa de les expectatives i escenaris previstos en el planejament territorial del 

Pla territorial Metropolità de Barcelona, que atorguen al conjunt de l projecte de la regió metropolitana, 

uns escenaris de creixement residencial i de sòl destinat a activitat econòmica, situats en la franja 

superior i de major dinamisme que els contemplats en el present document de planejament urbanístic. 

En coherència amb els punts descrits anteriorment, el Pla establirà una sèrie d’Unitats de planejament 

residencial (UPR) que desenvoluparan els actuals àmbit delimitats en els plànols d’ordenació. Les dades 

relatives a aquestes unitats es determinaran amb precisió en el document de l'aprovació inicial. L'objectiu 

del predimensionat morfològic i tipològic en el document de l’Avanç és la determinació de la direccionalitat i 

diversitat de les alternatives d'ordenació per a sotmetre-les l'opinió derivada de la participació pública. 

El nou Pla opta per un model urbanístic doble: d'una banda de consolidació del model actual, posant en joc 

els solars actualment ja existents, i l'altra de definició dels nous àmbits, sempre dins de l’actual taca de sòl 

urbà o urbanitzable amb l’objectiu de fer més poble dins del mateix poble. La proposta de creixement 

residencial del Pla s’estructura en base a un conjunt d'Unitats de Planejament Residencial (UPR), que es 

descriuen a continuació. 

Cal advertir que en tractar-se de l’Avanç de Pla, no existeix una definició exacta de cada sector, i les dades 

sobre superfície i densitats mitjanes cal que s’entenguin amb caràcter indicatiu i orientatiu, de tal manera 

que la xifra global doni una aproximació del dimensionat del Pla i del potencial d’habitatges que es localitza 

de manera global. L’objectiu, és en definitiva, formular alternatives globals d’ordenació, de cara a 

l’exposició pública, d’una manera coherent amb la hipòtesi de càlcul de l’oferta de sòl residencial. 

 

UNITATS DE PLANEJAMENT RESIDENCIAL. AVANÇ DE POUM DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

 

UNITAT DE PLANEJAMENT RESIDENCIAL: UPR 1 – LES FONTS‐BAIX RIERA 

Concepte  Residencial de densitat mitjana 

Àmbit orientatiu  Terrenys situats entre el carrer Baix Riera i la riera de les Arenes, sota el carrer de 

Mossèn Ramon 

Objectius globals  Garantir  la continuïtat del parc  territorial al marge dret de  la  riera de  les Arenes, 

obtenint  la  titularitat  dels  sòls  qualificats  com  a  sistema  d’espais  lliures  pel 

planejament vigent. 

Consolidar la façana residencial de la riera de les Arenes. 

Directrius d’ordenació  Definir el front del carrer Baix Riera deixant una peça de sòl destinat a espais lliures 

com a connexió amb el parc territorial de la riera de les Arenes. 

Dades bàsiques   

Superfície Unitat  0,23 ha 

Densitat Mitjana  30 habitatges/ha 

 Nombre d’habitatges  2 

 

UNITAT DE PLANEJAMENT RESIDENCIAL: UPR 2 – LES FONTS‐SUD 

Concepte  Residencial 

Àmbit orientatiu  Àmbit discontinu situat entre la carretera de Terrassa a Rubí, la riera de les Arenes i 

el passeig Riera 

Objectius globals  Garantir  la  continuïtat  del  parc  territorial  al marge  esquerra  de  la  riera  de  les 

Arenes i reordenar la unitat d’actuació UA‐2 del planejament vigent 

Directrius d’ordenació  Situar una peça d’equipament en l’extrem nord de l’àmbit, amb una peça d’espais 

lliures al seu front. 

Disposar  les edificacions en pinta, per tal de no definir una barrera visual sobre el 

parc i aconseguir un efecte filtre. 

Dades bàsiques   

Superfície Unitat  0,94 ha 

Densitat Mitjana  53 habitatges/ha 

Nombre d’habitatges  50 

dels quals HPO  21 

 

UNITAT DE PLANEJAMENT RESIDENCIAL: UPR 3 – CAN LLOBATERES 

Concepte  Residencial de baixa densitat 

Àmbit orientatiu  Àmbit del pla parcial de Can Llobateres 

Objectius globals  Millorar la connectivitat del torrent de la Betzuca. 
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Reduir la superfície de sòl urbà, per tal d’augmentar la superfície de sòl forestal. 

Directrius d’ordenació  Traslladar els sòls residencials no edificats situats prop del torrent de  la Betzuca a 

ubicacions més apropiades. 

Garantir el percentatge mínim de sòl destinat a espais lliures. 

Dades bàsiques   

Superfície Unitat  30,5 ha 

 

UNITAT DE PLANEJAMENT RESIDENCIAL: UPR 4 – CAN PONSIC 

Concepte  Residencial  

Àmbit orientatiu  Finca  situada  entre  el  torrent  de  la  Betzuca  i  l’Avinguda  Can  Pallàs,  a  l’oest  de 

l’escola Lola Anglada 

Objectius globals  Garantir  la  continuïtat  dels  espais  lliures  a  l’entorn  del  torrent  de  la  Betzuca. 

Completar la façana residencial a l’Avinguda Can Pallàs. 

Directrius d’ordenació  Ampliar el parc territorial del torrent de la Betzuca. 

Establir connexions entre el parc territorial i els sòls d’equipaments públics. 

Situar les edificacions donant front a l’avinguda. 

Dades bàsiques   

Superfície Unitat  2,89 ha 

Densitat Mitjana  40 habitatges/ha 

Nombre d’habitatges  116 

dels quals HPO  49 

 

UNITAT DE PLANEJAMENT RESIDENCIAL: UPR 5 – AVINGUDA EGARA 

Concepte  Residencial d’alta densitat 

Àmbit orientatiu  Terrenys municipals compresos entre  l’Avinguda d’Ègara, el carrer de  la Noguera  i 

el carrer Garraf 

Objectius globals  Garantir  la  implementació  de  nou  sostre d’habitatge  públic  i  reordenar  la  unitat 

d’actuació UA‐13 del planejament vigent 

Directrius d’ordenació  Situar  les edificacions de manera que permeti preservar  l’element  inventariat del 

Dipòsit d’Aigües 

Dades bàsiques   

Superfície Unitat  0,57 ha 

Densitat Mitjana  82 habitatges/ha 

Nombre d’habitatges  46 

dels quals HPO  25 

 

UNITAT DE PLANEJAMENT RESIDENCIAL: UPR 6 – LES CASETES 

Concepte  Residencial de baixa densitat 

Àmbit orientatiu  Àmbit residencial de cases de cos ubicat sobre  la ronda Arraona  i sota el complex 

esportiu Can Casablanques 

Objectius globals  Consolidar el teixit residencial de l’àrea de les casetes 

Directrius d’ordenació  Preservar els habitatges residencials existents i reordenar les unitats d’actuació UA‐

8a i UA‐8b del planejament vigent 

Dades bàsiques   

Superfície Unitat  0,44 ha 

Densitat Mitjana  32 habitatges/ha 

Nombre d’habitatges  7  

dels quals HPO  3 a reubicar 

 

UNITAT DE PLANEJAMENT RESIDENCIAL: UPR 7 – POBLE SEC 

Concepte  Residencial de densitat mitjana 

Àmbit orientatiu  Àmbit sud‐oest del barri de Poble‐Sec, a nord i sud del carrer del Sol 

Objectius globals  Completar  la trama residencial al barri de Poble Sec, ajustant‐la a  la previsió de  la 

variant de la carretera C‐1413 

Directrius d’ordenació   

Dades bàsiques   

Superfície Unitat  0,22 ha 

Densitat Mitjana  34 habitatges/ha 

Nombre d’habitatges  7 
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dels quals HPO  3 a reubicar 

 

UNITAT DE PLANEJAMENT RESIDENCIAL: UPR 8 – SOTAVIA 

Concepte  Residencial de baixa densitat 

Àmbit orientatiu  Urbanització  de  Sotavia,  al  sud‐est  del  terme  de  Sant Quirze  del  Vallès,  vora  el 

polígon Can Canals 

Objectius globals  Reordenar  la  unitat  d’actuació UA‐6  del  planejament  vigent  vetllant  per  la  seva 

viabilitat econòmica 

Directrius d’ordenació  Reduir l’àmbit del sòl urbà i del sòl destinat a espais lliures de cessió. 

Augmentar  els  sòls  no  urbanitzables  per  a  possibilitar  la  continuïtat  territorial 

transversal des de la serra de Galliners i Sabadell. 

Possibilitar  la  implantació  de  9  nous  habitatges  per  tal  de  garantir  la  viabilitat 

econòmica del sector. 

Dades bàsiques   

Superfície Unitat  4,78 ha 

Densitat Mitjana  7 habitatges/ha 

Nombre d’habitatges  9 

 

UNITAT DE PLANEJAMENT RESIDENCIAL: UPR 9 – CASTELLET PLA PARCIAL 

Concepte  Residencial de densitat baixa 

Àmbit orientatiu  Àmbit oest de l’àrea de Castellet 

Objectius globals  Permetre la consolidació del sector del pla parcial del castellet 

Directrius d’ordenació  Manteniment de l’ordenació prevista pel planejament vigent 

Dades bàsiques   

Superfície Unitat  34,47 ha 

Densitat Mitjana  14 habitatges/ha 

Nombre d’habitatges  349 

dels quals HPO  64 

 

UNITAT DE PLANEJAMENT RESIDENCIAL: UPR 10 – CASTELLET AUTOPROMOCIÓ 

Concepte  Residencial de densitat mitjana ‐ alta 

Àmbit orientatiu  Àmbit est de l’àrea de Castellet, a l’esquerra del camí Antic de Rubí 

Objectius globals  Promoure unitats d’autopromoció 

Directrius d’ordenació  Possibilitar  un  augment  del  nombre  d’habitatges  previst  pel  planejament  vigent, 

mantenint el sostre màxim 

Dades bàsiques   

Superfície Unitat  7,55 ha 

Densitat Mitjana  35 habitatges/ha 

Nombre d’habitatges  253 

 

UNITAT DE PLANEJAMENT RESIDENCIAL: UPR 11 – CASTELLET EQUIPAMENTS 

Concepte  Residencial de densitat mitjana ‐ alta 

Àmbit orientatiu  Àmbit est de l’àrea de Castellet, comprès entre el passatge can Barra i el camí  

Objectius globals  Concentració  de  les  reserves  d’equipament  actual  per  tal  de  garantir  unes 

superfícies adequades per a l’ús que es requereixi, com ara esportiu o docent 

Directrius d’ordenació  Reordenació del sòl agrupant les reserves per a equipaments 

Dades bàsiques   

Superfície Unitat  7,55 ha 

Densitat Mitjana  61 habitatges/ha 

Nombre d’habitatges  462 

dels quals HPO  150 

 

UNITAT DE PLANEJAMENT RESIDENCIAL: UPR 12 – LOS ROSALES NOU 

Concepte  Residencial de densitat mitjana* 

Àmbit orientatiu  Terrenys hortícoles al nord, est i al sud del barri de Los Rosales 

Objectius globals  Garantir la cessió dels espais lliures vinculats al torrent de la Betzuca 

Directrius d’ordenació  Reubicació dels aprofitaments a l’àmbit del sòl edificable  
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Configurar la ordenació de l’arquitectura en aquest àmbit 

 

Dades bàsiques   

Superfície Unitat  2,52 ha 

Densitat Mitjana  54 habitatges/ha (el 37% del sòl es destina a equipaments)* 

Nombre d’habitatges  126 

dels quals HPO  42 

*Incorporació de més superfície destinada a habitatge públic que no es pot incloure en altres àmbits 

5.4. DEL SÒL INDUSTRIAL I L’OFERTA D’ACTIVITAT ECONÒMICA 

Sectors productius i espai urbà consolidat 

La convivència entre l‘espai urbà consolidat i les activitats industrials convencionals ha esdevingut cada cop 

més complexa tot i la creixent implementació de mesures correctores i de processos productius cada cop 

menys pol·lucionants. Les dràstiques millores obtingudes en problemes com la emissió de sorolls, vibracions i 

fums, o en la seguretat per part de les activitats, han anat paral·leles a l’increment dels nivells d’exigència 

de confort per part dels residents, i per tant, no han estat suficients per tal de dissoldre el conflicte urbà 

permanent entre residència i indústria. El problema de la mobilitat generada per la indústria i els efectes 

que aquesta origina en l’entorn urbà ha anat adquirint cada cop major pes dins del binomi indústria-poble. 

Alternativament a aquesta complexa relació, la expulsió de tot tipus d’activitat industrial fora dels teixits de 

l’assentament urbà complex, porta a altres problemes de major gravetat: l’empobriment dels teixits urbans, 

la desertització d’activitat productiva i la creació de monocultius residencials que sistemàticament 

condueixen cap a la pèrdua de qualitat urbana dels teixits de la urbs. 

Els sectors productius emergents, es caracteritzen entre altres aspectes per una incorporació massiva de 

capitals en tecnologia i treball per damunt de la component bàsica de la mercaderia i la manipulació 

mecànica dels materials, com en la indústria convencional. Aquesta característica essencial permet establir 

nous models de relació entre l’activitat productiva i la resta de les activitats que es desenvolupen al 

municipi. 

És així com aquestes noves activitats productives permeten establir una relació molt més pacífica amb la 

resta d’usos, podent arribar a establir relacions de juxtaposició i veïnatge, i en determinats casos, de filtre 

entre les activitats més intensives i la residència i el lleure. 

L’actual distribució del sòl productiu i activitat econòmica al municipi de Sant Quirze del Vallès, presenta 

clarament una situació dual: la part productiva, concentrada majoritàriament entorn de la C-58a i la part 

central-residencial, que inclouria tot l’àmbit, per sota de la mateixa C-58 excepte els sòls d’activitat de Can 

Casablanques al nord i de Can Canals al sud. 

El sòl localitzat als terrenys situats al voltant de la C-58 ha estat, des dels seus orígens, l’espai de 

desplegament més important de la localització de les noves activitats industrials i productives, constituint en 

aquest moment el gran centre d’activitat econòmica del municipi amb una extensió total qualificada de 

quasi 89 hectàrees de sòl, del que encara resten vacant en solars amb capacitat per acollir noves activitats 

econòmiques una superfície total de més de 16,52 hectàrees de sòl net d’activitat econòmica. 

El nou model productiu i d’activitat 

Les propostes del nou Pla haurien d’apostar, en coherència a la situació actual de la distribució de les 

activitats econòmiques, per un model doble: 

- a la part productiva del poble, pel major aprofitament de tots el sòls destinats a aquesta activitat, 

mitjançant la revitalització funcional i programàtica de l’àrea industrial a través de la implantació de 

nova activitat econòmica en l’optimització d’espais i àmbits subocupats, i l’articulació dels fronts i les 

vores urbanes, per l’activació d’un gran clúster d’activitats econòmiques en xarxa amb els enclaus urbans 

del poble i els eixos territorials d’activitat del territori. En aquesta part és on el Pla ha d’obrir el major 

ventall d’usos possibles incloent entre els compatibles també aquells que en certa mesura puguin tenir 

més dificultats d’emplaçar-se en la part residencials per la possibilitat de comportar un cert conflicte a la 

convivència amb aquest mateix ús i en referim en aquest cas per exemple al usos destinats a l’oci i 

activitats de lleure més pròpies d’espais d’activitat econòmica que no pas de l’espai residencial 

- a la part residencial del poble, decididament per un model de mixtura entre els teixits productius 

existents en l’interior de la vila i els altres teixits, cercant la màxima mixtura entre usos, tipologies i 

formes diferents. Es planteja doncs una re-lectura del paper de les antigues peces i trames industrials de 

l’interior de manera que majoritàriament puguin acollir noves activitats productives que un cop 

assegurada la seva compatibilitat amb l’ús residencial, permetin garantir el manteniment de la intensitat 

del sector productiu en la forma i la vida del poble. En aquesta part, el Pla haurà d’estar atent per una 

Potencial de sòl industrial 
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part a condicionar o prohibir els usos que puguin generar molèsties a la residencia i per l’altra afavorir i 

potenciar el desplegament dels altres que generin relació, convivència i intercanvi com són els usos de 

serveis, terciari i en especial el ús comercial, de forma que el Pla fa una aposta clara per la implantació 

d’aquest tipus d’usos de forma distribuïda entre el teixit urbà i no concentrada en grans centres 

especialitzats. 

Aquest objectiu central no ha de ser excloent d’altres mecanismes paral·lels d’intervenció sobre determinats 

elements o parts de teixits industrials existents, ja sia per tal de corregir en alguns casos la seva relació de 

condicionant excessiu sobre determinats teixits mixtes; o per tal d’optimitzar determinades localitzacions 

concretes amb la implementació d’altres usos i tipologies més adequats per a la singular condició de 

determinats trossos del poble. 

Dimensionat quantitatiu i qualitatiu dels nous sòls productius 

La proposta del nou Pla aposta per un model de mixtura de les diferents activitats productives, mixtura que 

haurà de ser en la localització i en el tipus d’activitats productives. Les noves demandes de sòl per activitats 

en el sentit més ampli, respondran d’una forma molt determinant al paper cada cop més complex que inclou 

la indústria, el terciari i els serveis i els serveis en general. 

El present Avanç de Pla fa una aposta per definir un model equilibrat de poble pel que fa a l’oferta del nous 

habitatges i dels nous llocs de treballs, tenint en que compte els solars industrials existents i ja urbanitzats 

de la vila, a diferencia dels solars per habitatges del poble, el desplegament i l’execució del planejament 

urbanístic en els darrers anys, ha comportant un significatiu nombre de superfície de sòl en disponibilitat per 

acollir, en el moment en que la crisi ja no sigui l’actualitat del país, nous llocs de treball. 

La quantificació total d’aquesta superfície, en forma de solars industrials urbanitzats actualment a 

disponibilitat, sumen una extensió total de 16,52 hectàrees de sòl de disponibilitat immediata. Aquesta 

superfície ja existent i que és significativa, en el nou document urbanístic que se’n derivi del present Avanç 

de planejament, vindrà complementada per una estratègia que inclou les tres línies d’actuació següents: 

- Manteniment i reajust de les condicions urbanístiques. Sobre la major part dels teixits consolidats que 

configuren grans trames productives, es proposa el manteniment del seu actual caràcter productiu, si bé amb 

la incorporació de totes aquelles noves disposicions normatives que permetin millorar les condicions de 

control i reducció dels seus nivells d’incidència sobre altres sectors urbans veïns. Sobre aquest sectors 

s’haurà de contemplar també, la revisió de determinades disposicions reguladores de la volumetria, per tal 

de permetre una major optimització de les actuals condicions d’implantació de les edificacions en relació a 

les seves necessitats funcionals i a la necessitat d’atendre a les noves solucions tipològiques què el 

desenvolupament del nous sectors productius imposen de forma creixent. Concretament en els àmbits amb 

tipus d’ordenació en edificació aïllada, que disposen de paràmetres reguladors diversos entre els diferents 

sectors de nova creació i els àmbits de sòl urbà, es pot proposar un doble nivell d’intervenció en quant a la 

seva regulació volumètrica: 

- Harmonització, de determinats paràmetres diferents entre diferents sectors, dins de la mesura en 

què les particulars condicions urbanístiques de cadascun d’ells permetin una certa homogeneïtat d’alguns 

elements d’ordenació (edificabilitat, volum, alçada, separacions...). 

- Optimització de certs paràmetres en algunes zones d’edificació aïllada, com seria la clarificació i 

redefinició del còmput del volum edificable, i el possible reajust dels paràmetres de separació mínim i 

d’ocupació. 

- Reprogramació d’àmbits industrials amb localitzacions singulars. Sobre aquesta categoria, es proposa el 

manteniment del seu caràcter especialitzat per a usos productius, però reajustant les condicions d’ordenació 

i regulació dels usos dels mateixos, de forma que deixin de tenir la seva actual utilització amb activitats de 

transformació i magatzematge amb forta presència de maquinària i vehicles de transport, per assolir nous 

usos productius fonamentats amb les noves tecnologies i caracteritzats per la menor presència de trànsit de 

vehicles industrials i la utilització de processos productius basats en la utilització intensiva de tecnologies 

"netes" i en absolut contaminants. Aquest nova base d’ordenació dels paràmetres i els usos serà d’especial 

tractament en dos posicions estratègiques del municipi: 

1) En primer terme, per les parcel·les i activitats industrials que fan front a la C-58, ampliant el ventall 

dels usos actuals de forma que pugui acollir d’una manera més amplia els serveis, terciaris i en especial 

aquelles millors activitats que puguin aprofitar l’efecte d’aparador d’aquesta gran infraestructura de 

mobilitat i 

2) En segon terme, pels fronts de les parcel·les d’activitats industrials que comparteixen carrer amb 

activitats residencial, de forma que es pugui minimitzar el conflicte de les activitats econòmiques i 

residencial que comparteixen un mateix espais carrer. 

- La definició d’àrees de reordenació de les activitats econòmiques on el Pla identifica que es tracta de 

d’espais on encara resten pendents la realització de les corresponent obres d’urbanització, acabaments de 
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carrers, cessions de sòl de sistemes etc.... o espais en les que intencionadament el Pla en determina que cal, 

per la seva estratègica posició i dimensió, l’establiment d’unes condicions òptimes per garantir el 

desenvolupament d’una nova àrea de centralitat d’usos mixtes que aprofiti la posició central que ocupa 

aquest sòl, com és el cas de l’actuació entorn de l’Estació on es preveu el desplegament d’un programa 

funciona, substancialment d’activitat terciària, serveis i hotel, però que admet també la incorporació en 

menor mesura d’activitats residencials. 

La regulació dels usos i les activitats 

En el vigent planejament municipal a la zona industrial es defineix pràcticament en exclusivitat, l'ús 

industrial i de magatzem. La dinàmica econòmica actual del municipi passa per una gran varietat d'activitats 

i propostes econòmiques que, a voltes, es difícil encaixar en cap altre teixit que no siguin els sòls qualificats 

com d'industrials. Per aquest motiu es proposa deixar de parlar de polígons industrials per a passar a 

denominar aquests teixits com a "sectors d'activitat econòmica", on puguin establir-se, a més de les 

indústries, tallers i magatzems, les activitats logístiques, de comerç a l'engròs i, en general, els usos terciaris 

o de serveis. 

Així doncs, caldrà que el nou POUM revisi i modifiqui la normativa dels sectors d’activitat econòmica del 

municipi per tal de permetre nous usos compatibles amb l’ús industrial. 

Habitualment, el planejament general estableix, genèricament, per a les zones i sistemes en què es divideix 

el sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable un nombre reduït d’usos urbanístics generals: residencial; terciari 

i serveis; industrial, magatzem i logística; agrari i recursos naturals; dotacions públiques; serveis tècnics i 

ambientals; mobilitat; lleure i ambiental. 

Dins de cadascun d’aquests usos generals es poden establir usos específics però, amb tot, tindrem una 

quarantena d’usos urbanístics possibles. En canvi, el nombre d’activitats econòmiques existents és 

infinitament més gran que els dels usos urbanístics contemplats pel planejament.  

D’acord amb el grau de permissibilitat dels usos, el planejament estableix la següent classificació: 

- Usos dominants. S’entén per ús dominant aquell ús general o específic que caracteritza una zona, 

subzona o sistema, que el planejament estableix com a majoritari respecte els altres usos específics que 

puguin establir-s’hi. 

- Usos compatibles. S’entén per ús compatible aquell ús general o específic que s’admet en una zona, 

subzona o sistema per no ésser contradictori amb l’ús dominant. 

- Usos condicionats. S’entén per ús condicionat aquell ús general o específic pel que el planejament 

estableix una sèrie de condicions per a ser admès en una zona, subzona o sistema. 

- Usos incompatibles. S’entén per ús incompatible aquell ús general o específic que es prohibeix 

explícitament emplaçar en una zona, subzona o sistema per ésser contradictori amb l’ús dominant. 

La determinació d’un o diversos usos dominants, compatibles, condicionats i/o incompatibles per a cada zona 

subzona o sistema serà competència del nou POUM. L’alteració d’aquests usos dominants suposarà la 

modificació del POUM.  

Aquest Avanç proposa que el nou POUM reguli en la seva normativa la compatibilitat o no dels usos 

urbanístics deixant per a una ordenança independent la regulació de les activitats econòmiques. És preferible 

regular les activitats mitjançant ordenança, en tant que és un instrument més àgil de modificar i adaptar als 

canvis constants del sector de les activitats econòmiques.  

5.5. LOCALITZACIÓ I DIMENSIONAT DEL PROJECTE DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

El desenvolupament de les directrius estratègiques de l’Avanç, referit a les noves activitats econòmiques 

(terciàries, productives i de serveis), mereix una atenció especial, i es concreta en la proposta de sectors de 

desenvolupament econòmic que es concreten en diferents Unitats de Planejament d’Activitat, que es 

descriuen a continuació. 

Cal advertir que en tractar-se de l’Avanç de Pla, no existeix una definició exacta de cada sector, i les dades 

sobre superfície i densitats mitjanes cal que s’entenguin amb caràcter indicatiu i aproximat, de tal manera 

que la xifra global doni una aproximació del dimensionat del Pla i del potencial d’habitatges que es localitza 

de manera global. 

Les dades relatives a aquestes unitats es determinaran amb precisió en el document de l'aprovació inicial. 

L'objectiu del predimensionat morfològic i topològic en el document de l’Avanç és la determinació de la 

direccionalitat i diversitat de les alternatives d'ordenació per a sotmetre-les l'opinió derivada de la 

participació pública. 
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El quadre adjunt resumeix les característiques generals de les UPA, i dels altres vectors que amb elles 

configuren l’oferta de sòl del poble, a partir de les quals es definiran els continguts del nou Pla 

 

UNITATS DE PLANEJAMENT D’ACTIVITAT ECONÒMICA. AVANÇ DE POUM DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

 

UNITAT DE PLANEJAMENT D’ACTIVITATS: UPA 1 – CAN CORBERA 

Concepte  Àrea d’activitats d’indústria mitjana gran 

Àrea de projecte  Terrenys  localitzats a  l’extrem  sud‐oest del municipi,  llindant amb el municipi de 

Rubí, entre la riera de Rubí i la carretera de Rubí a Terrassa 

Objectius globals  Garantir  la continuïtat dels espais  lliures amb  la  incorporació d’una franja verda al 

voltant de  la  llera de  la  riera  i a  la  zona del  torrent de Can Corbera, permetre  la 

consolidació  del  polígon  d’activitat  econòmica  i  garantir  una  bona  circulació  a 

l’àmbit 

Directrius d’ordenació  Reordenació de la superfície industrial de l’àmbit i del sòl d’espais lliures 

Definició de vials de comunicació  

Dades bàsiques   

Superfície Unitat  6,3 ha 

 

UNITAT DE PLANEJAMENT D’ACTIVITATS: UPA 2 – ESTACIÓ 

Concepte  Àrea d’activitats terciàries 

Àrea de projecte  Terrenys de l’estació i àrea d’aparcament de l’estació de Sant Quirze del Vallès  

Objectius globals  Dotar de centralitat l’àmbit de l’estació 

Millorar la relació entre el centre urbà i l’àrea comercial 

Reestructurar els usos existents  

Directrius d’ordenació  Reordenació  de  l’àmbit  de  l’estació,  establint  els  sòls  d’aprofitament  i  aquells 

destinats a espais lliures 

Dades bàsiques   

Superfície Unitat  2 ha 

 

UNITAT DE PLANEJAMENT D’ACTIVITATS: UPA 3 – CAN CANALS NORD 

Concepte  Àrea d’activitats terciàries 

Àrea de projecte  Àmbit comercial on s’ubiquen actualment el centre comercial Alcampo, Toys’R’US, 

Norauto i Bricomart 

Objectius globals  Garantir  una  bona  accessibilitat  peatonal  dins  l’àmbit  així  com  una  bona  relació 

amb l’àrea de l’estació 

Directrius d’ordenació  Reestructuració de les circulacions dins l’àmbit 

Reorganització de l’àrea d’aparcament 

Millora de la façana del terciari 

Completar l’edificabilitat romanent de l’àmbit 

Dades bàsiques   

Superfície Unitat  8,20 ha 

 

UNITAT DE PLANEJAMENT D’ACTIVITATS: UPA 4 – CAN CANALS EST 

Concepte  Àrea d’activitats d’indústria mitjana i gran 

Àrea de projecte  Polígon E de l’antic sector industrial sud‐oest, delimitat pel riu Sec, l’autopista C‐58 i 

pel barri de Poble Sec 

Objectius globals  Garantir una bona  circulació  i  fer viable econòmicament el desenvolupament del 

sector 

Directrius d’ordenació  Reestructuració de  les circulacions dins el polígon,  incorporant  les previsions de  la 

variant C‐1413 

Ampliació de les zones verdes en relació al riu Sec 

Dades bàsiques   

Superfície Unitat  14 ha 
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6. AJUSTAR LA REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

6.1. LA REFOSA NORMATIVA I LA NOVA QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

El desplegament de les figures de planejament derivat que s’ha redactat i aprovat al llarg de la vigència del 

Pla general municipal d'ordenació de Sant Quirze del Vallès, aprovat definitivament l'any 2000 i el 

desenvolupament d'una gran part dels sectors de planejament contemplats en aquest document, ha generat 

un volum molt important de determinacions normatives, referides tant a l’ordenació de les condicions 

d’edificació com als sistemes. 

Aquest conjunt de determinacions no pot deixar-se de banda en el marc del nou Pla doncs, en la majoria dels 

casos, estableixen unes condicions d’ordenació específiques per a les noves estructures urbanes generades a 

partir del planejament derivat, que no són prescindibles sense negar el sentit d’aquelles ordenacions i les 

possibilitats que aquestes es puguin completar o, fins i tot, transformar. 

Tampoc resultaria adient al contingut i l’estructura del nou Pla, limitar-se a recollir directament la totalitat 

de les figures de planejament aprovades i les seves determinacions normatives, configurant una col·lecció 

inabastable de normes i disposicions diverses. La necessària relectura de les disposicions normatives i de les 

determinacions gràfiques dels planejaments aprovats en el desenvolupament del Pla general municipal 

d'ordenació de l'any 2000 i la seva contextualització en relació, tant a l’assentament urbà consolidat al 

voltant dels sectors successivament ordenats, com els nous àmbits i estructures definits pel nou Pla, obligarà 

a un esforç de sistematització, ordre i disposició jerarquitzada i ajustada de les determinacions del 

planejament anterior, en relació al cos dispositiu del nou Pla. 

Com a pas previ a la integració plena de les diferents determinacions que ha creat el planejament derivat, es 

procedirà a la realització d’una refosa normativa en document a banda, que servirà com a instrument clau 

per tal de poder procedir, en una segona fase d’elaboració, a la confecció complerta del cos normatiu 

general del nou Pla recollint, tant les noves determinacions del mateix, com les determinacions 

homogeneïtzades de la totalitat de l’assentament urbà consolidat o en procés actual de transformació. 

Aquesta refosa normativa i la necessària relectura de les qualificacions del Pla comportarà la definició d’una 

nova organització de les qualificacions del sòl, estructurada en base a la morfologia pròpia de cada teixit i 

les diferents maneres de regular l’establiment de les condicions i característiques de cada qualificació en les 

que es divideix el sòl a l’interior del poble.  

Finalment, el Pla d'ordenació urbanística municipal establirà en els àmbits dels sectors de desenvolupament 

les "zones preferents a detallar" i "sistemes indicatius". La flexibilitat o no dels sistemes vindrà definida en 

els articles corresponents a cada sector, en relació amb la determinació o no d’un sistema general del 

municipi. 

6.2. QUALIFICACIÓ I REGULACIÓ DELS SISTEMES 

La qualificació urbanística del sòl en zones i sistemes té per objectiu assignar a cada part del territori usos i, 

en el seu cas, intensitats i/o condicions d’edificació tot desenvolupant els drets i deures genèrics que 

estableixi el Pla, mitjançant la classificació del sòl, dintre d’aquesta regulació entenem per sistemes el 

conjunt d’elements d’interès general que, relacionats entre sí, configuren l’estructura general i orgànica del 

territori i són determinants per assegurar el desenvolupament i funcionament dels assentaments urbans i a 

l’hora han de garantir els objectius del planejament referents a infraestructures per la mobilitat, 

equipaments comunitaris, serveis tècnics i d’espais lliures en general, així com aquell altre sistema 

reconegut en la legislació vigent destinat a l’habitatge dotacional. 

La nova regulació dels sistemes partirà d’un doble criteri: d’una banda establir una classificació sistemàtica 

que reflecteix l’organització dels elements que configuren l’estructura del territori i, de l’altra, mantenir 

una certa continuïtat respecte a l’estructura del Pla general vigent. No obstant, el Pla optarà per identificar 

els sistemes amb noves claus identificatives, per tal de facilitar seva correlació amb els altres planejaments 

de Catalunya. En aquest sentit, es proposa utilitzar els criteris de sistematització dels codis d'identificació en 

el planejament urbanístics proposats per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme. En 

concret: 

 

SISTEMA PER LA MOBILITAT 

Sistema viari, clau X 

Sistema ferroviari clau F 

SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 
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Sistema de parcs i jardins urbans clau V 

Sistema hidràulic clau H 

SISTEMA D’EQUIPAMENTS PÚBLICS I SERVEIS TÈCNICS 

Sistema d’equipaments clau E 

Sistema de serveis tècnics clau T 

SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL 

Sistema d’habitatge dotacional clau D 

6.3. LA QUALIFICACIÓ I LA REGULACIÓ DE LES ZONES. 

El Pla plantejarà una regulació de les diferents zones edificables partint de la refosa realitzada de l’anterior 

regulació normativa dels diferents planejaments promoguts durant la vigència del Pla general municipal 

d'ordenació de l'any 2000 i, al mateix temps, cercant també una nova estructura de la zonificació que, 

mantenint la major interrelació possible amb les actuals zones i amb la seva nomenclatura, defineixi una 

estructura ordenada i lògica. 

El POUM establirà la divisió del sòl susceptible d’aprofitament privat en sectors zonals, zones i subzones. 

Els sectors zonals es classificaran fonamentalment en base a dos components: els usos generals i la forma 

tipològica o ordenació bàsica de l’edificació. Els diferents sectors es subdividiran en zones, en les que el Pla 

d'ordenació urbanística municipal, regularà de forma detallada les condicions de parcel·lació, edificació i ús. 

Les zones, per la seva banda, es subdividiran en subzones, atenent a la regulació paramètrica específica de 

cada teixit, a les diferents intensitats i als diferents usos dominants i/o compatibles. 

Atenent a la diferenciació establerta en la legislació urbanística, referent al règim urbanístic del sòl en 

relació als drets i deures de la propietat establerts al TRLU adquirits en una finca o parcel·la, s’establiran les 

zones d’execució directa o "zones" i les "zones preferents a detallar". El POUM establirà la subdivisió del sòl 

d’execució directe, no condicionat al planejament derivat, en "zones" que regularan de forma precisa 

l’ordenació del sòl urbà i del sòl no urbanitzable. La "zona" s’identificarà amb un polígon zonal definit i 

associat a una clau alfanumèrica (clau Nn). 

El POUM establirà en aquells sòls pendents de desenvolupament posterior, les "zones preferents a detallar". 

Es localitzaran en el sòl urbanitzable pendent de la redacció dels plans parcials i en el sòl urbà no consolidat, 

pendent de la redacció dels plans de millora urbana corresponents. La "zona preferent a detallar" 

s’identificarà amb un polígon zonal indicatiu i associat a la mateixa clau de la zona que haurà de concretar el 

planejament derivat, però entre parèntesi (clau (Nn)). Les zones preferents a detallar mantindran les 

condicions dominants que identifiquen a cada una de les zones establertes pel Pla d'ordenació urbanística 

municipal. 
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IV. ANÀLISI ECONÒMICA 

La Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (en endavant DL 1/2010) defineix a l’article 57 els Plans 

d’Ordenació Urbanística Municipal (en endavant POUM) i en determina els continguts mínims. A la seva 

vegada, l’article 59 determina la documentació mínima que ha de contenir el POUM i que inclou, entre 

d’altres, l’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 

En l’actual fase d’Avanç de POUM, convé avançar l’estat de la hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès 

per avaluar la salut econòmica i financera del principal agent avalador de la figura de planejament objecte 

de tramitació. Quan en fases posteriors de la tramitació del POUM es concretin les propostes d’actuació, 

s’incorporarà l’anàlisi de l’impacte de les actuacions previstes en el nou POUM en les finances públiques del 

municipi. 

El present informe se centra, doncs, en l’anàlisi de la hisenda local del municipi de Sant Quirze del Vallès per 

tal de definir en quina situació es troba la hisenda local i explorar les fortaleses i debilitats de la hisenda 

municipal a través de l’anàlisi de les partides pressupostàries directament vinculades al desenvolupament i 

execució del futur POUM. 

Amb la finalitat d’acabar estimant el balanç econòmic municipal del desenvolupament del POUM de Sant 

Quirze del Vallès i quantificar l’impacte que tindrà el seu desenvolupament en les finances locals de la 

hisenda municipal de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, realitzem una pintura de l’evolució de la 

Hisenda Municipal de Sant Quirze del Vallès en l’últim quinquenni disponible (2011 - 2015). 

1. L’INGRÉS CORRENT MUNICIPAL 

Durant el darrer quinquenni, l’ingrés corrent municipal ha assolit un increment del 9%, passant d’obtenir 

17,85 milions d’euros l’any 2011 a 19,50 milions l’any 2015. Aquest creixement s’aconsegueix de manera 

progressiva, tot i un petit retrocés l’any 2013, amb un creixement dels ingressos corrents municipals de 

l’ordre del 4% i del 8% durant els últims dos anys disponibles. En termes generals, doncs, es pot observar que 

el comportament de la hisenda municipal pel què fa als ingressos corrents manifesta una evolució positiva 

durant el quinquenni analitzat.  

Si ens fixem en les dades per habitant, veiem com la variació de l’ingrés segueix la mateixa evolució, però en 

termes per càpita assoleix un creixement menor que en termes absoluts, degut al creixement demogràfic que 

ha viscut el municipi en l’últim quinquenni, que ha estat de gairebé el 3%, passant dels 19.051 habitants 

l’any 2011 als 19.602 habitants l’any 2015. 

L’ingrés per habitant al municipi de Sant Quirze del Vallès passa de 937 € l’any 2011 a 995 € anuals l’any 

2015, el que es tradueix en un increment del 6% en els darrers 5 anys. 

 

Ingrés corrent Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (milions €) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades la Sindicatura de comptes 

 

Ingrés corrent per habitant a Sant Quirze del Vallès 

€ habitant 2011 2012 2013 2014 2015 Var. 11 – 15 

Ingrés corrent 17.853.981  18.192.700  17.331.884  18.004.462  19.497.958  9,21% 

Habitants Sant Quirze del Vallès 19.051  18.994  19.408  19.549  19.602  2,89% 

Ingrés corrent / habitant 937  958  893  921  995  6,14% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Sindicatura de comptes i Idescat 
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Pel que fa a la composició de l’ingrés corrent, aquesta roman amb certa estabilitat durant el quinquenni 

analitzat. Durant el període comprès entre els anys 2011 i 2015 predominen clarament els impostos directes, 

que durant tot el quinquenni se situen per sobre del 52% del total d’ingressos corrents i que tenen un pes 

creixent durant la sèrie, passant de representar el 52% l’any 2011 al 60%, com a conseqüència dels augments 

en els ingressos provinents de l’Impost sobre el Bens Immobles. La resta dels ingressos corrents provenen, 

bàsicament, de les transferències corrents (entre el 24% i el 26% durant els anys analitzats) i de les Taxes i 

Altres Ingressos (entre el 12% i el 15%). Aquestes tres partides representen el 97,55% del total d’ingressos 

corrents obtinguts per la hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès l’any 2015. 

Val a dir en aquest punt que es preveu un augment de les transferències corrents rebudes d’altres 

administracions degut a que Sant Quirze del Vallès es troba molt propera demogràficament als 20.000 

habitants, punt en el qual el municipi farà un salt en aquest capítol d’ingrés. 

El pes relatiu del capítol Impostos indirectes ha estat residual en tots els anys analitzats, situant-se entre 

l’1% i el 2% del total d’ingressos corrents entre els anys 2011 i 2015. Aquest capítol està format únicament 

per l’Impost de Construccions, Instal•lacions i Obres que és un tribut que grava la construcció, instal•lació o 

obra que requereix llicència municipal. Els ingressos patrimonials, per la seva part, també tenen un caràcter 

residual i una tendència negativa, passant de representar el 4,58% l’any 2011 a representar l’1,30% l’any 

2015. 

 

Composició ingrés corrent Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

 

 Impostos directes  Impostos indirectes  Taxes i altres ingressos   Transf. Corrents     Ingr. patrimonials 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Sindicatura de comptes 

 

La composició de l’ingrés corrent en termes per càpita segueix la mateixa línia que en termes absoluts però 

lleugerament minorat degut a que aquests augments es veuen afectats pel creixement demogràfic. Es pot 

observar com els impostos directes han experimentat un creixement important, mentre que la resta de 

partides han patit decreixements més o menys importants durant el quinquenni analitzat (entre el -12% i el -

66%), amb l’excepció de les transferències corrents que s’han mantingut. 

 

Composició Ingrés corrent per habitant a Sant Quirze del Vallès 

€ habitant 2011 2012 2013 2014 2015 VAR 11-15 

Impostos Directes 489  556  511  559  598  22,26% 

Impostos Indirectes 17  8  8  5  11  -32,16% 

Taxes i Altres Ingressos 141  146  138  120  124  -12,06% 

Transferències Corrents 248  237  222  222  249  0,45% 

Ingressos Patrimonials 43  11  14  15  13  -69,98% 

Ingressos Corrents 937  958  893  921  995  6,14% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 
 

2. LA DESPESA CORRENT MUNICIPAL 

Al llarg del període 2011 - 2015, la despesa corrent disminueix un 1%, passant dels 16,63 milions d’euros 

l’any 2011 als 16,34 milions d’euros l’any 2015. Aquest decrement de la despesa corrent durant el 

quinquenni analitzat, juntament amb el creixement dels ingressos corrents, ha suposat un superàvit corrent 

positiu durant tots els anys analitzats de l’entorn dels 2,24 milions d’euros (aquest ha oscil•lat entre els 1,22 

milions d’euros l’any 2011 i els 3,15 milions d’euros de l’any 2015, marcant el màxim superàvit corrent l’any 

2012 de 3,27 milions d’euros). Des de el punt de vista de la hisenda municipal, el desenvolupament del nou 
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POUM de Sant Quirze del Vallès no només ha de garantir que aquest superàvit corrent continuï manifestant-

se si no que hauria de permetre incrementar-lo. 

Es pot observar com la tendència de les despeses corrents si agafem la sèrie sencera és de decreixement, 

però si comencem l’any 2012 la tendència és creixent, degut a que de l’any 2011 al 2012 aquesta cau un 10%. 

Per tant cal ser curosos al parlar del decreixement de les despeses corrents durant el període analitzat i 

caldrà esperar les dades de 2016 i 2017 per fer afirmacions més concretes sobre la tendència. Tot i això, 

aquests augments de les despeses corrents se situen per sota dels augments dels ingressos corrents, amb el 

que el superàvit corrent és positiu durant tots els anys analitzats, i creixent durant els últims 3. 

 

Despesa corrent Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (milions €) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes 

 

Pel que fa a les xifres per habitant, aquest decrement de la despesa s’ha vist augmentat pel creixement 

demogràfic. Durant el període analitzat, la despesa corrent per habitant ha disminuït un 4,52%.  

 

Despesa corrent per habitant a Sant Quirze del Vallès 

€ habitant 2011 2012 2013 2014 2015 Var. 11 – 15 

Despesa corrent (milers €) 16.633.725  14.921.252  15.713.539  16.061.146  16.340.822  -1,76% 

Habitants Sant Quirze del 
Vallès 

19.051  18.994  19.408  19.549  19.602  2,89% 

Despesa corrent / habitant 873  786  810  822  834  -4,52% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de Comptes i Idescat 

 

La despesa corrent per habitant a Sant Quirze del Vallès se situa per sobre de les despeses corrents per 

habitant de Terrassa, Sabadell, Cerdanyola i Rubí (691 €/hab. 696 €/hab. 802 €/hab. i 828 €/hab., 

respectivament) i per sota de la despesa corrent per habitant del municipi de sant Cugat del Vallès (1.048 

€/hab.). Aquest comportament de les despeses mostren una clara correlació entre la despesa corrent 

municipal per habitant i el model urbà i tipologia edificatòria predominant en el municipi (baixa o alta 

densitat, model d’urbanitzacions enfront de models més compactes, etc.) 

Pel que fa a la composició de la despesa corrent, al llarg del quinquenni analitzat les partides de Personal i 

Despeses financeres pateixen decrements (del 5% i del 32%, respectivament), mentre que les partides de 

Béns corrents i serveis i Transferències corrents augmenten un 2% i un 5% respectivament. 

Sobre el total de despeses corrents al llarg del període 2011 – 2015, es pot observar el fort pes dels capítols 

personal (48%) i de béns corrents i serveis (45%) que, en conjunt, representen sempre més del 93% del total 

de la despesa corrent durant tot el període. 

Per la seva part, les despeses en transferències corrents han mantingut el seu pes relatiu del 5% tot i que 

durant els anys 2012, 2013 i 2014 el seu pes va ser del 3%. El pes relatiu de les despeses financeres han estat 

residuals durant el període analitzat i s’han mantingut entre l’1% i el 2% del total de les despeses corrents. 
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Composició despesa corrent Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (%) 

 

 Personal  Béns corrents i serveis  Despesa financera  Transferències corrents 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes 

 

Pel què fa a la composició de la despesa corrent per habitant, totes les partides es comporten de la mateixa 

manera que en termes absoluts, si bé els % de variació es veuen modificats per l’increment demogràfic. 

 

Despesa corrent per habitant a Sant Quirze del Vallès 

€ habitant 2011 2012 2013 2014 2015 Var. 11 – 15 

Despesa personal per habitant 443  379  388  387  406  -8,28% 

Despesa béns corrents i serveis per 
habitant 

375  367  378  388  375  -0,08% 

Despesa financera per habitant 11  14  15  9  7  -33,90% 

Transferències corrents per habitant 45  26  30  38  46  2,31% 

Despesa corrent per habitant 873  786  810  822  834  -4,52% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de Comptes i Idescat 

 

ESTIMACIÓ DELS RATIS DE DESPESES I INGRESSOS VINCULATS AL DESENVOLUPAMENT DEL POUM 

Com a punt de partida per l’avanç del POUM de Sant Quirze del Vallès es partirà de les dades publicades pel 

Ministerio de Hacienda y Función Pública, més concretament de la base de dades CESEL (Coste Efectivo de 

los Servicios de las Entidades Locales). En aquesta base de dades apareixen les despeses directes 

desglossades per serveis prestats per l’ajuntament així com també les superfícies que abasten els serveis, 

per tant gràcies a aquesta base de dades tenim el cost directament imputable al servei i les dimensions 

físiques que abasten els serveis prestats (m2 de superfície verda, nombre d’habitatges amb servei de 

clavegueram, nombre de punts de llum, superfície de viari amb servei de neteja, etc..). 

Derivat d’aquesta base de dades s’ha configurat una primera estimació dels ratis de despesa dels serveis que 

presta l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès. En la gràfica següent podem observar les despeses directes 

vinculades als augments demogràfics (en termes d’€/habitant). 

 

Despeses de serveis públics vinculades als augments demogràfics (€ / habitant) 

 

* Les dades relatives a les despeses en policia local són del 2014 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio de Hacienda y Función Pública 
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En la següent gràfica podem observar els ratis de despeses dels serveis prestats per l’ajuntament 

directament vinculades al creixement del poble en termes de superfície: 

 

Altres despeses de serveis públics 

 
* Les dades relatives a les despeses en recollida de residus i neteja viària són del 2014 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio de Hacienda y Función Pública 

 

3. L’INGRÉS DE CAPITAL MUNICIPAL 

Al llarg d’aquests anys, l’ingrés de capital no ha manifestat una tendència clara i estable, si no que ha 

compaginat augments i decrements, formant una figura de dents de serra, si bé en termes generals la 

caiguda ha estat del 29%. 

 

Ingrés de capital Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (milions €) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes 

 

Ingrés de capital per habitant a Sant Quirze del Vallès 

€ habitant 2011 2012 2013 2014 2015 Var. 11 – 15 

Ingrés de capital 1.216.080  2.129.448  1.678.822  3.411.072  863.702  -28,98% 

Habitants Sant Quirze del 
Vallès 

19.051  18.994  19.408  19.549  19.602  2,89% 

Ingrés capital per habitant 64  112  87  174  44  -30,97% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

 

Aquest comportament dels ingressos de capital es deu a l’evolució anual dels capítols de transferències de 

capital i de passius financers, que han estat irregulars durant les anualitats objecte de treball. Pel que fa a 

les transferències de capital, podem destacar que durant els anys 2011, 2012 i 2013 les transferències de 

capital més importants van ser realitzades per empreses privades, amb quantitats de 231.159,10 €, els 

284.290,41 € i 734.000 €, respectivament. Per l’any 2014 destaquen una sèrie de subvencions de capital 

realitzades per la diputació per un total de 1.190.151 €. L’any 2015 les transferències corrents van ser, en 

total de 32.241 €, el nivell més baix del període analitzat. 

L’ingrés de capital s’ha fonamentat al llarg de tot el període, doncs, en les transferències de capital i la 

concertació de nou endeutament, mentre que l’alienació d’inversions i els actius financers tenen un caràcter 

nul en la composició dels ingressos de capital en el període analitzat, amb l’excepció de l’any 2015, en què 
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les alineacions d’inversions van acaparar el 40% del total dels ingressos de capital. 

Composició ingrés de capital Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (%) 

 

 Transferències de capital  Actius financers  Passius financers  Alienació d’inversions 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de Comptes 

La composició dels ingressos de capital per habitant reflexa la volatilitat de les partides d’ingressos de 

capital al llarg del període analitzat. 

 

Composició ingrés de capital per habitant a Sant Quirze del Vallès 

€ habitant 2011 2012 2013 2014 2015 Var. 11 – 15 

Alienació d’inversions per habitant 0  0  0  0  18  - 

Transferències de capital per habitant 33  39  49  71  2  -94,87% 

Actius financers per habitant 0  0  0  0  0  - 

Passius financers per habitant 31  73  39  108  25  -18,07% 

Ingrés de capital per habitant 64  112  88  179  45  -28,98% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura e Comptes i Idescat 

4. LA DESPESA DE CAPITAL MUNICIPAL 

La despesa de capital (despesa corresponent a inversions reals, transferències de capital, actius financers i 

passius financers), ha manifestat un comportament molt irregular, semblant al què passava amb els ingressos 

corrents. Al llarg dels anys estudiats les despeses de capital han disminuït un 38%, tot i que ha intercalat 

anys d’augment i anys de decrement durant aquest període, amb el que dificulta l’anàlisi tendencial de la 

sèrie. En aquest sentit, la volatilitat de les despeses de capital reclama un anàlisi més en detall de les 

partides que la composen. 

 

Despesa de capital Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (milions €) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de Comptes 

 

Despesa de capital per habitant a Sant Quirze del Vallès 

€ / N 2011 2012 2013 2014 2015 Var. 11 – 15 

Despesa de capital 4.600.178  2.280.517  2.096.377  3.711.901  2.825.710  -38,57% 

Habitants Sant Quirze del 
Vallès 19.051  18.994  19.408  19.549  19.602  2,89% 

Despesa capital per habitant 241  120  108  190  144  -40,30% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 
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Com s’ha avançat, la despesa de capital municipal cal desgranar-la amb la finalitat de poder deduir quina és 

la despesa anual en inversió real que ha realitzat la hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès. En termes 

absoluts, la despesa en inversió real ha passat d’un màxim de 3,17 milions d’euros l’any 2011 a 1,24 milions 

d’euros l’any 2015, el que suposa un decrement del 60%. La xifra mitjana d’inversió municipal al llarg 

d’aquests cinc anys ha estat de ±1,26 milions d’euros anuals. 

L’amortització dels passius financers (capítol 9) en valors absoluts es manté al voltant dels 1,5 milions 

d’euros anuals, amb l’excepció de l‘any 2014, en què es dobla i marca el màxim de la sèrie en els 3,01 

milions d’euros. 

L’any 2011 el 69% del total de despeses de capital eren inversions reals (entre les que destaquen les 

inversions en noves infraestructures i béns per un total de 1.387.567 € i les inversions en edificis i altres 

construccions per un total de 751.302 €), per un 31% de passius financers; l’any 2012 30% inversions reals i 

69% passius financers; l’any 2013 24% inversions reals contra 76% passius financers; l’any 2014 18% inversions 

reals contra 81% i l’any 2015 44% contra 56%. Durant els últims 5 anys les inversions reals han anat perdent 

pes relatiu en relació als passius financers, si bé es deu a la disminució de les inversions reals en valors 

absoluts durant els últims anys (amb l’excepció del 2015 en què s’acosten a la mitjana del període) i que 

s’engloben dins de la línia d’estricte prudència econòmica que s’està seguint des de l’ajuntament de Sant 

Quirze del Vallès. 

Com es desprèn d’aquests percentatges, les dues partides gairebé sumen el 100% del total de despeses de 

capital i tant les transferències de capital atorgades com els actius financers són nuls en el període analitzat. 

 

Composició despesa de capital Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (%) 

 
 Inversions reals  Transferències de capital  Actius financers  Passius financers 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes 

 

La composició de la despesa de capital per habitant reflexa la disminució de les inversions reals durant el 

període analitzat, amb l’excepció de l’any 2015 que tornen a augmentar. Els passius financers per habitant 

es mantenen estables i si bé l’any 2014 doblen la mitjana de la sèrie, al 2015 tornen als seus nivells mitjans. 

Com s’ha comentat, les partides de transferències de capital i actius financers són nuls en aquests últims 5 

anys. 

 

Composició despesa de capital per habitant a Sant Quirze del Vallès 

€ habitant 2011 2012 2013 2014 2015 Var. 11 – 15 

Inversions reals per habitant 167  37  26  36  63  -61,93% 

Transferències de capital per habitant 0  0  0  0  0  --- 

Actius financers per habitant 0  0  0  0  0  --- 

Passius financers per habitant 75  83  82  154  81  7,85% 

Despesa capital per habitant 241  120  108  190  144  -40,30% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

 

Pel que fa a les futures inversions previstes, Sant Quirze del Vallès compta amb un Pla Quadriennal 

d’Inversions (2017-2020). Així doncs, les despeses més importants a realitzar a l’àrea de territori són les de 

millores d’enllumenat públic, semàfors i enllumenat exterior (22% del total), Altres inversions (21%), les 

reparacions de la pavimentació dels carrer de la urbanització de Castelltort (9%), el Pla de ferms i voreres 

(8%), etc. En total la Pla preveu invertir 4,96 M€ a l’àrea de territori, 0,63 M€ a presidència i participació 

ciutadana, 0,13 M€ a drets socials, 0,11 M€ a economia i serveis interns. A la diapositiva següent es pot 

observar la distribució de les inversions previstes al Pla Quadriennal d’inversions. 
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Distribució de les inversions previstes al Pla Quadriennal d’Inversions (2017-2020) 

Via verda 
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19%

Millora cuina 
Can Feliu

21%
Millora 

equipaments 
educatius

16%

Altres
44%
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Territori
4,96 M€

0,63 M€

0,11 M€

0,13 M€

Presidència
i

Part. ciutadana

Economia
i

Serveis interns

Drets Socials

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

 

5. RÀTIOS ECONÒMICS I FINANCERS 

La gestió pressupostària passada determina la capacitat futura per assumir inversions, les vies possibles de 

finançament (autofinançament i/o endeutament, etc.) i, en definitiva, l’estat de les comptes municipals pel 

que fa a nivell d’equilibri pressupostari total. El compte financer i altres ràtios ens il•lustren l’estat 

econòmic i financer de la Hisenda Municipal i ens avancen els possibles efectes del desenvolupament del 

POUM de Sant Quirze del Vallès. 

5.1. EL COMPTE FINANCER 

El compte financer aflora ràtios que ens permeten determinar les possibilitats d’assumir inversions futures, 

les possibles fonts de finançament de les que disposa l’administració local, el seu nivell d’equilibri i el grau 

de sanejament per afrontar els reptes urbans que li pugui suposar el nou poble construït que proposi el 

POUM. 

Si bé l’estalvi brut corrent és positiu durant tots els anys analitzat, una vegada descomptades les despeses en 

passius financers l’estalvi net corrent és positiu tant sols el 2012 i el 2013. Durant els anys 2011, 2014 i 2015 

la hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès es presenta estalvis nets corrents negatius. Tanmateix, cal 

aclarir en aquest aspecte que l’estalvi net als efectes del que determina l’article 53 del RDL 2/2004  es 

calcula mitjançant la diferència entre els drets liquidats pels capítols u al cinc, tots dos inclosos, de l’estat 

d’ingressos, i de les obligacions reconegudes pels capítols u, dos i quatre de l’estat de despeses, minorada en 

l’import d’una anualitat teòrica d’amortització de l’operació projectada i de cadascun dels préstecs i 

emprèstits propis i avalats a tercers pendents de reembossament. 

Tot i aquest comportament en els saldos corrents, el saldo positiu de la balança de capital ha permès a la 

hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès obtenir un superàvit públic durant tots els anys analitzat, amb 

l’excepció de l’any 2011, any en què es va realitzar un fort esforç inversor que va acabar produint un dèficit 

públic de -2,16 milions d’euros. 

 

Compte financer 

€ 2011 2012 2013 2014 2015 Var. 11 - 15 

Ingrés corrent 17.853.981,14 18.192.700,10 17.331.884,05 18.004.461,59 19.497.958,16 9% 

Despesa corrent 16.633.724,62 14.921.252,05 15.713.538,83 16.061.145,68 16.340.821,59 -2% 

CE + QQUU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Estalvi brut corrent 
1.220.256,52 3.271.448,05 1.618.345,22 1.943.315,91 3.157.136,57 159% 

(Ingrés corrent – Despesa corrent – CE - QQUU) 

Passius financers 
1.426.177,99 1.583.198,34 1.596.327,48 3.013.023,89 1.582.642,60 11% 

(Capítol IX despeses) 

Estalvi net corrent 
-205.921,47 1.688.249,71 22.017,74 -1.069.707,98 1.574.493,97 -865% 

(Estalvi brut – passius financers) 

Ingressos de capital no financers 

628.450,60 734.626,25 942.760,79 1.348.059,57 382.241,24 -39% (alienació d’inversions + transferències capital + CE + 
QQUU) 

Autofinançament 
422.529,13 2.422.875,96 964.778,53 278.351,59 1.956.735,21 363% 

(Estalvi net corrent + Ingrés de capital no financer) 

Despeses de capital no financeres 3.173.999,70 697.318,24 500.049,30 698.877,03 1.243.067,61 -61% 
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(Capítol VI + Capítol VII) 

Capacitat / necessitat finançament 
-2.751.470,57 1.725.557,72 464.729,23 -420.525,44 713.667,60 -126% 

(Autofinançament – Despesa capital no financera) 

Variació neta actius financers 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

(Capítol VIII ingressos – Capítol VIII despeses) 

Endeutament 
587.629,07 1.394.821,81 736.061,57 2.063.012,70 481.460,94 -18% 

(Capítol IX ingressos) 

Saldo financer 
587.629,07 1.394.821,81 736.061,57 2.063.012,70 481.460,94 -18% 

(Variació neta actius financers + Endeutament) 

Dèficit o superàvit públic 
-2.163.841,50 3.120.379,53 1.200.790,80 1.642.487,26 1.195.128,54 -155% 

(Capacitat / Necessitat finançament + Saldo financer) 

Crèdits gastats finançats amb Romanent  0,00 0,00 120.602,61 0,00 0,00 - 

Desviació de finançament negativa de l'exercici  0,00 0,00 0,00 0,00 929.605,10 - 

Desviació de finançament positiva de l'exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 900.054,74 - 

Resultat pressupostari ajustat -2.163.841,50 3.120.379,53 1.321.393,41 1.642.487,26 1.224.678,90 -157% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Ministerio de Hacienda y Adminstraciones Püblicas 

5.2. LA CÀRREGA FINANCERA 

La càrrega financera entre els anys 2011 i 2015 augmenta en un 6%, passant dels 1,67 milions d’euros l’any 

2011 a 1,71 milions l’any 2015. Segons les darreres dades publicades pel Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, el deute viu consolidat pendent d’amortitzar l’any 2015 es xifra en 3,62 milions 

d’euros, el que suposa un rati de deute viu consolidat respecte als ingressos corrents de l’any anterior igual 

al 20% aquest mateix any. Resulta rellevant esmentar l’article 53.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 , que 

el nou endeutament contret, sumat al volum total de capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i a 

llarg termini, no podia generar en cap cas una ràtio d’endeutament municipal respecte a ingressos corrents 

liquidats l’any anterior major del 110% (la Ley 17/2012, de 27 de desembre, de Presupuestos Generales del 

Estado per a l’any 2013, estableix en la seva Disposició addicional septuagèsima tercera aquest límit en el 

75% amb caràcter indefinit).  

En aquest sentit, la hisenda pública de Sant Quirze del Vallès ha anat millorant progressivament la seva 

situació, passant d’un deute viu consolidat de 8,61 milions d’euros l’any 2011 a un de 3,62 milions l’any 

2015. Aquesta reducció, juntament amb l’augment dels ingressos corrents, ha permès reduir la ràtio de 

deute del 48% al 20%. Així doncs, la hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès mostra prou marge com per 

poder acudir al finançament aliè via nou endeutament en cas de ser necessari sense incomplir amb la 

legislació actual. 

 

Càrrega financera 

€ 2011 2012 2013 2014 2015 Var. 11 - 15 

Despesa financera 201.525,68 270.354,96 284.130,71 167.233,10 137.056,50 -32% 

Passius financers 1.426.177,99 1.583.198,34 1.596.327,48 3.013.023,89 1.582.642,60 11% 

Càrrega financera (CF) 1.627.704  1.853.553  1.880.458  3.180.257  1.719.699  6% 

CF/ingressos corrents 9% 10% 11% 18% 9% -3% 

Deute Viu Consolidat (DVC)* 8.671.830  8.578.189  6.012.959  5.246.409  3.626.000  -58% 

DVC / Ingressos Corrents   48% 33% 30% 20%   

* A 31 de desembre publicat pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Ministerio de Hacienda y Administraciones Püblicas 

5.3 LES FONTS DE FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ 

La inversió es pot finançar o bé per mitjà del finançament propi (estalvi net corrent i ingressos de capital no 

financers) o bé via nou endeutament. En aquest sentit, les fonts de finançament pròpies podrien haver 

finançat completament la despesa en inversió real més les transferències capital atorgades durant els anys 

2012, 2013 i 2015, però no els anys 2011 i 2014. Així doncs, la hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès ha 

optat per finançar les inversions tant per la via del finançament propi com per la via de l’endeutament. 

Tot i la utilització de l’endeutament com a font de finançament de la inversió s’ha de tenir en compte que 

durant els anys analitzats la hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès ha estat capaç de reduir el seu 

deute viu consolidat en un 58%. L’únic any on hi ha hagut un dèficit de finançament al municipi de Sant 

Quirze del Vallès va ser el 2011, la resta d’anys s’ha produït un superàvit en aquest concepte. 

 

Finançament de la inversió 

€ 2011 2012 2013 2014 2015 Var. 11 - 15 

Inversió real 3.173.153 697.318 499.138 698.456 1.243.068 -61% 

Transferències de capital atorgades 846 0 911 421 0 0% 

Despesa Inversió 
3.174.000 697.318 500.049 698.877 1.243.068 -61% (Inversió real +Transferències de capital 

atorgades) 

Alienació inversions reals 0 0 0 0 350.000 0% 

Variació neta actius financers 0 0 0 0 0 0% 

Transferències de capital rebudes 628.451 734.626 942.761 1.348.060 32.241 -95% 
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CCE + QQUU 0 0 0 0 0 0% 

Ingressos de capital no financer 628.451  734.626  942.761  1.348.060  382.241  -39% 

Superàvit/Dèficit compte capital 
-2.545.549 37.308 442.711 649.183 -860.826 -66% 

(Ingressos inversió – Despesa inversió) 

Estalvi net corrent 
-205.921 1.688.250 22.018 -1.069.708 1.574.494 -865% 

(- CE - QQUU) 

Endeutament 587.629 1.394.822 736.062 2.063.013 481.461 -18% 

Superàvit/Dèficit de finançament 
-2.163.842 3.120.380 1.200.791 1.642.487 1.195.129 -155% (Sup./Dèf. compte capital + ENC + 

endeutament) 

Crèdits gastats finançats amb Romanent  0 0 120.603 0 0 - 

Desviació de finançament negativa de l'exercici  0 0 0 0 929.605 - 

Desviació de finançament positiva de l'exercici 0 0 0 0 900.055 - 

Resultat pressupostari ajustat -2.163.842 3.120.380 1.321.393 1.642.487 1.224.679 157% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

6. ELS INGRESSOS URBANÍSTICS I IMMOBILIARIS 

Un dels aspectes que en els darrers anys ha adquirit importància a l’hora d’avaluar la solvència i 

sostenibilitat econòmica de les Hisendes Municipals ha estat el grau de dependència dels pressupostos 

municipals vers els ingressos relacionats amb l’urbanisme i el sector de la construcció, doncs s’ha demostrat 

que la dependència de les hisendes públiques d’aquests ingressos va portar a una sobreexplotació i 

dependència d’aquest factor durant els anys de bonança econòmica i expansió del mercat immobiliari durant 

el primer quinquenni del segle XXI. 

Així doncs, veure el grau de dependència d’aquests ingressos per afrontar la despesa ordinària anual que 

genera la vila avui consolidada és un indicador útil per avaluar la sostenibilitat econòmica futura de les 

finances locals. 

En la taula adjunta s’indiquen una bateria d’indicadors que ens indiquen el pes que els ingressos de caire 

urbanístic i immobiliari han tingut en el passat i tenen avui en les finances locals de l’Ajuntament de Sant 

Quirze del Vallès. 

Durant els anys analitzats, es pot observar la poca dependència municipal vers els ingressos urbanístics 

(excloent l’IBI), tot i l’augment del pes relatiu dels ingressos urbanístics sobre el total d’ingressos corrents de 

l’any 2015, any en què es marca el màxim de la sèrie (12%). 

Pel que fa als ingressos puntuals immobiliaris, aquests representen també el 12% dels ingressos totals no 

financers de l’any 2015 i financen l’14% de la despesa corrent d’aquest mateix any. 

Des d’aquest punt de vista, i tenint en compte el poc pes d’aquests ingressos específics en el quinquenni 

analitzat, podem dir que les finances municipals de Sant Quirze del Vallès presenten avui alternatives 

d’ingrés suficients com per no haver d’augmentar la seva dependència envers els ingressos urbanístics i ser 

capaç de fer front a les seves obligacions de despeses. 

 

Indicadors de dependència dels ingressos urbanístics i puntuals immobiliaris Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

  2011 2012 2013 2014 2015 VAR 11-15 

Ingrés urbanístic (IBI inclòs) 7.521.080  8.580.861  8.442.179  9.055.317  10.318.441  37,19% 

Ingrés urbanístic / Ingrés corrent 0,42 0,47 0,49 0,50 0,53 25,63% 

Ingrés urbanístic / Ingrés total no financer 0,41 0,45 0,46 0,47 0,52 27,55% 

Ingrés urbanístic (sense incloure IBI) 1.612.240  1.825.102  1.356.459  1.048.855  2.367.727  46,86% 

Ingrés urbanístic / Ingrés corrent 0,09 0,10 0,08 0,06 0,12 34,48% 

Ingrés urbanístic / Ingrés total no financer 0,09 0,10 0,07 0,05 0,12 36,53% 

Ingrés immobiliari puntual 1.612.240  1.825.102  1.356.459  1.048.855  2.367.727  46,86% 

Ingrés immobiliari puntual / Ingrés corrent 0,09 0,10 0,08 0,06 0,12 34,48% 

Ingrés Immobiliari puntual / Despesa corrent 0,10 0,12 0,09 0,07 0,14 49,49% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes 

7. CONLUSIONS 

D’acord amb el que ha estat analitzat, es conclou el següent: 

- La Hisenda Municipal ha presentat una capacitat recaptadora d’ingrés corrent suficient com per finançar 

la seva despesa corrent anual (superàvit fiscal) i generar un estalvi net positiu durant tots els anys 

analitzats, fet que posa de manifest la bona salut de la hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès.  

- Pel que fa als ingressos urbanístics i immobiliaris, els ingressos urbanístics puntuals han finançat entre 

un 7 i un 14% la totalitat de les despeses corrents dels municipi i han representat entre el 6 i el 12% del 

total dels ingressos corrents. Així doncs, tot i que la hisenda municipal no manté una gran dependència 

dels ingressos immobiliaris puntuals el nou POUM ha d’evitar exposar el mínim possible l’estructura de la 

despesa corrent a una font de finançament que ha demostrat ser molt cíclica. 
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- Pel que fa a les despeses financeres, la ràtio de càrrega financera / ingressos corrents va anar 

augmentant del 2011 al 2013, es va mantenir l’any 2014 i va decréixer l’any 2015. Aquest comportament 

ha vingut acompanyat per una reducció del seu deute viu consolidat, que ha disminuït en un -38%. L’any 

2015, el rati deute viu consolidat/ingressos corrents any anterior se situava en el 29%, quan el límit legal 

per concertar nou endeutament és el 75%. 

- En termes absoluts, la xifra mitjana d’inversió real municipal al llarg dels últims 5 anys ha estat de 1,26 

milions d’euros anuals aproximadament, balancejant-se dins una forquilla d’entre 3 milions d’euros i 0,5 

milions d’euros. 

- El document de bases aposta per un POUM de contenció encaminat a aspectes més qualitatius que no 

pas quantitatius, tota vegada que el romanent de sòl per activitats econòmiques es considera suficient i 

el romanent pendent d’habitatges segons planejament vigent pot donar pràcticament resposta a les 

necessitats futures de nous habitatges. Aquesta estratègia del futur POUM ha de ser compatible amb 

garantir la sostenibilitat econòmica i financera del POUM des del punt de vista de la Hisenda Local. 

- Caldrà posar molta atenció mitjançant l’agenda del POUM a la capacitat per compatibilitzar les futures 

inversions municipals previstes en el Pla Quadriennal 2017- 2020 i altres inversions latents pendents en el 

municipi (amb els nous compromisos d’inversió municipal que se’n pugui derivar del nou POUM. 
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