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0. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PLA
0.1. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA
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 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
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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.
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0.2. ORIENTACIÓ I OBJECTIUS DEL POUM
El nou Pla d‟ordenació urbanística municipal s‟ha plantejat 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 local, sinó que cal plantejar-ne
algunes que requereixen de l‟acord institucional per garantir la seva viabilitat.
El Pla s‟ha orientat en el marc estratègic del conjunt del municipi i ha integrat les
reflexions que en els àmbits de les determinacions sectorials tenen incidència en el model
de ciutat proposat. En aquest sentit, cal orientar el model en consonància amb el moment
i els principis de l‟urbanisme sostenible, és a dir: cap la consolidació d‟un model de ciutat
compacta, diversificada i amb un bon nivell de serveis, dotacions i espais lliures.
S‟ha afrontat aquest procés amb la màxima voluntat de debat dels problemes i de les
propostes i, per tal de garantir mecanismes de participació ciutadana amplia que anessin
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 s‟ha
redactat amb una metodologia mixta, amb integració i constitució d‟una Oficina tècnica
del Pla que ha treballat amb sinergia amb els diferents serveis de l'ajuntament de Sant
Quirze del Vallès i, de forma específica, amb els serveis d‟urbanisme.
Així mateix, per la redacció del Pla s‟ha implementat 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 estat la base d‟una potencial explotació d‟un
Sistema d‟Informació Geogràfica i ha permès, 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 han intervingut en els processos de construcció de la
ciutat han obligat, cada vegada més, a la interdisciplinarietat tècnica i a la diversitat i
complementarietat de competències. Així, la mateixa composició de l‟Oficina 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 i l‟emmarcament jurídic; s‟han plantejat, des del primer
moment, sota aquesta perspectiva.
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0.3. ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL POUM DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
El Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès està integrat pels
documents següents:
a) Memòria del Pla d‟ordenació urbanística municipal.
I. Memòria de la informació.
II. Memòria de l'ordenació.
b) Normes urbanístiques – Annexes:
- Normes urbanístiques.
- Annexes:
1. Fitxes normatives dels plans de millora urbana.
2. Fitxes normatives dels polígons d‟actuació urbanística.
3. Regulació gràfica de les subzones.
4. Normativa ambiental general.
5. Usos en sòl no urbanitzable.
c) Atles de la informació urbanística de Sant Quirze del Vallès.
d) Plànols d‟ordenació urbanística:
1. Classificació del sòl (1 plànol DIN A1 1:7.500).
2. Estructura general del territori (1 plànol DIN A1 1:7.500).
3. Regulació i ordenació del sòl no urbanitzable:
3a. Compliment de les determinacions del PTMB (1 plànol DIN A1 1:7.500).
3b. Qualificació del sòl no urbanitzable (1 plànol DIN A1 1:7.500).
3c. Components de qualificació del sòl no urbanitzable (1 plànol DIN A1 1:7.500).
3d. Filtres de qualificació del sòl no urbanitzable:
3d1. Proteccions sectorials i territorials (1 plànol DIN A1 1:7.500).
3d2. Riscos (1 plànol DIN A1 1:7.500).
3d3. Sistemes ecosistèmics culturals i de proveïment (1 plànol DIN A1 1:7.500).
4. Qualificació i gestió del sòl (11 plànols DINA1 1:2.000).
5. Ordenació detallada del sòl urbà (25 plànols DINA1 1:1.000).
6. Identificació dels sectors i àmbits del POUM (1 plànol DIN A1 1:7.500).
7. Protecció dels sistemes (1 plànol DIN A1 1:7.500).
8. Xarxes generals de serveis (5 plànols DIN A1 1:7.500).
9. Reserves d‟habitatge protegit en sòl urbà consolidat (1 plànol DIN A1 1:2.500).
e) Memòria social.
f) Estudi ambiental estratègic (EAE).
g) Estudi d‟avaluació de la mobilitat generada (EAMG).
h) Catàleg de béns a protegir.
i) Catàleg de masies i cases rurals.
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j) Catàleg d‟arbres i arbredes d‟interès local.
k) Agenda i avaluació econòmica I financera.
l) Informe de sostenibilitat econòmica.
m) Memòria de la participació.
n) Document comprensiu.

0.4. ENCAIX DEL POUM DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS EN EL PLANEJAMENT TERRITORIAL

PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA
A l‟hora d‟exposar l‟encaix territorial de Sant Quirze del Vallès cal tenir en compte que el
Pla Territorial Metropolità de Barcelona (d'ara endavant PTMB), aprovat definitivament el
20 d‟abril de 2010, estableix un nou marc de referència territorial en el qual es
determinen les estratègies sobre el sistema d'espais oberts, sobre el sistema
d'assentaments i sobre el sistema d'infraestructures de la mobilitat.
En aquest sentit, el POUM de Sant Quirze del Vallès respon a les determinacions
establertes en el PTMB, reconeixent i respectant les directrius per ell establertes respecte
el sistema d‟espais oberts, el sistema d‟assentaments i el sistema d‟infraestructures, totes
elles descrites en el punt 4.3 de la Memòria de la informació del POUM.
> sistema d’espais oberts:
Pel que fa al sistema d‟espais oberts el PTMB identifica en el territori de Sant Quirze del
Vallès dues categories de sòl proposades pel planejament territorial:
• Sòl de protecció especial.
El sòls que es troben dins d‟aquesta categoria ho fan per les raons exposades en l‟article
2.5 de la Normativa del PTMB:
Article 2.5 Sòl de protecció especial: definició
Comprèn aquell sòl que, pels seus valors naturals i agraris o per la seva localització en
el territori, el Pla considera que és el més adequat per a integrar una xarxa
permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el
conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions.
El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la
normativa sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000.
Com a espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari el pla determina al
municipi un àrea central que ocupa gairebé la totalitat del sòl no urbanitzable i el creua
de nord a sud. Aquest àmbit és considerat com a connector ecològic en conjunt amb els
espais oberts dels municipis veïns i es considera amenaçat per continus urbans a l‟àmbit
de Can Llobateres.
El curs de la riera de Rubí i el torrent de la Betzuca han estat senyalats específicament
com a corredors fluvials.
- El Pla d‟ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès proposa la regulació
del sòl no urbanitzable en base a l‟establiment (1) d‟unes zones específiques estables
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assimilables a les unitats morfològiques, (2) 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 i (3) a uns filtres de protecció transversal, establerts com a condicionants dels
usos i la seva intensitat quan poden comprometre l‟objecte de la seva protecció o servei.
- Igualment, el present Pla d‟ordenació urbanística municipal redueix el sòl urbà a l‟àmbit
de Can Llobateres, incorporant-lo com a sòl no urbanitzable en espais de protecció
especial, en resposta a la delimitació dels espais considerats amenaçats per continus
urbans pel PTMB.
D‟aquesta manera, s‟aconseguirà garantir la continuïtat del connector ecològic
intermunicipal, tan important per a la funcionalitat ecològica i l‟intercanvi genètic de les
diferents comunitats (veure l‟àmbit d‟aquest sector al plànol d‟ordenació 3a. Compliment
de les determinacions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona).
- De la mateixa manera, i en coherència amb la definició com a connector ecològic de
l‟àmbit central del municipi, aquests espais es mantenen com a sòl no urbanitzable.
- El curs de la riera de Rubí i del torrent de la Betzuca al municipi, senyalats
específicament pel PTMB com a corredors fluvials, han estat tractats i regulats al POUM
amb un codi urbanístic de qualificació específic, P sistema de parcs territorials, per tal de
possibilitar la consolidació en el temps d‟un gran parc fluvial connector en el seu àmbit
d‟influència.
• Sòl de protecció preventiva.
Els sòls inclosos com a protecció preventiva es defineixen mitjançant allò que estableix
l‟article 2.8 de la normativa del PTMB:
Article 2.8 Sòl de protecció preventiva: definició
S’inclouen en aquest tipus els espais classificats com a no urbanitzables en el
planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial, però als
quals es reconeix, en conjunt, un valor ambiental o paisatgístic així com, sovint, la
seva condició d’espai de transició entre els assentaments urbans i els espais oberts de
protecció especial.
El Pla considera que cal protegir preventivament aquests espais, sense perjudici que
mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que les
estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per
a ésser urbanitzades i edificades, si s’escau.
Tanmateix, el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes
per a cada nucli, es puguin admetre en casos justificats implantacions d’activitats o
instal·lacions de valor estratègic general i d’especial interès per al territori, a través
del procediment que el Pla determina en l’article 1.14 per a garantir una avaluació
suficient de la iniciativa.
Al municipi de Sant Quirze del Vallès, es defineixen com de protecció preventiva la resta
de sòls no definits d‟especial protecció senyalats al punt anterior; situats al límit de Can
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Llobateres amb el municipi de Terrassa, així com el sòl no urbanitzable situat a l‟àmbit de
Castelltort.
-El Pla d‟ordenació urbanística municipal incorpora com a sòls de protecció preventiva
l‟àmbit de nou sòl no urbanitzable a Can Llobateres que limita amb el municipi de
Terrassa, i que dona continuïtat als actualment protegits de forma preventiva.
> sistema d’assentaments
El PMTB defineix al municipi un àrea especialitzada residencial a reestructurar, situada a
l‟àmbit de Can Llobateres. Això implica, segons l‟article 3.11, que és un àrea que té com a
estratègia la intensificació de la urbanitat global del conjunt afectat.
-El POUM delimita per aquest àmbit un Pla de millora urbana amb objectiu de densificació
de Can Llobateres, tot mantenint la seva relació amb el territori de l‟entorn en termes de
reserva d‟espai públic i equipaments i afavorint la seva relació amb el corredor natural
que passa per el seu límit.
> sistema d’infraestructures de la mobilitat
Pel que fa a les infraestructures viàries previstes, el PTMB determina les següents
previsions que afecten al municipi de Sant Quirze del Vallès:
Calçades laterals de la C-58
Aquesta actuació viària respresentaria una clara millora de la capacitat de l‟actual C-58 i
de la connexió amb les sortides que conté i afavoriria la descongestió en el tram entre
Badia del Vallés i Terrassa.
En relació a aquesta millora al terme de Sant Quirze del Vallès, el Pla general disposava
en el límit amb la C-58 un àmbit de reserva viària per fer possible aquesta actuació. El
nou Pla revisa la previsió d‟aquesta reserva, tot unificant els criteris de límit al llarg del
seu recorregut per el terme, i adaptant-lo a la realitat del projecte d‟ampliació de la C58.
Ronda Est de Terrassa
El pla territorial proposa la implantació d‟una nova via que comunicaria la C-16 en el barri
de les Fonts amb la ciutat de Terrassa, conformant una ronda situada a l‟est de la ciutat.
Aquesta previsió viària passaria pel sòl no urbanitzable de Sant Quirze, concretament a
l‟est de les Fonts i a l‟oest de Can Llobateres, en l‟àmbit que forma part del connector
ecològic territorial i que està considerat amenaçat per continus urbans, i generaria un
gran impacte ambiental en aquest connector natural. El seu traçat comportaria greus
modificacions en la morfologia del terreny per el que està previst que passi, donada la
seva poca adequació actual.
Per aquests motius, el Pla elimina la reserva de sòl destinada a la nova via i no en reserva
cap sòl específicament per a la implantació de la Ronda Est de Terrassa, però en delimita
un àrea de sòl de protecció per al pas d‟infraestructures, en compliment amb les
determinacions del PTMB.
Ronda de Rubí
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La reserva viària establerta per el Pla General del 2000 per a la C-16 ja incloïa l‟espai
suficient per a la implantació de la Ronda de Rubí a l‟Est de la carretera, prevista per el
PTMB. És per això que el POUM conserva aquest espai de previsió viària, que permetrà el
pas de la nova ronda.
Millora de la C-1413a entre Rubí i Sabadell i variant a Sant Quirze del Vallès
En base a la previsió de traçat que per a aquesta variant es feia al moment de redacció
del PG, aquest va preveure una reserva viària encara vigent a dia d‟avui. Aquesta reserva
suposaria una millora clara per alliberar el nucli de Sant Quirze del trànsit excessiu.
Es per això que el Pla d‟ordenació urbana del municipi conserva la reserva viària per a la
variant, així com per les modificacions que es puguin donar en la resta del traçat de la C1413a en el seu pas per el municipi, tot ajustant aquesta reserva al projecte real
d‟aquesta via.
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1. MARC LEGAL I FONAMENTS JURÍDICS
El nou Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès s‟ha redactat en
conformitat amb allò que disposa la legislació urbanística i legislació sectorial vigent

1.1. APLICACIÓ DE LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA ESTATAL
Respecte la legislació urbanística estatal la redacció del POUM haurà de tenir en compte,
fonamentalment, el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s‟aprova el
Text refós de la Llei del sòl (amb les modificacions introduïdes per la Ley 8/2013, de 26 de
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas), que té per objecte regular
les condicions que han de garantir la igualtat en l‟exercici dels drets i deures relacionats
amb el sòl, així com establir les bases econòmiques i mediambientals del seu règim
jurídic, la seva valoració i la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques
en aquesta matèria.

1.2. APLICACIÓ DE LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA VIGENT A CATALUNYA
L‟ordenament jurídic urbanístic actualment vigent a Catalunya ve conformat pel Text
refós de la Llei d’urbanisme (aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2010, del 3
d‟agost i modificat per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer, per la Llei 2/2014, de 27 de febrer, per la Llei 3/2015, del 11 de març, i per la Llei
16/2015, del 21 de juliol) i el seu Reglament (aprovat mitjançant el Decret 305/2006, de
18 de juliol), textos que parteixen del respecte a les competències estatals, en matèria de
règim del dret de propietat del sòl, valoracions i expropiacions de terrenys, procediment
administratiu comú i la responsabilitat de les administracions públiques respecte el marc
que establia la Llei estatal 6/1998, de 13 d‟abril, sobre règim de sòl i valoracions.
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1.3. APLICACIÓ DE LA LEGISLACIÓ SECTORIAL VIGENT
El Pla d‟ordenació urbanística municipal ha considerat també altres disposicions legals
que, sense regular pròpiament l‟àmbit material urbanístic, contenen disposicions que hi
incideixen de forma directa o indirecta. La diversitat d‟aquesta legislació fa que Pla
d‟ordenació municipal al·ludeixi a aquestes disposicions per la seva denominació
completa, tant si es tracta de legislació estatal com autonòmica. L‟aplicació d‟aquestes
disposicions ho és en la major part dels casos en matèries en les quals es dóna la
confluència i concurrència de diferents administracions, per la qual cosa s‟ha de tenir en
compte a més de les disposicions urbanístiques, la legislació sectorial en cada cas.
És de destacar, en tot cas, l‟aplicació de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política
Territorial, la Llei 1/1995, de 16 de març, pel qual es va aprovar el Pla territorial general
de Catalunya, el qual constitueix el planejament vigent de rang superior en el territori de
Catalunya i el Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 20
d‟abril de 2010.
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2. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL POUM DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS
La redacció de qualsevol instrument d'urbanisme en general i, de forma més precisa, el
procés de revisió del planejament general vigent d'un municipi, no pot desenvolupar-se
correctament sense el coneixement i l‟opinió dels ciutadans. Per aquesta raó cal posar 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.
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès redactà el Programa de Participació Ciutadana del
nou Pla d'ordenació urbanística municipal, d'acord amb els principis i determinacions
establertes en la vigent legislació urbanística i, en concret, en l‟article 8 del TRLU, que
assenyala:
―Es garanteixen i s’han de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de
participació dels ciutadans en els processos urbanístics de planejament i de
gestió‖
i en l‟article 22 del RLU, que defineix i estableix els continguts dels programes de
participació ciutadana en el procés de planejament:
Article 22. Programes de participació ciutadana en el procés de
planejament
22.1 Per facilitar la participació en el procés de formulació dels
instruments de planejament urbanístic, l’administració competent pot
aprovar el corresponent programa de participació ciutadana, d’acord amb
el que estableix l’article 105 d’aquest Reglament.
22.2 El programa de participació ciutadana expressa les mesures i
actuacions previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió
dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la
formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc
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del tràmit d’informació pública, i pot referir-se a les fases i continguts
següents:
a) Contingut en relació amb la fase prèvia al període d’informació pública:
1r. Accions d’informació i comunicació, que difonguin l’acord d’iniciar el
planejament i facilitin les dades necessàries per donar coneixement
suficient del seu abast i característiques. Aquestes accions poden
comprendre la publicació i exposició al públic d’un avanç de l’instrument de
planejament i la realització d’actes informatius, conferències, presentació
d’estudis previs i altres instruments similars.
2n. Canals de participació, on es defineixin els diferents instruments que es
posaran a disposició de la ciutadania i les institucions per recollir les seves
opinions, així com per facilitar el debat i la presentació de propostes. Es
poden incloure enquestes, entrevistes, debats en grup, tallers de propostes
i similars. En tot cas, els canals previstos han de buscar la intervenció dels
sectors de població significatius en el territori i no limitar-se a una crida
genèrica a la participació. Aquestes actuacions poden ser complementades
amb mitjans telemàtics.
3r. Sistema de recollida i anàlisi de les aportacions realitzades i la
presentació de l’informe de resultats d’aquest procés.
b) Contingut en relació amb el període d’informació pública:
1r. Mecanismes d’informació sobre l’ordenació proposada per l’instrument
aprovat inicialment.
2n. Mecanismes d’informació per donar a conèixer l’obertura d’aquest
període i el sistema de recollida d’al·legacions i propostes de manera que
faciliti la seva presentació, habilitant els mitjans i els espais adients
d’acord amb les característiques del territori.
c) Contingut en relació amb la fase posterior al període d’informació
pública:
1r. Realització d’un informe de valoració de les propostes i iniciatives
presentades en totes les fases del procediment d’elaboració.
2n. Mecanismes de publicitat del contingut de l’informe de valoració.
22.3 L’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana es publica
per edicte al diari o Butlletí Oficial que correspongui i el seu contingut pot
ser objecte de consulta pública a les dependències i en l’horari que l’edicte
assenyali, sens perjudici de l’adopció de qualsevol altra mesura de
divulgació o publicitat.

2.1. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL POUM DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
En data 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), document que estableix les
mesures i actuacions previstes per tal de facilitar la divulgació i la comprensió del Pla, així
com establir els mecanismes de participació adequats.
El PPC preveu una ETAPA 1: Avanç del POUM. En aquesta fase, ja conclosa, el treball s'ha
centrat, sobretot, en l‟organització de tallers de prospectiva així com del treball específic
per àmbits temàtics a través de la constitució d‟una Comissió de seguiment social.
L‟objectiu ha estat facilitar una participació oberta i plural, i promoure la participació de
la ciutadania associada i no associada.
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ETAPA 2: Aprovació inicial del POUM. Un cop es comptava amb un primer document
d‟Avanç del POUM, s‟obre un període d‟exposició pública de l‟Avanç, informació a la
ciutadania i recepció de propostes i suggeriments.
ETAPA 3: Seguiment a la redacció del POUM. Durant les fases d‟aprovació provisional i
aprovació definitiva s‟obriran espais de seguiment del procés de redacció del POUM.
Pel que fa a la construcció temporal del Pla, el procés de participació ciutadana, d‟acord
amb el temps i contingut de l‟elaboració del Pla d'ordenació urbanística municipal,
s‟estructura fonamentalment en dos grans moments:
> L‟elaboració de l'Avanç de planejament, amb una fase prèvia realitzada fins la
redacció d‟aquest document, que ha canalitzat per diferents conductes la participació
ciutadana i que continua amb l‟aprovació dels treballs de l‟Avanç de Pla i la seva
corresponent fase d‟exposició al públic, obrint-se un període ampli de presentació de
suggeriments.
> L‟elaboració del document per l‟aprovació inicial, que conclourà amb la seva
corresponent aprovació i que serà sotmès novament a consulta pública, mitjançant la
seva corresponent exposició i difusió, per tal que els ciutadans i ciutadanes de Sant
Quirze del Vallès puguin tenir un major i ampli coneixement del document que servirà
per marcar, ordenar i regular el desenvolupament urbanístic de la ciutat de Sant
Quirze del Vallès en els propers anys.

El Programa de Participació Ciutadana aprovat per l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès
estableix el procés de participació en la revisió del Pla general d‟ordenació urbana i
relaciona els mecanismes de consulta i de participació perquè tots els ciutadans puguin
utilitzar-los, tant els creats específicament amb aquesta finalitat, com els mecanismes
legals existents.
El programa de participació que transcrivim a continuació, ha estat executat per l'equip
Pla Estel i MonoDestudio:
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PROCÉS DE FORMULACIÓ
DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS
Justificació i objectius
El present Programa de Participació és l’element on s’exposen tots els
aspectes relatius a la participació que ha d’acompanyar, necessàriament, la
redacció d’un instrument de la importància del POUM. Serà per tant el
document de referència on trobar la filosofia de l’actuació participativa i
les eines i formes de participar que done el procés.

En aquest sentit es pretén que els resultats del procés siguen una guia i un
conjunt d’informació generada de forma col·laborativa, que facilite la
redacció de l’instrument de l’avanç en coherència amb la visió percebuda
de l’habitant i les necessitats socials expressades, però també es vol que el
procés puga socialitzar la visió tècnica i difondre certs aspectes de la
redacció del POUM.
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Els objectius que centren el procés, per tant , son:

 Difondre el procés de redacció del POUM per facilitar-ne el
coneixement i interès des habitants de Sant Quirze.

 Implicar a la xarxa social, entitats, organitzacions formals i informals,
associacions… en el procés del planejament i la definició de les seves
premisses.

 Definir accions i convocatòries que permeten arribar també a individus
i veïnat no associat.

 Establir canals de diàleg amb l’administració local per garantir uns
resultats compartits i aplicables.

 Generar un anàlisis compartit entre tots els agents implicats en base a
problemàtiques comunes.

 Definir unes línies estratègiques de proposta que guien el procés de
redacció del POUM.

Normativa aplicable
La regulació urbanística catalana posa èmfasi en la necessitat que el
planejament sigui capaç d’implicar a la ciutadania en els processos de
redacció. En aquest sentit s’aposta per a fer arribar la informació a tots
aquells actors a qui afecta, i per a establir mecanismes per tal que puguin
participar-hi.

Els documents que ho regulen son, per una banda, el Decret Legislatiu
1/2010 del 3 d’agost, a través del qual s’aprova la Llei d’Urbanisme i les
modificacions introduïdes per la llei 3/2012, i per l’altra el Decret
305/2006 de 18 de Juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.

El Decret 1/2010, en l’Article 8. Publicitat i participació en els processos de
planejament i de gestió urbanístics, estableix entre altres coses, que ―es
garanteixen i s'han de fomentar els drets d'iniciativa, d'informació i de
participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i
de gestió.‖

En l’Article 59 d’aquest mateix Decret, i per tal de garantir els objectius
que es plantegen a l’Article 8, s’esmenta l’obligatorietat d’incloure el
Programa de Participació Ciutadana en la memòria descriptiva i
justificativa d’un POUM.

El Decret 305/2006, recull en l’Article 22 que ‖el Programa de Participació
Ciutadana expressa les mesures i actuacions previstes per tal de facilitar
tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs
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de planejament, com la formulació d'al·legacions, suggeriments o propostes
alternatives en el marc del tràmit d'informació pública‖ i especifica les
fases i continguts als que fa referència.

L’Article 105, per altra banda, estableix l’obligatorietat d’aprovar el
programa de participació ciutadana, el cas de la formulació o revisió del
POUM.

Estructura participativa
Metodològicament el procés que es presenta s’insereix en la investigació
acció-participativa, pel que proposem una estructura que facilite el diàleg i
l’aparició de línies de discurs que acumulen coneixement relatiu a l’objecte
del procés i que siguen la base de les accions que es succeeixen en el temps.
Aquesta estructura pretén arribar als següents agents:
 Administració local: tècnics i polítics de les àrees implicades en el
procés del POUM.

 Entitats:
-Sectorials mitjançant els consells existents o altres eines d’implicació
municipal.
-Territorials mitjançant associacions formals i informals de veïns i veïnes o
altres estructures que puguen representar els territoris. En cas de no existir
es tractarà de vincular al veïnat general.
 Com a norma general, es definiran accions que arriben a tota la
ciutadania incloent la no
associada, amb especial atenció als que
puguen ser informants clau.
Durant el procés es conformarà un grup motor que establirà la
representació de les entitats i informants clau i serà el nexe d’unió i
altaveu de les convocatòries i de la difusió del procés i els seus resultats.
Serà el grup amb el que realitzar les primeres accions per aterrar el procés
i extraure les primeres línies de discurs.

De tota aquesta xarxa d’agents es conformaran les eines de seguiment, que
assoliran la forma de Comissions:
 Comissió de coordinació del POUM: composada pels tècnics municipals
implicats.

 Comissió de direcció del POUM: composada per l’equip de govern.
 Comissió informativa especial del POUM: composada per l’alcaldia i els
portaveus del grups representats al ple municipal.

 Comissió de seguiment social: serà la forma que prenga el grup motor
en la seva evolució durant el procés i que donarà continuïtat als
resultats del procés participatiu en la fase de redacció.
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Aquestes comissions es conformaran com a últim pas del procés participatiu, però el seu
desenvolupament i continuïtat dependran de la forma en que se les implique al procés de
redacció.
Accions
Donat el tipus d’agents als que volem arribar, com hem dit, administració,
entitats i individus no associats, definim la següent tipologia d’activitats:
 Obertes: seran aquelles a les que es pot accedir sense cap restricció i
garantiran la difusió i informació del procés, per tant seran el punt
central de la transparència.

 Obertes amb reserva de plaça: aquestes seran accions també obertes,
però per temes de les tècniques a aplicar i aforament dels espais,
l’accés es limitarà a un nombre concret de places. Aquestes places es
repartiran entre els representants d’entitats i una convocatòria oberta
a tots els habitants, que deuran reservar la seva plaça mitjançant algun
sistema pre-establert, com ara correu electrònic, espai web o telèfon.

 Restringides: son accions a les que s’accedeix per convocatòria tancada,
és convoca de manera intencional a grups reduïts per tècniques
qualitatives molt concretes.

Dintre d’aquestes tipologies definim les següents accions:
Obertes
 Presentacions públiques: espais en els que compartir les premisses del
procés i els seus avanços i despertar l’interès dels participants.

 Accions en espai públic: aquestes suposen el desenvolupament, tant de
tècniques de recollida d’opinions com de difusió del procés, en espais
oberts i de pas per a que puguen involucrar el major nombre i
diversitat de participants possible.

 Oficina Tècnica del POUM: aquesta oficina estarà oberta durant la
redacció del POUM com a servei tècnic, però en determinats moments
donarà suport al procés de participació a nivel de ser espai de consulta.

Obertes amb reserva
 Tallers: aquestos seran espais de treball i més definits
metodològicament, pel que limitem l’aforament. Tindrem tallers
d’anàlisis i proposta als que construirem tant el diagnòstic com les
estratègies per l’avanç del POUM.

El desenvolupament del procés i els resultats acumulats d’accions prèvies
ens definiran les tècniques a aplicar a les accions obertes.
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Restringides
 Entrevistes grupals: seran les accions inicials amb les que obtindre les
primeres impressions del procés, es realitzaran amb el grup motor i
representants municipals, tant tècnics com polítics.
 Comissions: aquestes seran, com hem dir, l’element central del
seguiment del procés i formaran part representants concrets que donen
viabilitat i legitimitat a les decisions que es prenguen.
Cada una d’aquestes accions tindrà una convocatòria concreta per dirigir-se
a la població que potencialment es vol implicar. Cada un d’aquestos tipus
de convocatòria definirà els suports necessaris en funció de les necessitats
del procés, podrien ser la web municipal, cartells, correus electrònics i
telefonades. Tots aquestos suports contaran amb l’assessorament de l’equip
de participació per al seu disseny, però hauran de ser coordinats pel propi
Ajuntament.

Cronograma
El procés participatiu es desenvoluparà en les següents etapes, fases i dates
aproximades:

ETAPA 1: Avanç del POUM
 1 Fase inicial: definició de les convocatòries tipus i suports de
comunicació per a accions obertes, realització de l’anàlisis de la xarxa
d’entitats, conformació del grup motor, presentació pública i redacció
del Programa de Participació.

 2 Fase anàlisis: realització de les entrevistes grupals als 3 sectors
d’agents esmentats (polítics, tècnics i entitats del Grup Motor),
informe preliminar.

 3 Fase tallers: disseny i execució dels tallers d’anàlisis i proposta i les
accions a espai públic, informe preliminar.

 4 Fase de conclusions i seguiment: constitució de les diferents
comissions en base als resultats del procés i la seva validació,
presentació pública de resultats i redacció de la memòria participativa.
Acabades aquestes fases i redactat l’avanç del POUM, aquest passarà al
període d‟exposició pública durant el que es podran presentar suggeriments
per escrit a l’Ajuntament.

 Continuïtat del seguiment: es convocarà a les comissions creades durant
el procés participatiu per garantir que la redacció del POUM conta amb
els criteris establerts pels resultats del procés i per avaluar els
avanços. La forma en que es realitzarà aquesta convocatòria i el seu
funcionament es determinarà a la constitució de les comissions i es
desenvoluparà a les etapes posteriors que ara indiquem. Totes aquestes
fases es desenvoluparan després de gener de 2018 i contaran amb els
calendaris administratius d’exposició pública i al·legacions als
documents generats.
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ETAPA 2: Aprovació inicial del POUM
Aquesta fase començarà un cop s’hagi presentat el document de l’Avanç, i
culminarà amb l’aprovació inicial del POUM. El principal objectiu d’aquesta
fase és el d’informar a la ciutadania del contingut del document del POUM
en base a la feina feta fins al moment.

Es podran generar tots aquells espais de debat i participació que es creguin
oportuns, el present document indica els relatius a les comissions definides
al procés d’avanç del POUM, però es podrà convocar tant exposicions com
debats públics que facen arribar a la ciutadania els continguts del POUM .
L’exposició al públic dels treballs de l’aprovació inicial serà, com a mínim,
de 45 dies. En aquest període es podran presentar també propostes i
al·legacions al procediment administratiu.

ETAPA 3: Seguiment a la redacció del POUM
Durant les fases de l’Aprovació provisional i l’Aprovació definitiva, la
participació de la ciutadania tindrà una intensitat inferior, malgrat això,
seguiran existint espais que permetin fer el seguiment del
desenvolupament de la redacció del POUM, i dels possibles canvis fruit de la
tramitació.

L’eina bàsica a aquest moment continuaran sent les comissions creades,
però puntualment es podran realitzar sessions informatives presencials per
a resoldre dubtes i informar de l’estat del procés.

En aquesta fase no es preveuen actes de participació presencial més enllà
dels actes informatius de presentació del POUM que pugui convocar
l’Ajuntament juntament amb l’equip redactor.

Es publicarà, a través de la web del POUM, tota la documentació
corresponent a cada una de les versions aprovades (provisional, definitiva i,
si escau, text refós) per tal que aquesta pugui ser accessible i consultable
per la ciutadania. Així mateix, es publicaran a la web i es donarà difusió
dels informes de resposta a les al·legacions i de resposta a les
administracions consultades així com d’un informe de síntesi de les
principals modificacions introduïdes al POUM des de la seva aprovació
inicial.

Comunicació
Part dels objectius del procés hem dit que suposen la difusió i implicació
dels ciutadans, per tant, part del procés de participació implica la
col·laboració en les següents tasques de comunicació:

 Rodes de premsa i presentacions públiques.
 Redacció de notes de premsa sobre el procés i accions que desenvolupe.
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 Redacció de continguts per entorns digitals, cartells, díptics i altres
suports de comunicació que s’acorden.
Cada fase del procés activarà unes eines concretes de comunicació.
Presentem a continuació un diagrama resum del procés.
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2.2. CONCLUSIONS DELS TALLERS DE PARTICIPACIÓ
Les conclusions del Tallers de participació estan recollides íntegrament a la "Memòria de
la participació" que forma part de la documentació de l'Aprovació inicial del POUM de Sant
Quirze del Vallès. El resultat més significatiu d‟aquests tallers és el resumit a l‟apartat de
“conclusions finals” de l‟esmentat document:
Els punts clau del relat col·lectiu que s‟ha generat durant les sessions de participació, tant
del treball de diagnosi com el de proposta.


Xarxa verda del Municipi: relació patrimoni natural i parcs, paisatge i
biodiversitat.



Nou model de mobilitat: Millorar mobilitat interna equilibrant diferents escales i
medis de transport.



Vida de poble. Revitalització i socialització. Equipaments i espai públic connector



Habitatge com a garantia del cicle de vida. Joves i d‟envelliment.



Reforç de l‟economia local. Possibilitar el viure i treballar a Sant Quirze

Temes d‟oportunitat extrets de l‟anàlisi i el diagnosi:


El creixement que ha tingut el municipi i la forma urbana d‟aquest creixement.



Equipaments: repensar en general la xarxa d‟equipaments, buscar certa,
descentralització.



Equilibrar una ciutat que ha doblat la seva població, però no ha incrementat de la
mateixa manera les dotacions i serveis.



Definir una sèrie d‟usos compatibles per a les masies, però mantenint el no
urbanitzable, el sòl agrícola i el de valor natural com un límit concret al
creixement.



Mobilitat, en primer lloc apareix la necessitat del poble de posar el valor i definir
itineraris per vianants i ciclistes, destaquen problemes de la C-58 i la connexió
amb Sabadell.



L‟habitatge: es debat si hi ha necessitats de creixement, si és així, aquests nous
desenvolupaments d‟habitatge han de respondre a necessitats concretes (joves i
gent gran) que destaquen no està coberta.



Identitat de Sant Quirze, voluntat de deixar de ser una ciutat dormitori.

Propostes de línies de treball segons les temàtica treballada:
Espais lliures i equipaments
• Es comenta la necessitat de definir equipaments culturals i esportius que solucionen la
saturació que es percep dels existents.
• Equipaments que siguin espais innovadors, tant el contingut com en gestió (es fa
referència Fablabs…).
• Per últim, hi ha gran interès en que els equipaments tinguin criteris clau de
sostenibilitat i captació energètica
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Habitatge
• El tema central és garantir l‟accés a joves i gent gran.
• Apostar per habitatge públic per anivellar preus.
• Rehabilitar i reutilitzar habitatge o sòl ja programat i contenir el creixement.
Activitats econòmiques
• Reconvertir els espais industrials clàssics en espais aptes per a atreure empreses.
• Facilitar implantació de comerç distribuït i no centralitzat, mesura amb impacte també
en la mobilitat per a evitar desplaçaments.
Espais naturals i no urbanitzable
•L‟establiment de zones clares de protecció (serra, torrents…). La serra Galliners com
element més valorat.
• Compatibilitzar usos i gestió responsable del medi natural, tenint en compte els usos de
les masies.
• Interconnectar l‟espai verd urbà.
Mobilitat
• Prioritzar a nivell intern espais per a vianants, bicicletes i transport públic.
• Que aquestes solucions de mobilitat es pensin en relació als municipis veïns, tenir visió
territorial.
• Definir un Pla Integral de Mobilitat.
Patrimoni
• Recuperació de masies.
• Compatibilitzar de la protecció i l‟ús.
• Tenir bons estudis i catàlegs que facilitin la presa de decisions.

2.3. SUGGERIMENTS REBUTS
El 5 d‟abril de 2018 el Ple de l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès va acordar aprovar
l'Avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal, així com els documents tècnics i
mediambientals que l'integren.
A la web “http://poum.santquirzevalles.cat/” s'ha donat a conèixer per mitjans
telemàtics l'acord d'aprovació de l'Avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal, així
com els seus continguts, d'acord amb l'apartat 23.2 del Decret 305/2006.
Complementàriament a l‟exposició pública del document de l‟Avanç de Pla, ubicada al
centre cívic de Torre Julià a les Fonts (xerrada el 18 d‟abril) i a la Biblioteca Municipal
(xerrada el 19 d‟abril), i als tallers de participació, l‟ajuntament de Sant Quirze del Vallès
va iniciar un període d‟exposició itinerant amb diferents trobades sectorials amb el
veïnat, per tal d‟acostar la informació a la ciutadania i generar un espai per resoldre
dubtes i recollir propostes i opinions:
-7 de maig: Poble Sec, Los Rosales, Castelltort, Local Social de Poble Sec.
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-9 de maig: orientada a empreses i comerços, Centre Cívic Can Feliu.
-9 de maig: Can Feliu, Vallsuau, escola Onze de Setembre.
-10 de maig: Sant Quirze Nord, escola Lola Anglada.
-23 de maig: Castellet, Sala Nova de la Patronal.
-26, 27 de maig: stand informatiu durant la Mostra d‟Entitats.
Des de l‟aprovació de l‟Avanç del Pla s‟ha rebut un total de 45 suggeriments de particulars
i/o entitats, en els que els ciutadans han comunicat les seves aportacions a l‟Avanç de
Pla. També han estat rebuts un total de 10 informes d‟administracions i/o organismes amb
competències sectorials sobre el territori:
O-01. Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAA)
O-02 Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona (CTUB)
O-03 Oficina Catalana de Canvi Climàtic
O-04 Oficina Catalana de Canvi Climàtic
O-05 Oficina Catalana de Canvi Climàtic
O-06 Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural
O-07 Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura
O-08 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
O-09 Direcció General de Salut Pública
O-10 Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona
La localització en el territori dels de suggeriments particulars o d‟entitats es pot observar
en la imatge adjunta:

P1. Localització dels suggeriments rebuts a l’Avanç del POUM
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El resum, la valoració i les respostes donades als escrits rebuts es recull en el document
de “Informe del tractament dels escrits presentats durant el termini d‟informació pública
de l‟Avanç del Pla d‟Ordenació Urbanística Municipal de Sant Quirze del Vallès”, elaborat
per l‟equip redactor, en referència al qual l‟Ajuntament va fer arribar una resposta
individual als suggeriments per a cada persona o col·lectiu.
En aquest document s‟emet una valoració dels suggeriments en base a quatre possibles
opcions i es marquen al plànol annex P2:
1. S’INCORPORA
Es considera que el suggeriment efectuat pot ser incorporat en el Pla, en tant que no és
contrari al model proposat a l‟Avanç.
Marcats al plànol en color verd, s‟incorporaran al Pla un total de 16 aportacions, que
representen un 23% del total.
2. A ESTUDIAR
El suggeriment efectuat precisa d‟una concreció que no és objecte de la fase d‟Avanç
actual. La seva resolució correspon a la fase d‟aprovació inicial, molt més precisa.
Marcats en taronja, s‟estudiarà la viabilitat o la formalització concreta d‟un total de 32
aportacions, que representen un 46% del total de temes aportats.
3. NO S’INCORPORA
Es considera que el suggeriment no pot ser incorporat en el Pla, en tant que està en
desacord amb el model de l‟Avanç del Pla i el contingut de les seves línies projectuals.
Marcats en vermell, no s‟incorporaran al Pla un total de 3 aportacions, que representen un
4% del total.
4. NO CORRESPON
Es considera que l‟aportació continguda en el suggeriment no es correspon amb el que
preveu el procediment de tramitació d‟aquest expedient urbanístic.
Marcats en negre al plànol de localització, no corresponen, pel que fa al procediment de
tramitació de l‟expedient, un total de 19 temes, que representen un 27% del total. Bona
part d‟aquests temes tenen a veure amb altres aspectes de l‟Administració i es derivaran
a les àrees de l‟Ajuntament que correspongui per a la resolució d‟aquestes aportacions.
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VALORACIÓ DELS SUGGERIMENTS REBUTS

23%
27%

4%

46%

S'incorpora

A estudiar

No s'i ncorpora

No correspon

P2. Valoració dels suggeriments rebuts a l’Avanç del POUM
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A continuació s‟adjunta un quadre amb l‟estadística dels temes i subtemes tractats en les
aportacions fetes mitjançant els diferents escrits de suggeriment presentats, així com una
valoració genèrica en relació al seu tractament en el POUM a redactar per la seva
aprovació inicial. Com s‟observa al quadre d‟escrits d‟entitats i particulars, els
suggeriments s‟enumeren amb una xifra que indica el número d‟escrit, seguida del nombre
corresponent a la quantitat d‟aportacions realitzades.
SUGGERIMENTS A L'AVANÇ DEL PLA
nombre de suggeriments

SISTEMES
A1

27

MOBILITAT

16

A1.1

Canvi de qualificació a zona verda /Aparcament

2

S06

S15

A1.2

Connectivitat cívica

5

S07.2

S07.4

S08.1

A1.3

Regulació /pacificació del trànsit

3

S08.2

S13

S20

A1.4

Desafecció viària

3

S12

S35

S40

A1.5

Afecció viària

1

S19

A1.6

Transport públic

1

S30.1

A1.7

Aparcament

1

A2

ZONES VERDES

A3

EQUIPAMENTS

B2

S09

S16

S22

S31

S37.4

S38.9

2

S08.3

S30.2

6

Equipaments esportius

2

S29

S38.4

Equipaments de centralitat / per entitats

3

S10.2

S38.2

Altres

1

S38.8

INFRAESTRUCTURES

S38.5

3

Cobriment parcial vies

1

Soterrament línies d'alta tensió

2

ZONES
B1

S41.1

2

Acondicionament espais lliures

A4

S38.7

S38.3
S33

S41.2

15
RESIDENCIALS

11

B1.1

Canvi de condicions d'edificació

5

S03

S04

B1.2

Canvi de condicions de parcel·lació

2

S11

S23

B1.3

Nous models d'habitatge

2

S10.1

S38.6

B1.4

Canvi de qualificació de zona

1

S24

B1.5

Desafecció camins

1

ACTIVITAT ECONÒMICA

S27
4

Reformulació polígons d'activitat econòmica

4

ÀMBITSÀMBITS
I SECTORS
I SECTORS

S14.2

S21

6

C1

Reconsiderar ordenació

2

S25

S38.1

C2

Descartar modificació de sector

3

S34

S42

C3

Polígons d'activitat econòmica. Suspensió de llicències

1

S39

SÒL NOSÒL
URBANITZABLE
NO URBANITZABLE

S43

8

Canvi de classificació

2

S17.1

Preservació serra de Galliners

1

S14.1

Connectivitat cívica

1

S17.2

Usos compatibles

2

S28.1

S44

Canvi de condicions d'edificació

2

S28.2

S45

CATÀLEG
CATÀLEG
PATRIMONI
PATRIMONI

S26

1

Descatalogació

1

ALTRESALTRES

S02
13

Temes fora de l'abast del POUM

13

Total d'aportacions

70

Total d'aportacions al POUM

51

Temes fora de l'abast del POUM

19

S01

S05

S07.1

S07.3

S18

S32

S36

S37.1

S37.2

S37.3

S37.5

S37.6

S37.7
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• En relació als sistemes, s‟han revisat les afectacions del PGOU vigent, deixant sense
efecte aquelles que no es consideren imprescindibles per assolir el model proposat pel nou
Pla. En quant als equipaments, s‟han determinat les reserves d‟equipaments destinats a
educació i esport per garantir la resposta a les necessitats del municipi.
• En relació a les zones, la redacció de les Normes urbanístiques del nou Pla ha comportat
alguns canvis en la definició dels paràmetres urbanístics, amb els conseqüents ajustos en
la regulació de les condicions d‟edificació.
• En relació als àmbits i sectors, en el present document s‟han concretat els àmbits i les
condicions d‟ordenació que han de desenvolupar les figures de planejament derivat i de
gestió que han de desenvolupar i executar les determinacions del nou Pla.
• En relació al sòl no urbanitzable, s‟ha incrementat el sòl no urbanitzable en relació
amb el planejament vigent amb la reducció de sòl urbà a Can Llobateres i a Can Canals i
s‟ha ajustat la seva regulació.
• En relació al Catàleg de béns a protegir, s‟ha incorporat un nou catàleg de béns
arquitectònics, arqueològics i paleontològics del municipi, establint diferents nivells de
protecció i revisant els elements de l‟inventari elaborat per al Pla General del 2000.

2.4. SESSIONS DE RETORN PRÈVIES A L'APROVACIÓ INICIAL
El 5 de novembre de 2018, a la sala de la Sala Salut Pastor de la Patronal de Sant Quirze
del Vallès, va ser convocada la Comissió Social per tal d'efectuar la sessió de retorn
prevista en el Programa de participació ciutadana del POUM. En aquesta sessió es van
presentar els documents:
- Informe de l‟equip redactor del POUM en relació als informes emesos per la Comissió
Territorial d‟Urbanisme de Barcelona, del document d‟Abast i del Suggeriments de
l‟Avanç, presentats en el termini d‟informació pública de l‟Avanç de POUM.
- Document de criteris, objectius, alternatives i solucions generals de planejament
redactat per l‟equip redactor del POUM.
D‟aquesta manera, l'equip redactor del POUM va fer un balanç dels suggeriments rebuts
durant el període d‟exposició pública de l'Avanç i va informar sobre el contingut dels
diferents informes rebuts emesos per les diferents administracions i/o organismes.
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3. LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA I EL PROJECTE DE CIUTAT
El POUM de Sant Quirze del Vallès es fonamenta en base als documents d‟informació
urbanística elaborats per l‟Oficina del Pla i pels serveis tècnics de l‟ajuntament de Sant
Quirze del Vallès: la Memòria de la informació i l'Atles de la informació urbanística; en
base als anàlisis efectuats en cadascun dels documents que integren el Pla: la Memòria
social, l'Informe de sostenibilitat ambiental, l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada,
el Catàleg de béns a protegir, el Catàleg de masies i cases rurals; així com en base als
altres documents complementaris que també incorpora: l'Inventari d'altres construccions
en sòl no urbanitzable i l'Inventari - reconeixement dels veïnats de Sant Quirze del Vallès.
Tots aquests estudis documenten, abastament, la part de la informació que ha de contenir
qualsevol pla d‟ordenació urbanística municipal com a document de planejament general
pel conjunt del municipi de Sant Quirze del Vallès i pel futur d‟aquesta ciutat.
Les propostes que es plantegen en aquest document de planejament es fonamenten en el
conjunt de raonaments que es deriven del procés de reflexió tècnica i institucional, amb
la voluntat de pensar Sant Quirze del Vallès des d‟una perspectiva estratègica, on els
projectes d‟àmbits claus determinin la ciutat-territori del segle XXI.
En aquest sentit, el Pla ha de servir per establir les bases que prevegin, anticipin i
configurin el model de desenvolupament urbanístic per l‟ordenació i el projecte territorial
i de ciutat 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
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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.

3.1. BASES PROGRAMÀTIQUES I LÍNIES PROJECTUALS
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.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. APROVACIÓ INICIAL. FEBRER 2019

30

MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ

3. LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA I EL PROJECTE DE CIUTAT

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 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:
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 el 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
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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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3.2. EL PROJECTE DE CIUTAT
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:

• Ordenar les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial.
- L'ordenació de la nova estructura viària.
- Les noves infraestructures viàries i ferroviàries.
- La xarxa d'eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova.
- Mobilitat, transport públic i aparcament.
• Estructurar la ciutat a partir dels torrents i els espais lliures.
- Els torrents com a espais de lleure i connexió.
- Les places urbanes i ampliació de nous espais lliures.
- La interconnexió de les "peces verdes".
- L‟assoliment d‟un estàndard de qualitat.
• Equipar la ciutat de forma equilibrada i integral.
- Valorar la jerarquia de diferents nivells i ordres d‟intensitat en la capacitat de
creació de nova ciutat.
- Complementar les actuals dotacions existents i previstes.
- Localització dels nous equipaments en funció de criteris de reequilibri i de
correcció dels actuals desajustos.
- Les noves reserves d‟equipaments com a part d‟un sistema complex.
- L‟assoliment d‟un estàndard de qualitat.
• Integrar el patrimoni i el paisatge de l’entorn.
- Regulació i integració del Patrimoni.
- Reconeixement de les masies i cases rurals.
• Dimensionar de forma qualitativa i quantitativa la nova ciutat.
- Dimensionat i oferta d'habitatge del Pla.
- El sòl industrial i l'oferta d‟activitat econòmica.
• Ajustar la regulació de l’edificació i qualificació del sòl.
- La refosa normativa i la nova qualificació del sòl.
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4. MODEL DE CREIXEMENT I ESTRUCTURA DE CIUTAT
El nou Pla d'ordenació urbanística municipal concreta el model escollit en base a les línies
projectuals i el projecte de ciutat especificat en el capítol anterior amb una sèrie de
propostes d'ordenació sobre les infraestructures de la mobilitat, els espais lliures, els
equipaments i els elements patrimonials a protegir.

4.1. INFRAESTRUCTURES DE LA MOBILITAT
Les infraestructures tenen un paper bàsic en l‟ordenació del territori i de les ciutats. En el
cas de Sant Quirze del Vallès, l‟ordenació de les diferents infraestructures territorials de
la mobilitat, fonamentalment les viàries i ferroviàries, poden suposar un canvi radical en
les relacions urbanes i en el paisatge territorial.
L’ORDENACIÓ DE LA NOVA ESTRUCTURA VIÀRIA
La redacció del nou POUM és una oportunitat única per fer coherent el projecte de les
infraestructures territorials i el projecte de ciutat i, en aquest sentit, el moment és idoni
per tal de plantejar el futur funcionament viari de la ciutat en els propers anys.
Sant Quirze del Vallès és un municipi amb una bona connectivitat i relació
supramunicipal. És accessible territorialment des de la C-58 i la C-16, ambdues vies a la
seva perifèria i importants connexions amb la resta del territori. Per el centre el travessa
la C-1413a, que comunica les dues carreteres territorials entre elles. El pas d‟aquesta C1413a per davant de l‟estació de ferrocarrils suposa un inconvenient per al correcte
funcionament del municipi, amb pas de vehicles pesats i una gran circulació per un punt
de centralitat important.
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El POUM preveu un conjunt d‟actuacions a nivell viari que milloraran la funcionalitat i
seguretat de la xarxa viària:
‐ Variant de la C-1413a. El POUM recull el traçat del projecte de variant de la C-1413a a
través de Can Canals i el Poble Sec; la variant permetrà canalitzar els vehicles de pas que
actualment circulen per la plaça de l‟Estació per l‟exterior del nucli urbà.
‐ Nova rotonda a Can Canals, en l‟enllaç de connexió amb la C-58. Aquesta rotonda suposa
una millora en l‟ordenació viària d‟aquest enllaç que facilitarà la comprensió dels
moviments als conductors i la seguretat viària de la intersecció. Resulta especialment
important, més tenint en compte que per aquest punt es canalitzarà bona part del trànsit
de pas de la C-1413a que actualment circula per l‟interior del nucli urbà.
‐ Millora de la intersecció del Pg. Can Barba amb la C-1413a. El POUM preveu una nova
rotonda en aquest punt que elimini els girs a esquerra i millori la seguretat viària en
aquest punt.
‐ Connexió de la variant C-1413a amb la vialitat interna del sector PMU 15 Can Canals Est.
Aquesta connexió permetrà reduir el trànsit que entra a la futura rotonda de Can Canals
Nord, i per tant, millorant la seva funcionalitat.
‐ Amb l‟execució de la variant de la C-1413a es crearà una intersecció en T entre aquesta i
la C-1413a actual (entre els sectors PMU 9 i PMU7), eixos que conformen la xarxa
estructurant del municipi.
‐ El POUM preveu una nova connexió entre el nucli del Castellet i la C-1413a amb la
prolongació del carrer dels Castanyers. Aquesta connexió permetrà una millor distribució
del trànsit entre la xarxa interurbana i la xarxa urbana estructurant (actualment l‟únic
punt de connexió es realitza a través del Pg. Can Barba).
Tot i que fora del terme municipal de Sant Quirze, el POUM recull la connexió del carrer
Albareda amb el carrer de l‟Oreneta, al sud del PAU 6 (terme municipal de Sabadell).
Aquesta connexió (Sabadell sud) permetrà absorbir una part dels fluxos interurbans
d‟entrada i sortida provinents del sud que actualment utilitzen l‟accés sud de la C-58
(sortida 12 de la C-58), distribuint-los entre aquests dos punts.
El conjunt dels nous sectors planificats queden connectats a la xarxa viaria actual, de
manera que la xarxa viària proposada pel POUM dóna resposta als nous desenvolupaments.
D‟altra

banda,

es

proposa

regular

mitjançant

diferents

tipologies

de

carrers

(principalment, carrer de zona 30 i de prioritat invertida) la xarxa viària que queda
delimitada per l‟Av. Camí del Mas, la Ronda d‟Arraona, l‟Av. Antoni Gaudí i la C-1413a,
creant així un nucli urbà de trànsit pacificat.
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Esquema de noves infraestructures incorporades al POUM
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LA XARXA D’EIXOS CÍVICS, CARRERS VERDS I DE MOBILITAT TOVA
L‟estratègia sobre la definició d‟un sistema d‟espais lliures que abastin el conjunt de la
ciutat 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 generar una xarxa verda de mobilitat interior es realitza 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 el gra de la xarxa de carrers verds hauria de ser tal que, en qualsevol cas, a
una distància no superior a 100 mts de cada casa fos possible disposar d‟un carrer arbrat
que garanteixi el recorregut cap a una “peça verda” (plaça, jardí o parc urbà) de les
existents o previstes 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; en el segon cas, el carrer incorporarà carrils de
circulació, aparcament, voreres de passeig i elements arbrats; en el 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.
A partir d'aquests criteris s'ha establert la xarxa de vianants de manera que es connectin
tots els nous sectors de desenvolupament amb les zones residencials i de generació i
atracció de viatges existents (equipaments, polígon industrial i parades d'autobús). Els
itineraris han d'ésser continus amb la xarxa de vianants existent.
Tots els nous sectors queden connectats a la xarxa de carrers existents; en alguns casos,
com per exemple en la zona d‟activitat econòmica del sud (Poble Sec, Can Canals, Sota
Via), caldrà prendre les mesures necessàries per connectar-la degudament amb el centre
urbà i amb seguretat per accedir-hi a peu.
A nivell interurbà resulta especialment important garantir la connectivitat a través d‟un
itinerari segregat pels desplaçaments a peu. Actualment aquesta connexió s‟efectua a
través de la Ronda d‟Arraona a través de la vorera de la banda sud del pont. Tanmateix,
l‟itinerari és millorable atès que presenta dèficits d‟il·luminació i un itinerari de vianants
amb una amplada insuficient que no compleix la normativa d‟accessibilitat vigent. Per
tant, caldria reforçar la seguretat d‟aquest itinerari de connexió.
Un cop estigui executada la variant de la C-1413a, es proposa també crear un itinerari
segregat pels vianants que connecti la plaça de l‟Estació de Sant Quirze amb la plaça del
Mil·lenari de Sabadell, i així donar continuïtat a la trama viària urbana d‟ambdós
municipis.
El tram urbà de la C-1413a passarà a tenir un tractament de carrer urbà, de manera que
caldrà construir voreres a les dues bandes amb amplades útils mínimes d‟1,8 metres i
localitzar els passos de vianants necessaris, facilitant així la connectivitat a peu del nucli
del Castellet amb el centre urbà i l‟estació d‟FGC.
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Finalment, es proposa crear un nucli urbà de trànsit pacificat, limitant les velocitats de
circulació dels vehicles i dotant de prioritat els modes no motoritzats. En aquest sentit, a
banda de regular-los establint la senyalització corresponent, es recomana també actuar en
la distribució de l‟espai públic, dotant de més espai als vianants en detriment de l‟espai
del vehicle privat. D‟aquesta manera es pretén fomentar la mobilitat interna a peu i en
bicicleta en aquest àmbit i també de connexió amb els barris del voltant.

Esquema eixos cívics i espais per a vianants al Nucli de Sant Quirze

Esquema eixos cívics i espais per a vianants al barri de Les Fonts
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Pel que fa a les bicicletes, l‟Estudi d‟Avaluació de Mobilitat Generada defineix una xarxa
d‟itineraris ciclables per poder facilitar la mobilitat en bicicleta a Sant Quirze del Vallés i
poder garantir l‟accés als nous sectors previstos en el POUM. A través de la xarxa de
camins rurals es faran extensibles aquests itineraris ciclables en l‟àmbit interurbà.
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 tova, 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:
- A nivell de model, el nou Pla proposa una estructura viària jerarquitzada,
fonamentada en una xarxa que enllaci i malli els diferents àmbits al seu interior tot
incorporant les actuacions exteriors necessàries (variant de la C-1413a) que actuïn com
a distribuïdor urbà exterior, alliberant el conjunt de la xarxa urbana de la ciutat pels
moviments més locals i interns de la mateixa.
- 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, preveient
l‟ampliació de l‟actual xarxa, i per a connectors cívics o de mobilitat tova.
En matèria de transport públic, en base a l‟anàlisi efectuat per l‟Estudi d‟avaluació de la
mobilitat generada que s‟incorpora com a document independent del POUM, s‟indica
l‟existència actual d‟una bona cobertura mitjançant transport públic amb els principals
municipis de connexió que continuaria sent suficient en termes generals per absorbir les
noves demandes generades per les propostes del POUM.
Altrament, és de destacar d‟aquest mateix anàlisi, que amb el desenvolupament dels nous
sectors de planejament es crearan nous àmbits sense cobertura de transport públic; es
tracta, però, d‟àmbits dispersos (Can Llobateres i Sota Via) sense una demanda potencial
suficient que justifiqui la dotació d‟un servei de transport públic regular. En altres casos,
caldrà millorar la cobertura, sobretot en el sector del PAU 4.
D‟altra banda, i atès el volum significatiu de nova demanda de viatgers associats a serveis
d‟autobús discrecionals, caldrà garantir que en el desenvolupament dels nous sectors
d‟activitat econòmica es posin en marxa sistemes de transport privat d‟empresa per tal de
garantir l‟accés dels treballadors i treballadores amb modes alternatius al vehicle privat,
tot garantint els principis de mobilitat democràtica.
En matèria d‟aparcaments, d‟acord amb l‟anàlisi i les previsions fetes en l‟Estudi
d‟avaluació de la mobilitat generada del Pla, com a regla general i principalment pel que
fa a reserves d‟aparcament per a motocicletes i bicicletes, es mantenen les exigències del
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PG actual en relació a l‟obligatorietat de dotar les noves edificacions amb un nombre
preceptiu de places d‟aparcament.
D‟acord amb l‟Estudi d‟avaluació de la mobilitat generada del Pla, es preveu una reserva
total de places d‟aparcament fora de la via pública vinculada a l‟ús residencial de 2.728
places per turismes, 1.364 per motocicletes i 5.457 places per bicicletes.
D‟altra banda la reserva de places d‟aparcament per a bicicletes per a usos diferents al
residencial s‟ha comptabilitzat en 532 places per a equipaments, en 495 places per l‟ús
comercial i 495 places per a l‟ús d‟oficines, 40 per a l‟ús hoteler, 2.973 places per l‟ús
industrial i en 3.490 per espais lliures.
Per a activitat de càrrega i descàrrega s‟estima una reserva de places d‟aparcament de 49
places per a l‟ús comercial i de 25 places per l‟ús d‟oficines. Així mateix, seguint els
requeriments de l‟article 6 del Decret, caldrà destinar una reserva del 10% del sostre dels
establiments comercials destinat a magatzem per tal d‟evitar operacions de càrrega i
descàrrega.
D‟altra banda, reconeix la possibilitat d‟ús d‟aparcament a la peça de sòl ubicada entre la
Ronda Arraona, el carrer de Sabadell i el carrer de Bellaterra, i que forma part del PMU 10
Mas Duran oest; i promou la implantació d‟un nou aparcament en l‟àmbit del PMU 14 Can
Canals Nord.
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4.2. L’ORDENACIÓ DELS ESPAIS LLIURES

ESTRUCTURAR LA CIUTAT 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 un molt bon estàndard quantitatiu i de
distribució del espais lliures a l‟intern de la ciutat, amb una especial significació pel rol
estructurador que hauran de tenir els espais lliures en la configuració del nou projecte
urbà i territorial que resulti d‟aquest Pla d‟ordenació urbanística municipal.
El nou Pla proposa una millora d‟aquesta condició verda de la ciutat, integrant els torrents
i els verds urbans de la ciutat 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 diagnosi i criteris 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 les àrees d‟influència de
les rieres, concretament del torrent de la Betzuca (que en el seu transcurs es
converteix en la riera de Can Barra i el Riu Sec), el torrent de la Font del Pont i la
riera de les Arenes.
2.- Les places urbanes, espais de significació, convivència i relació ciutadana i la
localització i ampliació de nous espais lliures urbans.
3.- La interconnexió de les “peces” (parcs i places) per una xarxa de sendes verdes i
d‟itineraris verds.
L‟objectiu final és 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 la ciutat compacta i el territori natural de l‟entorn no
urbanitzat, actuant com un connector més i no com una barrera imposada al creixement
de la ciutat. El Pla incorpora 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

ELS TORRENTS COM A ESPAIS DE LLEURE I CONNEXIÓ
La privilegiada posició del nucli de Sant Quirze del Vallès travessat pels torrents i la seva
relació amb el conjunt de les poblacions de Catalunya, li confereixen una qualitat de
ciutat en contacte amb l‟entorn natural proper, que es reforçarà amb el projecte de
l‟estructura d‟espais 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 proposa integrar com espais connectors de la
ciutat amb el seu entorn natural més proper.
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A l‟interior de la ciutat 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 assentada la ciutat 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 ciutadà.
La ordenació i integració dels torrents en el nou projecte del Pla ha de permetre
configurar una ciutat privilegiada i de qualitat respecte la seva relació amb els espais
lliures, amb tres grans parcs associats a cadascun dels torrents:
- El Parc del torrent de la Font del Pont.
Situat a ponent de Can Casablanques, és el torrent que presenta major diversitat de
seccions en el seu recorregut, ja que en part passa encaixat entre edificacions i a
trams es presenta de forma asimètrica amb un apart edificada i l‟altra lliure. Els
sectors de sòl delimitats per els Plans de millora urbana (PMU-03) i aquells que es
delimitin en un futur en aquesta part del territori, porten implícita la condició de
cessió i urbanització de la part corresponent d‟aquest parc-torrent. En conjunt, en
aquest parc es totalitza una superfície d‟uns 50.960 m² de sòl, amb un recorregut
lineal d‟aproximadament 1.300 metres i una amplada mitja del parc-torrent d‟uns 40
metres i enllaça el seu recorregut amb el Parc del torrent de la Betzuca, la riera de
Can Barra i el Riu Sec.
- El Parc del torrent de la Betzuca, riera de Can Barra i el Riu Sec.
Situat a ponent del nucli antic, és el curs fluvial de major dimensió. Els sectors de sòl
delimitats per els Plans de millora urbana (PMU-02, PMU-03, PMU-07 i PMU-15) i aquells
que es delimitin en un futur en aquesta part del territori, porten implícita la condició
de cessió i urbanització de la part corresponent d‟aquest parc-torrent. En conjunt en
aquest parc es totalitza una superfície d‟uns 262.100 m² de sòl, amb un recorregut
lineal d‟aproximadament 3.870 metres i una amplada mitja del parc-torrent d‟uns 70
metres. Associats al parc s‟integren alguns equipaments significatius per la ciutat, com
la Bibilioteca municipal, l‟escola Onze de Setembre i els centres cívics de Can Feliu i
Can Barra.
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- El Parc de la riera de les Arenes.
Situat al bell mig del barri de les Fonts és el torrent més encaixat i més vertical dels
tres que es relacionen en aquest apartat, de forma que la part de la vessant presenta
un pendent quasi vertical i el balcó o part superior és, en molt trams, quasi inexistent.
Únicament amb el desenvolupament dels diferents polígons d‟actuació urbanística i
plans de millora urbana delimitats pel Pla (PMU-01 i PAU-01a-k) podran obtenir-se
peces de sòl lliure d‟una bona dimensió per al lleure de la població. En conjunt, en
aquest parc totalitza una superfície d‟uns 19.700 m² de sòl, amb un recorregut lineal
d‟aproximadament 530 metres i una amplada mitja del parc-torrent d‟uns 38 metres.

Esquema de Parcs Territorials

EL PLA ESPECIAL DEL PARC DELS TORRENTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
El POUM determina la necessitat de redactar un pla especial urbanístic que ordeni l‟espai
fluvial dels torrents de la Betzuca, el de la Font del Pont, el de Can Barra i el Riu Sec que
discorren per el nucli urbà de Sant Quirze. Inclourà el connector biològic associat als
torrents, la vegetació de ribera i la zona inundable dels mateixos.
El seu àmbit inclourà els sòls qualificats de H Sistema Hidrogràfic i P Parcs Territorials i els
àmbits de sòl no urbanitzable que junts conformen la llera i els marges dels torrents
ementats, així com les àrees d‟equipaments o de reserva per aquest ús que estiguin
associats a aquests torrents i parcs que els acompanyen en el seu recorregut.
La superfície d'aquest àmbit és d'unes 93,07 hectàrees. El pla especial urbanístic podrà
delimitar un àmbit més extens que inclogui altres sòls urbans i/o no urbanitzables
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associats als torrents i destinats a sistemes d'espais lliures, amb l'objectiu d'establir
criteris d'intervenció i/o ordenació.
L‟objecte d‟aquest pla especial urbanístic és el de regular els usos i activitats en l‟àmbit
dels torrents de Sant Quirze del Vallès i els seus marges, amb la finalitat de
compatibilitzar la millora dels sistemes naturals i llur connectivitat, la correcta funció
hidrogeomorfològica, la protecció enfront dels riscos hidrològics i la potenciació de l‟ús
social.
Els objectius genèrics del pla especial són.
- La recuperació dels sistemes naturals.
- La millora del paisatge fluvial.
- La vertebració del teixit urbà.
- La potenciació de la funció social dels torrents.
- La protecció, conservació i valorització del patrimoni cultural associat als torrents.
L‟ordenació del pla especial garantirà la condició majoritària de l‟espai lliure de l'àmbit
delimitat, de tal manera que la transformació o artificialització del terreny es restringirà
als usos de lleure i ambientals.
El PEU Parc dels Torrents de Sant Quirze establirà les condicions de desenvolupament de
l‟ús al seu interior, diferenciant els espais per a la pràctica lúdica dels espais d‟observació
i educació ambiental i els espais de reserva amb restricció d‟accés generals, atenent
especialment als criteris de risc en relació a la inundació avaluada específicament pels
usos que es defineixin.
El pla especial establirà les mesures preventives i de desenvolupament respecte la
conservació i restauració d‟hàbitats naturals i de la flora i la fauna del parc, regulant les
condicions a les que, posteriorment, s‟hauran d‟ajustar el conjunt de les obres
d‟urbanització i condicionament general del parc.
El pla especial ordenarà la xarxa viària rural d‟aquest sector amb la finalitat de mantenir
la coherència amb les finalitats i els objectius que aquest POUM defineix, establint els
elements i les infraestructures necessàries per a preservar-lo.
El pla especial ajustarà les condicions d‟ordenació de les edificacions i instal·lacions de
l‟àmbit delimitat, tot valorant l‟equilibri necessari entre els diferents factors que hi
intervenen.
LES PLACES URBANES I AMPLIACIÓ DE NOUS ESPAIS LLIURES
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.
La proposta respecte els nous espais lliures urbans es caracteritza, precisament, per
aconseguir una major proximitat d‟aquestes peces als residents, definint en els sectors de
desenvolupament espais cívics de relació i intercanvi.
Les places i els nous espais lliures aniran vinculats a les noves actuacions residencials,
cercant definir llocs d‟identitat com ja succeeix a altres places de la vila: la Plaça de la
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Vila i la plaça d‟Anselm Clavè, al barri antic; la plaça de Sant Jaume i la de l‟U d‟Octubre,
al Mas Duran; la Plaça Nova al barri de les Fonts etc...
LA INTERCONNEXIÓ DE LES “PECES VERDES”
El Pla preveu la formació d‟un sistema que garanteixi la interconnexió entre les “peces
verdes” (torrents, parcs i places) que es delimiten, i en la que destaquen dos elements
claus pel nou ordre de la ciutat:
- La definició d‟una estructura general de grans d’itineraris verds - camins
territorials que han d‟interconnectar la ciutat amb l‟entorn natural. Uns elements de
connexió interior-exterior que permetin mantenir aquesta privilegiada relació de
ciutat i paisatge rural i dels que es destaquen els següents:
-Camí de Can Llobateres. És un carrer que permet sortir de Sant Quirze des del
nord de Can Llobateres i comunica amb el municipi veí de Terrassa.
-Camí de Can Saguntà. Aquest traçat també comunica amb el municipi de Terrassa i
surt des del carrer del Llebeig a Can Llobateres.
-Camí del Mig. És un camí rural que permet accedir a la Serra de Galliners des del
parc del torrent de la Betzuca en l‟àmbit de Can Ponsic i que travessa el municipi
fins arribar gairebé a les Fonts.
-Camí de Can Barnola. Connecta el barri de Vallsuau-Can Feliu amb l‟entorn rural i
també té un accés des del carrer Castanyers i des del carrer Muntanya.
-Camí de Can Vinyals. Accessible des de la carretera de la C-1413a en l‟àmbit del
Castellet, discorre per el medi rural seguint el recorregut del torrent de Can
Vinyals.
-Camí Antic de Sant Cugat. Seguint el traçat conservat de l‟antiga ruta a Sant
Cugat, s‟obre camí des del barri de Castelltort.
-Camí de les Fonts. Des del barri de les Fonts sortint des del carrer del Camí de Can
Corbera, i passant per el municipi de Terrassa, s‟obre pas fins a enllaçar amb el
camí de la Font dels Caçadors.
Tots aquests camins es troben en el seu recorregut amb el camí dels Monjos, que es
constitueix com a eix vertebrador del medi rural en el seu pas per la carena de la
Serra de Galliners, comunicant els municipis entre ells des de Sant Cugat del Vallès
fins a Sant Llorenç del Munt.
- La constitució d’una xarxa verda de mobilitat interior. La construcció d‟una xarxa
interior de "eixos cívics", inclosa també en les propostes sobre la vialitat, té una
importància cabdal, al permetre els fluxos i recorreguts diversos a l‟interior de la
ciutat, i establir un espai simbòlic i funcional de primer ordre de la ciutat, que per la
seva extensió i comunicació han de constituir una nova orientació en el paisatge urbà
actual de la ciutat.
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L’ASSOLIMENT D’UN ESTÀNDARD DE QUALITAT
L'article 58.1f del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost, pel qual s‟aprova el Text refós
de la Llei d‟urbanisme (consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012,
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d‟urbanisme, i per la Llei 7/2011,
del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres) determina que els plans d'ordenació
urbanística municipal:
Defineixen el sistema general d’espais lliures públics, que ha de respondre, com a
mínim, a la proporció de 20 m² per cada 100 m² de sostre admès pel planejament
urbanístic per a ús residencial no inclòs en cap sector de planejament urbanístic.
D‟acord amb el recompte efectuat (veure quadre en l‟apartat 12 d‟aquesta Memòria de
l‟ordenació), el total del sostre residencial admès pel POUM de Sant Quirze del Vallès en
el sòl urbà és de 1.840.870 m². La superfície de sòl qualificat com a sistema d‟espais
lliures en la mateixa classe de sòl és de 1.015.297 m². Això comporta 55,15 m² d‟espais
lliures públics per cada 100 m² de sostre residencial o el que és el mateix, un escreix de
647.123 m² de zones verdes en el municipi.
Veiem així com el municipi de Sant Quirze del Vallès te un estàndard d‟espais lliures de
molt alta qualitat.

Estructura d’espais lliures i camins territorials
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4.3. ELS EQUIPAMENTS

EQUIPAR LA CIUTAT 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 de la ciutat. A diferencia dels altres usos de
desenvolupament majoritari i extensiu (habitatge, indústria) els equipaments no
defineixen, per ells mateixos, teixits de ciutat 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 la ciutat.
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, parteix de quatre criteris
essencials:
COMPLEMENTAR LES ACTUALS DOTACIONS EXISTENTS I PREVISTES
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.
- 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 que el Pla considera i
que seran desenvolupats més extensament a l‟apartat 9 de la Memòria social, es fa
necessari que el Pla procuri sòl per a atendre les necessitats d‟un equipament de dues
línies d‟educació infantil i primària i d‟un equipament de dues línies d‟educació
secundària. El Pla proposa l‟assignació d‟ús d‟equipament educatiu als sòls de reserva
d‟equipament en el sector del Castellet (PAU-04), principalment per dues raons; (1)
per associar la implementació d‟aquests sòls a la materialització efectiva del
creixement que en justifiqui la seva demanda, i (2) 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.
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- En segon lloc, els equipaments esportius també és necessari que siguin considerats 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 plantejats d‟inici.
En aquests moments el municipi consta de diferents equipaments esportius entre els
que destaca el Complex Esportiu Municipal de Can Casablanques. Degut a la seva
diversitat d‟usos i activitats i la seva posició de centralitat, l‟equipament és una peça
en constant creixement de demanda, amb previsió a curt termini de necessitar ser
ampliada. El Pla proposa la reestructuració del seu entorn per localitzar una nova peça
destinada a equipament esportiu a l‟altra banda del carrer Priorat, en el seu
creuament amb la Ronda Arraona, que quedarà disponible per a aquest possible
creixement i reconeixerà els usos esportius actuals en part d‟aquest àmbit.
D‟altra banda, i per garantir la resposta a les necessitats de forma equilibrada per a
tot el municipi, el Pla assigna l‟ús d‟equipament esportiu a la peça de reserva de sòl
que forma part del sector PMU-07. Los Rosales Nou, que haurà de ser desenvolupat per
un Pla de Millora Urbana.

Reserva d’equipaments
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INTERCONNECTAR ELS DIFERENTS EQUIPAMENTS
Interconnectar els diferents equipaments amb els espais lliures del seu entorn i 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 ciutat també
de manera interconnectada.
LES NOVES RESERVES D’EQUIPAMENTS COM A PART D’UN SISTEMA COMPLEX
Finalment definir les noves reserves d‟equipaments com a part d‟un sistema complex dins
del qual desenvoluparan un paper que 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 obliga a una màxima versatilitat i condició de flexibilitat a
possibles canvis funcionals, integrades dins dels criteris per a l‟establiment de les noves
reserves.
En aquest sentit, el Pla localitza una nova reserva de sòl per a equipament en el nou
sector de desenvolupament de Can Canals (PMU-15) sense donar-li un ús assignat, de
manera que pugui adaptar-se en el temps a aquesta realitat canviant.
L’ASSOLIMENT D’UN ESTÀNDARD DE QUALITAT
L‟estàndard, com instrument indicador de la demanda global d‟un determinat servei, és
utilitzat normalment en el planejament urbanístic per a definir els objectius desitjables,
per a quantificar els dèficits o necessitats acumulades (comparant els nivells assolits i els
requerits) i per a determinar les necessitats de creixement en funció dels augments de la
població.
D‟acord amb el recompte efectuat (veure quadre en l‟apartat 12 d‟aquesta Memòria de
l‟ordenació), el total del sostre residencial admès pel POUM de Sant Quirze del Vallès en
el sòl urbà és de 1.840.870 m². La superfície de sòl qualificat com a sistema
d‟equipaments en la mateixa classe de sòl és de 401.467 m². Això comporta 21,81 m² de
sòl destinat a equipaments per cada 100 m² de sostre residencial.
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Estructura conjunt d’equipaments

4.4. LA PRESERVACIÓ I INTEGRACIÓ DEL CONJUNT PATRIMONIAL

REGULACIÓ I INTEGRACIÓ DEL PATRIMONI
Aquest Pla ha impulsat la integració del Catàleg de béns a protegir del terme municipal de
Sant Quirze del Vallès, afegint aquells elements que han assolit l‟antiguitat necessària per
ser incorporats i integrant en la normativa del Pla les determinacions respecte la
preservació i conservació del conjunt patrimonial edificat.
El Catàleg de béns a protegir que incorpora el nou POUM ha tingut com a preàmbul la
recollida d‟informació (inventaris, fitxes del Servei de Patrimoni de la Generalitat,
bibliografia diversa, buidat d‟arxius...) i el procés de reconeixement de tots aquells
elements inventariats en el Pla vigent a través d‟un treball de camp exhaustiu d‟aquells
edificis, espais i conjunts que presenten un valor formal d‟especial interès, tant des del
punt de vista històric, arquitectònic i/o urbanístic. La finalitat d‟aquesta primera
aproximació ha estat l‟elaboració d‟una primera llista d‟elements susceptibles de ser
catalogats i protegits.
L‟inventari fet durant el procés de redacció del Pla General del 2000, havia de revisar-se i
ampliar-se, especialment pel que fa a:
- Incorporació dels jaciments arqueològics i zones d‟expectativa arqueològica.
- Arquitectura urbana més contemporània que és mereixedora a data d‟avui de tenir
una protecció patrimonial.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. APROVACIÓ INICIAL. FEBRER 2019

51

MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ

4. MODEL DE CREIXEMENT I ESTRUCTURA DE CIUTAT

- Protecció d‟ambients pel fet de constituir un testimoni de l‟evolució arquitectònica i
històrica.
Els criteris que s‟han fet servir per a la inclusió dels elements al Catàleg de béns a
protegir són els següents :
- L‟antiguitat del bé i la importància històrica.
- La qualitat arquitectònica i formal.
- La rellevància del bé dins de l‟època on s‟emmarca.
- El manteniment de la tipologia pròpia de l‟època on s‟emmarca.
Amb tota la informació prèvia recollida, amb les premises anteriorment exposades i amb
el treball de camp posterior s‟ha elaborat el llistat de béns definitiu. El treball de camp
per a la redacció d‟aquest Catàleg s‟ha realitzat entre els mesos de març de 2017 a
novembre de 2018.
La Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català estableix tres categories de protecció:
1. BCIN: Béns Culturals d‟Interès Nacional. Són els béns més rellevants del patrimoni
cultural català, declarats per l‟Administració de la Generalitat, que els ha d‟inscriure
al Registre de Béns Culturals d‟Interès Nacional. Es classifiquen en: monument històric,
conjunt històric, jardí històric i lloc històric, zona d‟interès etnològic, zona
arqueològica i zona paleontològica.
Les creus de terme i escuts heràldics estan declarats BCIN per la disposició addicional
1a de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, en relació amb
la disposició addicional segona de la Llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol que
fa referència al Decret 571/1963, de 14 de març (BOE 30.03.1963).
Pel Decret de 22 d‟abril de 1949, BOE 05.05.1949, tenen consideració de BCIN tots els
castells i fortificacions.
2. BCIL: Béns Culturals d‟Interès Local. Són els béns del patrimoni cultural català que,
tot i la seva importància, no compleixen les condicions pròpies dels BCIN. Els béns
culturals d‟interès local immobles són declarats pel Ple de l‟Ajuntament en els
municipis de més de cinc mil habitants, o pel Ple del Consell Comarcal en els municipis
de menys de cinc mil habitants. També són considerats BCIL els béns immobles que
quan va entrar en vigor la Llei 9/1993 eren inclosos en catàlegs de patrimoni cultural
incorporats en plans d‟urbanisme. El Departament de Cultura de la Generalitat els ha
d‟inscriure al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
3. BIPCC o BPU: Béns integrants del patrimoni cultural català o Béns de protecció
urbanística. Són construccions, edificis i conjunts d‟edificacions que, tot i no haver
estat declarats BCIN o BCIL, reuneixen valors artístics, arquitectònics o històrics per
formar part de l‟Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català.
El Catàleg de béns a protegir es divideix en tres parts, la primera correspon als ambients
protegits, i les dues restants corresponen a les categories de protecció BCIL i BPU. El
municipi de Sant Quirze no presenta cap element patrimonial susceptible de ser protegit
com a BCIN. Els BCIL i BPU s‟endrecen i es codifiquen segons el codi de cadastre (illaparcel·la).
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De tots els béns protegits s‟ha elaborat la fitxa individualitzada corresponent, el contingut
de les quals s‟ajusta a les directrius fixades pel DPTOP.
Baixes de l’inventari
A part de la incorporació de nous béns, el nou Catàleg el·limina de l‟inventari del PGOU
2000 els béns desapareguts i proposa l‟eliminació en el llistat d‟aquells elements que, a
data d‟avui, han perdut els valors pels que van ser incorporats i proposa el canvi de
catalogació de BCIL a BPU (o BIPCC -altres béns del patrimoni cultural català-) d‟alguns
béns. L‟òrgan competent per aprovar la descatalogació d‟un BCIL és la Comissió Territorial
del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat.
En total, de l‟inventari vigent han desaparegut 2 béns que formaven part dels considerats
de “màxim interès patrimonial” i 5 que constaven com a “altres elements d‟interés”. Hi
ha 2 elements que passen del que anomenaven màxim interès patrimonial a tenir una
protecció com a BPU.
Per contra, hi ha 5 elements que constaven de la protecció més baixa a l‟inventari i que
queden incorporats com a BCIL.
Els béns protegits
El Catàleg de béns a protegir que inclou el POUM de Sant Quirze del Vallès conté:
-Patrimoni arquitectònic: 3 ambients, 30 Béns Culturals d‟Interès Local i 62 Béns de
protecció urbanística.
-Patrimoni paleontològic i arqueològic: 6 jaciments paleontològics i 25 jaciments
arqueològics.

Patrimoni al nucli de les Fonts
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Patrimoni al nucli antic de Sant Quirze

CATÀLEG D’ARBRES I ARBREDES D’INTERÈS LOCAL
Aquest Pla ha impulsat també la integració d‟un Catàleg d’arbres i arbredes d’interès
local en el municipi de Sant Quirze del Vallès, per tal de protegir, conservar i millorar les
espècies vegetals amb interès social, biològic i paisatgístic del municipi. Aquest catàleg ha
estat elaborat pel Servei de Medi Ambient de l‟Ajuntament i es composa per un total de
39 fitxes d‟arbres que es considera que, per diversos motius, són mereixedors d‟una
protecció especial, per tal d‟assegurar-ne la supervivència i bon desenvolupament en el
futur.
RECONEIXEMENT DE LES 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 i cases rurals ha servit 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
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amb anterioritat. D‟acord amb el criteri anterior, seran catalogables les masies i cases
rurals anteriors al 1956.
Per aquest motiu, i donat que no hi ha antecedents en la catalogació de masies en el
municipi de Sant Quirze, la metodologia de treball ha consistit en la comparació de
cadastre i ortofotografia actuals amb les ortofotografies del vol americà (1956-57) per
situar les edificacions, veure els canvis en les delimitacions dels polígons i els canvis en el
parcel·lari. Aquest treball, juntament amb un treball de camp per inspeccionar les
edificacions susceptibles de ser catalogades i el seu entorn, han donat a un total de 7
elements que formen part del catàleg.
El motiu d‟inclusió d‟una construcció en aquest catàleg ve regulat en l‟article 47.3 del
TRLU i es fonamenta en la constatació de l‟existència d‟edificacions que mereixen ser
reconstruïdes o rehabilitades per motius arquitectònics, històrics, paisatgístics, ambientals
i socials i que cal potenciar respecte a les altres existents en el sòl no urbanitzable i
destinar-les a habitatge familiar; a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat
d‟hotel apartament; a un establiment de turisme rural; a activitats d‟educació en el
lleure, artesanals, artístiques o de restauració; a equipaments o a serveis comunitaris.
Al catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Sant Quirze del Vallès s‟han
incorporat les edificacions que complissin amb els criteris bàsics d‟existir en el cadastre
anterior al 1956 i tenir una dimensió mínima de l‟habitatge de 60m² de superfície
construïda, així com les que tinguessin un interès per raons arquitectòniques i/o
tipològiques, raons històriques, raons paisatgístiques i mediambientals o raons socials i de
preservació del medi.
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5. DIMENSIONAT I MODEL URBANÍSTIC DEL PLA
Tal i com s‟indica en la Memòria social del POUM, Sant Quirze del Vallès ha tingut un
creixement positiu des dels anys 60, amb un augment relatiu de la població molt notable
en la dècada dels anys 80. En el transcurs dels darrers 20 anys (de 1998 a 2018), ha
guanyat una mica més de 8.600 habitants, passant d‟11.287 habitants als 19.939. El
creixement ha estat força constant si bé decreixent, situant-se en un 2% des del 2009
(exceptuant el 2013 amb un 2,2%).
Així mateix, ha estat indicat que la natalitat en els darrers anys ha augmentat, a l‟igual
que la mortalitat, obtenint-se un saldo net de creixement natural, tot i que podria arribar
a ser negatiu si continua l‟estancament en el creixement de la natalitat; que les
migracions interiors han estat la principal font de creixement de la població, essent el
saldo positiu gairebé tots els anys, excepte el 2011,2015 i 2017, que va ser negatiu; i que
les migracions d‟origen estranger han tingut un paper poc important a Sant Quirze.
També ha estat vist que ens els darrers 16 anys, malgrat el manteniment de la base, el
que s‟ha produït ha estat un procés de maduració de l‟estructura d‟edat, encara que a
hores d‟ara no es pot dir que Sant Quirze del Vallès sigui un municipi envellit, ja que
l‟edat mitjana de la població encara és jove, tot i que ha augmentat.
Aquest molt breu resum és el marc demogràfic considerat en les estimacions de població i
llars.
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5.1. POBLACIÓ I LLARS EN L’HORITZÓ 2036
Per a municipis amb volums de població petits o mitjans és aconsellable fer-les
estimacions de població a partit del mètode que IDESCAT anomena “projectar utilitzant
els „outputs‟ de l‟Idescat” (document Obtenció de projeccions de població municipals a
partir de les projeccions comarcals (base 2013), publicat el 2015). Molt resumidament,
“Aquest mètode de projecció consisteix a determinar la proporció (o pes) de
població d’un municipi dins de la seva comarca i aplicar aquesta proporció a
algun dels escenaris de les projeccions comarcals de l’Idescat, de manera que es
fa servir la tendència recent del municipi dins de la comarca com a hipòtesi de
creixement en el futur immediat. El pes es pot mantenir constant durant el
període de projecció o fer-lo variar. El mètode està recomanat per projectar la
població total i, per la seva facilitat de càlcul, està especialment indicat per a
municipis mitjans i petits.” Font: Obtenció de projeccions de població
municipals a partir de les projeccions comarcals (base 2013), pàgina 21
Així doncs, per a les estimacions per a Sant Quirze del Vallès s‟ha seguit dit mètode. Atès
que aquestes només abasten fins l‟any 2026 i el període temporal del POUM abasta fins el
2036, per al període 2027 a 2036 les estimacions s‟han completat pel mètode
d‟extrapolació de taxes.
Aquest mètode proporciona diversos escenaris de creixement pel que es seleccionen
aquells que s‟ajusten al màxim amb l‟evolució presentada pel municipi. Els resultats,
presentats en números arrodonits ja que s‟està expressant tendències de creixement, són
els que es detallen.

Estimacions població
Baix

Mitjà

Alt

2018

19.939

2036

20.170 22.110 24.080

Variació 2018-2036
Total

231

2.171

4.141

Relatiu

1,2

10,9

20,8

Anual

0,1

0,6

1,1

Persones any

13

121

230

Font: Projeccions de població Vallès
Occidental 2013-2026 elaborades per
Idescat; població Sant Quirze i Vallès
Occidental web de l’idescat, metodologia
pes Idescat i elaboració pròpia.

Al 2036 Sant Quirze del Vallès podria tenir entre 20.1700 habitants (escenari baix) i 24.080
(escenari alt) tot i que es considera el mitjà el més probable amb 22.100 habitants.
El guany de població podria ser d‟entre 230 i 4.140 persones segons els escenaris, un
ventall certament ampli però no impossible en cap dels escenaris.
L‟escenari alt considera una major recuperació tot i que sense assolir l‟índex del període
de màxim creixement però tampoc el període que inclou la regressió del ritme de
creixement. Així el màxim suposaria un guany de 230 persones anuals en el termini de 18
anys (creixement anual de l‟1,1%); entre el 2003 i 2008 Sant Quirze del Vallès va guanyar
anualment 376 persones, el que va suposar un índex de creixement anual de l‟1,91%.
L‟escenari mitjà reprodueix fins a cert punt el creixement àton dels darrers 5 anys si bé
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no es descarta una millora d‟aquest a causa d‟una certa recuperació de les migracions
internes més que no externes i reactivació de la natalitat.
L‟escenari baix considera que el creixement àton dels darrers anys es perllongarà en el
mitjà termini combinant anys d‟un cert augment de població i d‟altres de regressió, en la
línia del que ha succeït en els darrers 5 anys.
En relació les estimacions de llars, donat que el mètode de pes no permet fer projeccions
de les persones principals, s‟utilitza l‟estimació de l‟evolució de la dimensió mitjana de la
llar per al seu càlcul.
Per a aquestes, s‟ha emprat com a punt de partida l‟evolució de la dimensió segons els
censos del 1991 al 2011, de 2‟77, i l‟evolució de la dimensió mitjana segons l‟estadística
publicada al web de l‟Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a partir del padró d‟habitants.

Estimacions llars
2015
2036

Baix

Mitjà

Alt

7.150

6.711
7.840

8.540

Variació 2015-2036
Total

439

1.129

1.829

Relatiu
Anual

6,5
0,4

16,8
1,0

27,3
1,5

Llars any

27

71

114

Font: 2015, padró municipal d’habitants web
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
elaboració pròpia.

En l‟escenari de mínim s‟estaria parlant d‟unes 7.150 unitats i en el de màxim d‟unes
8.540, és a dir unes necessitats totals que es podrien moure entre les 440 i les 1.830 noves
unitats en relació les llars i de 1.130 segons el mitjà.

5.2. DIMENSIONAT GENERAL DEL PLA
La proposta que fa el POUM per l‟obtenció de nous habitatges, siguin de lliure mercat o
amb algun tipus de protecció, té en consideració les expectatives de creixement del
nombre de llars, inclòs l‟escenari alt de les estimacions. Segons determina la legislació
actualment vigent, s‟ha de preveure un mínim d‟un 20% del sostre residencial de nova
implantació per habitatge amb protecció oficial un 20% del qual, com a mínim, s‟ha de
destinar a habitatges amb protecció oficial de règims general o especial, o d‟ambdós
règims, o els règims que determini com a equivalents la normativa en matèria
d‟habitatge.
5.2.1. L’habitatge protegit
Si ens fixéssim en el sostre residencial màxim dels àmbits definits pel POUM tant en
sectors com en polígons d‟actuació (tant el considerat sostre residencial de nova
implantació com el que no té aquesta consideració en base a la definició de l‟art. 57.4 del
TRLU) resulta la següent taula resum:
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Sostre residencial
Habitatge lliure
Habitatge amb protecció oficial
Habitatge total

Habitatges

m²st

%

Unitats

216.825,2

80,9

1.350

%
70,3

51.140,7

19,1

569

29,7

267.965,9

100,0

1.919

100,0

En aquesta s‟observa que la reserva d‟habitatge amb algun règim de protecció, en relació
al total de sostre inclòs en sectors o polígons pel POUM, es situa en el 19,1% (29‟7% dels
habitatges). No obstant s‟ha de tenir en consideració que inclou:
11 polígons d‟actuació del nucli de les Fonts – Baix Riera, del PAU 1a al PAU 1k,
ambdós inclosos, que són de compleció i dels quals se‟n pot obtenir entre 3 i 9
habitatges;
PAU 03 Poble Sec i PAU 05 les Casetes Oest, els quals són també de compleció, i són
poques unitats d‟habitatge que es poden aconseguir, de 9 al primer i 4 al segon.
PMU 02 Can Llobateres es delimita sobre sòls edificables que provenen d‟un pla
parcial previ a l‟aprovació definitiva del pla vigent. Té projecte de reparcel·lació
aprovat. No pot ser considerat sòl de nova implantació.
PMU 06 Sotavia, nucli d‟habitatges unifamiliars aïllats molt consolidada, l‟habitatge
que encara es pot obtenir és pels pocs solars que resten i per subdivisions de
parcel·les edificades però amb una superfície que permet un segon habitatge. No pot
ser considerat de nova implantació.
Aquests sectors queden llistats en la taula següent,
Sostre (m²st)

Habitatges

Lliure
Nom

PAU 1a
PAU 1b

Les Fonts-Baix Riera
Les Fonts-Baix Riera

984,0
608,2

984,0
608,2

100,0
100,0

9
6

9
6

100,0
100,0

PAU 1c
PAU 1d

Les Fonts-Baix Riera
Les Fonts-Baix Riera

558,8
352,9

558,8
352,9

100,0
100,0

5
3

5
3

100,0
100,0

PAU 1e
PAU 1f

Les Fonts-Baix Riera
Les Fonts-Baix Riera

441,7
661,1

441,7
661,1

100,0
100,0

4
6

4
6

100,0
100,0

PAU 1g
PAU 1h

Les Fonts-Baix Riera
Les Fonts-Baix Riera

530,3
304,9

530,3
304,9

100,0
100,0

5
3

5
3

100,0
100,0

PAU 1i
PAU 1j

Les Fonts-Baix Riera
Les Fonts-Baix Riera

324,6
507,1

324,6
507,1

100,0
100,0

3
5

3
5

100,0
100,0

PAU 1k
PAU 3

Les Fonts-Baix Riera
Poble Sec

815,0
928,6

815,0
928,6

100,0
100,0

8
9

8
9

100,0
100,0

PAU 5
Total PAU

Les Casetes Oest

985,7
8.002,9

985,7
8.002,9

100,0
100,0

4
70

4
70

100,0
100,0

PMU 2
PMU 6

Can Llobateres
Sotavia

20.278,4
10.522,0

20.278,4
10.522,0

100,0
100,0

88
33

88
33

100,0
100,0

30.800,5
38.803,4

30.800,5
38.803,4

100,0
100,0

121
191

121
191

100,0
100,0

Total PMU
TOTAL

Total

m²

Lliure

Codi

%

Total

Nre

%
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Els sostres d‟aquests d‟àmbits no es comptabilitzen a efectes de justificació del
compliment de les reserves mínimes d‟habitatges de protecció al no ser considerats sostre
residencial de nova implantació.
Així mateix el POUM incorpora el PAU 04 Castellet, el qual prové del Pla parcial aprovat el
2000 (DOGC 13/02/2001), amb una modificació puntual anterior al planejament vigent,
amb projecte de reparcel·lació aprovat tot i que les obres d‟urbanització no han estat
recepcionades en la seva totalitat i queden obres pendents.
D'acord amb l'establert en l'epígraf b) i e) de l'estipulació segona del Conveni signat entre
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i la Junta de Compensació "El Castellet'', aquesta es
compromet a destinar un 25% dels habitatges plurifamiliars del Pla parcial, a alguns dels
règims de protecció regulats per la legislació vigent (Regim General Taxades o el tipus que
en el futur el substitueixin). Aquest compromís es correspon amb un total de 175
habitatges i 20.435 m² de sostre.

Sostre residencial (m²st)
Lliure
Codi

Nom

Total

m²st

Preu concertat
Pes

m²st

PAU 4 Castellet 150.195,0 129.760,0 86,4

Pes

0,0

HPO RG-RE
m²st

Pes

0,0 20.435,0 13,6

Si s‟exclouen aquests sectors, la reserva de sostre residencial per habitatge amb protecció
augmenta fins el 41% i el nombre màxim d‟unitats en el 44‟4%, tot i incorporar el PMU 10
Mas Duran Oest.

Exclosos sectors amb
planejament derivat aprovat previ

Sostre residencial

Habitatges

m²st

%

Habitatge lliure

44.206,2

59,0

Unitats
494

%

Habitatge amb protecció oficial

30.705,7

41,0

394

44,4

Habitatge total

74.911,8

100,0

888

100,0

55,6

El PMU 10 Mas Duran Oest prové d‟un sector amb Pla parcial aprovat que va fer reserva de
sostre residencial per a habitatge amb protecció. El POUM proposa canviar la qualificació
d‟habitatge unifamiliar a plurifamiliar i afegir sostre que compensi la cessió d‟una zona
verda que actualment és privada i no està lligada a cap sector. Al sostre que s‟afegeix es
proposa fer una reserva del 45%.
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Es consideren àmbits amb sostre de nova implantació els sectors definits al POUM:
Habitatges
Lliure
Nre

Pes

PAU 2a

POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
Carretera de les Fonts
18
9
50,0
4

22,2

5

27,8

PAU 2b
PAU 2c

Carretera de les Fonts
Carretera de les Fonts

14
15

7
8

50,0
53,3

3
3

21,4
20,0

4
4

28,6
26,7

PAU 2d
PAU 2e

Carretera de les Fonts
Carretera de les Fonts

7
14

3
7

42,9
50,0

2
3

28,6
21,4

2
4

28,6
28,6

PAU 2f
PAU 2g

Carretera de les Fonts
Carretera de les Fonts

10
4

5
2

50,0
50,0

2
1

20,0
25,0

3
1

30,0
25,0

PAU 2h
PAU 2i

Carretera de les Fonts
Carretera de les Fonts

5
14

2
7

40,0
50,0

1
3

20,0
21,4

2
4

40,0
28,6

22

21,8

29

28,7

101
50
49,5
PLANS DE MILLORA URBANA

Nre

Pes

HPO RG-RE

Nom

Total PAU

Total

Preu concertat

Num

Nre

Pes

PMU 1
PMU 3

Les Fonts Sud
Can Ponsic

68
214

36
112

52,9
52,3

14
44

20,6
20,6

18
58

26,5
27,1

PMU 4
PMU 5

Avinguda Egara
Les Casetes est

65
23

34
9

52,3
39,1

13
6

20,0
26,1

18
8

27,7
34,8

PMU 7
PMU 10

Los Rosales Nou
Mas Duran oest

141
107

74
91

52,5
85,0

29
7

20,6
6,5

38
9

27,0
8,4

PMU 11
PMU 13

Mas Duran sud
Estació

121
48

63
25

52,1
52,1

25
10

20,7
20,8

33
13

27,3
27,1

787
888

444
494

56,4
55,6

148
170

18,8
19,1

195
224

24,8
25,2

Total PMU
TOTAL POUM

Tots els sectors preveuen una reserva de sostre per a habitatge amb protecció del 45%, el
25% destinat a règims general i/o especial i el 20% de preu concertat llevat del PMU 10,
anteriorment explicat.
És de destacar que els PAU són sectors de dimensions reduïdes o modestes sent poc
nombrós l‟habitatge que se‟n podrà obtenir.
El que es podria obtenir dels plans de millora urbana, què proporcionen major sostre
residencial, queda condicionat per la incorporació del PMU 10 anteriorment esmentat.
A la resta de plans de millora no es considera aconsellable augmentar el sostre residencial
destinat a HPO per a tal d‟evitar-ne la concentració atès que aquesta entraria en conflicte
amb l‟article 57.6 de la Llei d‟Urbanisme. Igualment, la concentració excessiva d‟HPO
podria comprometre la seva viabilitat econòmica provocant una paràlisi en el
desenvolupament.
Als 394 habitatges amb protecció oficial (224 de règims general i/o especial i 170 de preu
concertat) cal afegir-hi els 175 de règims general i/o especial del PAU 04 Castellet, els 36
de la promoció Mas Duran IV encara no realitzada i els 20 habitatges dotacionals (2 edificis
de 10 habitatges cadascun) previstos a la Ronda Arraona, els quals si bé no computen com
a sostre residencial si ho fan com a habitatge social, en total de 231 habitatges, pel que el
nombre final que es podrà obtenir serà de 625 unitats.
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5.2.2. Les unitats residencials
En coherència amb els punts descrits anteriorment, el POUM estableix un conjunt
d‟unitats residencials, on estan inclosos els àmbits i els sectors del sòl urbà (consolidat i
no consolidat) destinats a acollir usos residencials i que constitueixen l‟oferta bàsica del
creixement residencial del Pla. Aquesta oferta cal que s‟entengui com a principal però no
l‟única del Pla ja que s‟ha de tenir en compte, també, les unitats de creixement que es
determinen en els polígons d‟actuació urbanística de dotació o l‟oferta que es puguin
derivar del mateix teixit residencial i del parcel·lari encara vacant.
El nou Pla opta per un model urbanístic basat en la consolidació del model actual i en la
contenció del sòl urbà, possibilitant la reorientació de l‟actual oferta de sòl i habitatge
del municipi de Sant Quirze del Vallès. La proposta de creixement residencial del Pla
s‟estructura en base a un conjunt d‟unitats de planejament residencial (que inclouen
tant els polígons d‟actuació urbanística, com els plans de millora urbana, d'ús
majoritàriament residencial) que es descriuen en els apartats que segueixen a
continuació.
Les taules dels àmbits i sectors que segueixen a continuació inclouen dades sobre
superfície i nombre d‟habitatges totals, de tal manera que la xifra global dóna una
aproximació del dimensionat del Pla i del potencial d‟habitatges que es localitza.
L‟objectiu és, en definitiva, formular d‟una manera coherent la hipòtesi de càlcul de
l‟oferta de sòl residencial. Les dades serveixen per disposar d‟un dimensionat general del
Pla, que ha de donar cabuda a la potencial demanda dels propers anys.
• Polígons d‟actuació urbanística, d‟ús residencial
Els polígons d‟actuació urbanística delimitats en sòl urbà consolidat i no consolidat d‟ús
majoritàriament residencial es detallen en el quadre adjunt i a les fitxes dels annexes
normatius que formen part de la documentació d'aquest POUM.
Q1. Quadre dels polígons d‟actuació urbanística amb sostre residencial
ÀMBIT O SECTOR

SUPERFÍCIE

NOU
HBTG

HBTG
TOTALS

HBTG
LLIURES

HBTG
HBTG HPO
CONCERTA GRAL O
dns. Bruta
TS
ESPECIAL

m²

hbtg/ha

PAU 1a

Les Fonts-Baix Riera

449

9

9

9

200,6

PAU 1b

Les Fonts-Baix Riera

277

5

6

6

216,8

PAU 1c

Les Fonts-Baix Riera

275

5

5

5

181,6

PAU 1d

Les Fonts-Baix Riera

174

3

3

3

172,3

PAU 1e

Les Fonts-Baix Riera

217

3

4

4

183,9

PAU 1f

Les Fonts-Baix Riera

687

6

6

6

87,4

PAU 1g

Les Fonts-Baix Riera

354

4

5

5

141,3

PAU 1h

Les Fonts-Baix Riera

192

2

3

3

156,3

PAU 1i

Les Fonts-Baix Riera

172

2

3

3

174,6

PAU 1j

Les Fonts-Baix Riera

258

5

5

5

193,6

PAU 1k

Les Fonts-Baix Riera

603

6

8

8

PAU 2a

Carretera de les Fonts

464

18

18

9

4

5

388,3

PAU 2b

Carretera de les Fonts

1.105

14

14

7

3

4

126,7

PAU 2c

Carretera de les Fonts

937

14

15

8

3

4

160,1

PAU 2d

Carretera de les Fonts

662

7

7

3

2

2

105,8

PAU 2e

Carretera de les Fonts

346

13

14

7

3

4

404,5

PAU 2f

Carretera de les Fonts

382

7

10

5

2

3

261,6

PAU 2g

Carretera de les Fonts

177

3

4

2

1

1

225,8

PAU 2h

Carretera de les Fonts

223

1

5

2

1

2

224,0

PAU 2i

Carretera de les Fonts

315

13

14

7

3

4

444,2

PAU 3

Poble Sec

2.172

9

9

9

PAU 4

Castellet

464.538

688

840

665

PAU 5

Les Casetes Oest

3

4

4

912

132,6

41,4
175
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PAU-01a. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (a). El seu àmbit inclou
els sòls de les dues parcel·les situades entre el carrer de Baix Riera i el carrer Mossèn
Parramon, que aboquen a la riera de Rubí. La superfície del polígon d‟actuació
urbanística és de 449 m².
Els seus objectius són: Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir
usos residencials i garantir la cessió d‟una peça de sòl destinada a espais lliures per tal
que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.
PAU-01b. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (b). El seu àmbit
inclou els sòls de la parcel·la edificada situada entre el carrer de Baix Riera i la riera
de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La superfície del polígon
d‟actuació urbanística és de 277 m².
Els seus objectius són: Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir
usos residencials i garantir la cessió d‟una peça de sòl destinada a espais lliures per tal
que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.
PAU-01c. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (c). El seu àmbit inclou
els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del
carrer Mossèn Parramon. La superfície del polígon d‟actuació urbanística és de 275 m².
Els seus objectius són: Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir
usos residencials i garantir la cessió d‟una peça de sòl destinada a espais lliures per tal
que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.
PAU-01d. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (d). El seu àmbit
inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió
del carrer Mossèn Parramon. La superfície del polígon d‟actuació urbanística és de 174
m².
Els seus objectius són: Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir
usos residencials i garantir la cessió d‟una peça de sòl destinada a espais lliures per tal
que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.
PAU-01e. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (e). El seu àmbit
inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió
del carrer Mossèn Parramon. La superfície del polígon d‟actuació urbanística és de 217
m².
Els seus objectius són: Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir
usos residencials i garantir la cessió d‟una peça de sòl destinada a espais lliures per tal
que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.
PAU-01f. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (f). El seu àmbit inclou
els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del
carrer Mossèn Parramon. La superfície del polígon d‟actuació urbanística és de 687 m².
Els seus objectius són: completar i ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats
a acollir usos residencials i garantir la cessió d‟una peça de sòl destinada a espais
lliures per tal que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí i, alhora, esponjar
el teixit residencial d‟aquesta zona de Les Fonts, tal com es preveu en el planejament
vigent.
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PAU-01g. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (g). El seu àmbit inclou
els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió del
carrer Mossèn Parramon. La superfície del polígon d‟actuació urbanística és de 354 m².
Els seus objectius són: Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir
usos residencials i garantir la cessió d‟una peça de sòl destinada a espais lliures per tal
que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.
PAU-01h. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (h). El seu àmbit
inclou els sòls situats entre el carrer de Baix Riera i la riera de Rubí, sota la connexió
del carrer Mossèn Parramon. La superfície del polígon d‟actuació urbanística és de 192
m².
Els seus objectius són: Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir
usos residencials i garantir la cessió d‟una peça de sòl destinada a espais lliures per tal
que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.
PAU-01i. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (i). El seu àmbit inclou
els sòls situats entre el carrer de Baix Riera (cruïlla amb el carrer Santa Rosa) i la riera
de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon. La superfície del polígon
d‟actuació urbanística és de 172 m².
Els seus objectius són: Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir
usos residencials i garantir la cessió d‟una peça de sòl destinada a espais lliures per tal
que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.
PAU-01j. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (j). El seu àmbit inclou
els sòls situats entre el carrer de Baix Riera (cruïlla amb el carrer Santa Rosa) i la riera
de Rubí, sota la connexió del carrer Mossèn Parramon.La superfície del polígon
d‟actuació urbanística és de 258 m².
Els seus objectius són: Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir
usos residencials i garantir la cessió d‟una peça de sòl destinada a espais lliures per tal
que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.
PAU-01k. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (k). El seu àmbit inclou
els sòls situats entre el carrer Verge del Carme i Sant Ramon, fent front a la riera de
Rubí. La superfície del polígon d‟actuació urbanística és de 603 m².
Els seus objectius són: Ordenar el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir
usos residencials i garantir la cessió d‟una peça de sòl destinada a espais lliures per tal
que formi part del Parc territorial de la riera de Rubí.

PAU-02 (a-i). Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (a-i). El seu
àmbit inclou els terrenys que fan front a l‟actual carretera de Rubí a Terrassa.
Els seus objectius són: Consolidar un front residencial a la carretera de Rubí, en el
context de la reconversió d‟aquesta en travessera urbana i executar actuacions
aïllades de dotació que, sense comportar una reordenació general de l‟àmbit, donen
lloc a l'augment de l‟edificabilitat de cadascuna de les parcel·les.
La superfície dels diferents polígons d‟actuació urbanística són:
- Polígon d‟actuació urbanística Carretera de Les Fonts (a): 827 m².
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- Polígon d‟actuació urbanística Carretera de Les Fonts (b): 1.105 m².
- Polígon d‟actuació urbanística Carretera de Les Fonts (c): 1.839 m².
- Polígon d‟actuació urbanística Carretera de Les Fonts (d): 662 m².
- Polígon d‟actuació urbanística Carretera de Les Fonts (e): 237 m².
- Polígon d‟actuació urbanística Carretera de Les Fonts (f): 382 m².
- Polígon d‟actuació urbanística Carretera de Les Fonts (g): 177 m².
- Polígon d‟actuació urbanística Carretera de Les Fonts (h): 223 m².
- Polígon d‟actuació urbanística Carretera de Les Fonts (i): 315 m².

PAU-03. Polígon d’actuació urbanística Poble Sec. El seu àmbit inclou els terrenys
situats entre el barri de Poble Sec i l‟àmbit de les previsions de la variant de la
carretera C-1413a, entre dit barri i el polígon d‟activitat econòmica de Can Canals Est.
La superfície del polígon d‟actuació urbanística és de 2.172 m².
Els seus objectius són: Completar i consolidar el teixit residencial que fa front a la
variant de la carretera C-1413a.

PAU-04. Polígon d’actuació urbanística Castellet. El seu àmbit es correspon amb el
del Pla Parcial Castellet en la seva versió refosa. Limita a sud amb la carretera C1413a, a nord i nord-oest amb la urbanització de Vallès Parc i a est amb l‟àmbit de Los
Rosales. La superfície del polígon d‟actuació urbanística és de 464.538 m².
Els seus objectius són: Garantir l‟execució de les obres dels projectes complementaris
dels sistemes d‟espais lliures aprovats per Junta de Govern local de desembre 2007,
garantir l‟execució de les obres externes de connexió del sector mitjançant la nova
rotonda sobre la carretera C-1413a i millorar la urbanització dels vials, espais lliures i
les xarxes de serveis de l'àmbit.

PAU-05. Polígon d’actuació urbanística Les Casetes est. El seu àmbit inclou part de
les parcel·les residencials en filera que fan front a la ronda Arraona i que formen part
de l‟àmbit definit al pla general de l‟any 2000 com a “unitat d‟actuació 8a – Les
Casetes”. La superfície del polígon d‟actuació urbanística és de 912 m².
Els seus objectius són: Consolidar la façana residencial de la ronda Arraona compresa
entre el complex esportiu de Can Casablanques i l‟àmbit de Mas Duran i obtenir les
cessions de sòl destinades a sistema viari d‟accés als habitatges proposats i existents.
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• Plans de millora urbana, d‟ús residencial
Els plans de millora urbana en sòl urbà (consolidat i no consolidat) d‟ús majoritàriament
residencial o que contenen sostre residencial es detallen en el quadre adjunt i a les fitxes
dels annexes normatius que formen part de la documentació d'aquest POUM.

Q2. Quadre dels plans de millora urbana amb sostre residencial
ÀMBIT O SECTOR

SUPERFÍCIE

NOU
HBTG

HBTG
TOTALS

HBTG
LLIURES

HBTG
HBTG HPO
CONCERTA GRAL O
dns. Bruta
TS
ESPECIAL

m²

hbtg/ha

PMU 1

Les Fonts Sud

10.422

67

68

36

14

18

PMU 2

Can Llobateres

81.114

88

88

88

PMU 3

Can Ponsic

192.899

212

214

PMU 4

Avinguda Egara

5.774

65

65

PMU 5

Les Casetes est

2.954

22

PMU 6

Sotavia

47.827

10

PMU 7

Los Rosales Nou

26.821

PMU 10

Mas Duran oest

PMU 11

Mas Duran sud

PMU 13

Estació

65,2

112

44

58

11,1

34

13

18

112,6

23

9

6

8

77,9

33

33

139

141

74

29

38

52,6

11.612

107

107

91

7

9

92,1

8.229

121

121

63

25

33

147,0

19.856

47

48

25

10

13

24,2

10,8

6,9

PMU-01. Pla de millora urbana Les Fonts Sud. El seu àmbit comprèn els terrenys
situats entre la riera de Rubí i la carretera de Terrassa a Rubí, al sud del nucli de Les
Fonts. Limiten a nord amb el passeig de la Riera i a sud amb sòl no urbanitzable. La
superfície del sector és de 10.422 m².
Els seus objectius són: Ordenar aquest buit urbà, reforçant el caràcter residencial
d‟aquesta part del barri de Les Fonts; obtenir les cessions de sòl destinades a espais
lliures que han de garantir la continuïtat del parc territorial al marge esquerra de la
riera de Rubí i obtenir les cessions de sòl destinades a equipaments.
PMU-02. Pla de millora urbana Can Llobateres. El seu àmbit comprèn part dels
terrenys situats dins l‟àmbit de Can Llobateres, concretament tres subàmbits
discontinus que inclouen les parcel·les no edificades que aboquen al torrent de la
Betzuca en el seu extrem més septentrional, i les parcel·les no edificades ubicades al
corredor verd del Vallès, a l‟oest del carrer de Ponent. La superfície del sector és de
81.114 m².
Els seus objectius són: Reduir la superfície de sòl edificat en l‟àmbit de Can
Llobateres, d‟acord amb les directrius de l‟Oficina Territorial d‟Acció i Avaluació
Ambiental de Barcelona (OTAA) “d’adoptar mesures per tal de limitar l’ocupació total
del sòl pendent d’edificar mitjançant una intensificació d’habitatges o del trasllat a
altres àmbits”; obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures per tal d‟ampliar i
de preservar dos espais situats en la part nord del municipi de Sant Quirze que el Pla
territorial Metropolità de Barcelona ha identificat com a amenaçats pels continus
urbans: el connector ecològic transversal que uneix la serra prelitoral amb la litoral (la
Via verda) i el corredor fluvial del torrent de la Betzuca; i ordenar la resta del sector
en base a usos residencials d‟una intensidat apropiada.
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PMU-03. Pla de millora urbana Can Ponsic. El seu àmbit comprèn els terrenys de la
finca de Can Ponsic situada entre el torrent de la Beztuca i l‟avinguda Can Pallàs, a
l‟oest de l‟escola Lola Anglada, i els terrenys de la finca d‟Assís entre el torrent de la
Betzuca i l‟avinguda Can Pallàs que limiten a sud amb la zona residencial de VallsuauCan Feliu i a nord amb l‟equipament públic on s‟hi inclou la masia de Can Ponsic
(terrenys actualment de conreu). La superfície del sector és de 199.899 m².
Els seus objectius són: Consolidar l‟àmbit sud de la finca de Can Ponsic per a usos
assistencials i d‟equipaments privats, possibilitant l‟ampliació de la residència Assis,
tant en capacitat com en serveis comuns, i la implantació d‟altres establiments
assistencials o sanitaris; completar la façana nord est de l‟avinguda de Can Pallàs
mitjançant la implementació d‟usos residencials plurifamiliars; obtenir les cessions de
sòl destinades a espais lliures per tal de garantir la continuïtat del Parc dels Torrents i
del Parc territorial del Torrent de la Font del Pont; i garantir la continuïtat
(permeabilitat) tant ecològica com visual des del sòl no urbanitzable de la serra de
Galliners fins al torrent de la Font del Pont.
PMU-04. Pla de millora urbana Avinguda d’Ègara. El seu àmbit comprèn els terrenys
de propietat municipal situats entre l‟avinguda d‟Egara, el carrer de la Noguera i el
carrer Garraf. La superfície del sector és de 5.774 m².
Els seus objectius són: Ordenar aquest sector en base a la ubicació d‟usos residencials
que

possibilitin

la

implementació

d‟habitatge

cooperatiu

i

garanteixin

la

implementació d‟habitatge públic i determinar els criteris d‟urbanització dels espais
lliures per tal de garantir una bona funcionalitat d‟ús públic i una bona integració amb
les edificacions residencials.
PMU-05. Pla de millora urbana Les Casetes Est. El seu àmbit comprèn els terrenys
situats entre la ronda Araona i el complex esportiu Can Casablanques. La superfície del
sector és de 2.954 m².
Els seus objectius són: Ordenar aquest sector en base a la ubicació d‟usos residencials
d‟acord amb els criteris d'ordenació establerts en la Memòria d‟aquest POUM i en
coherència amb els teixits urbans existents i garantir la cessió i urbanització del vial
d‟accés des del passeig de Les Casetes.
PMU-06. Pla de millora urbana Sotavia. El seu àmbit comprèn els terrenys de la
urbanització de Sotavia, al sud-est del terme municipal de Sant Quirze del Vallès i
separada de la urbanització de Castelltort per la via del ferrocarril. La superfície del
sector és de 47.827 m².
Els seus objectius són: Completar el teixit d‟aquesta àrea urbana consolidada per
edificacions residencials aïllades que ocupen la pràctica totalitat de les parcel·les
incloses en l‟àmbit; determinar l‟estructura viària necessària per garantir una
accessibilitat adequada a les edificacions residencials existents i proposades; i obtenir
les cessions de sòl destinades a espais lliures, per tal que la urbanització pugui gaudir
d‟un mínim espai comunitari per a l‟esbarjo dels veïns.
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PMU-07. Pla de millora urbana Los Rosales Nou. El seu àmbit comprèn els terrenys
hortícoles situats al nord, est i al sud del barri de Los Rosales, entre la carretera C1413, la via del ferrocarril i la finca de Ca n‟Arús. La superfície del sector és de 26.821
m².
Els seus objectius són: Ordenar aquest sector en base a la ubicació d‟usos residencials
d‟acord amb els criteris d'ordenació establers en la Memòria d‟aquest POUM i en
coherència amb els teixits urbans existents; obtenir les cessions de sòl destinades a
espais lliures que complementaran el Parc dels Torrents, en el seu tram final abans
d‟esdevenir el riu Sec; i garantir la cessió d‟una peça de sòl de gran superfície
destinada a la implementació d‟equipaments esportius.
PMU-10. Pla de millora urbana Mas Duran oest. El seu àmbit comprèn les tres peces
de sòl dels terrenys del sector de Mas Duran situades entre el Parc de les Morisques i
l‟avinguda dels Països Catalans, i la peça de sòl situada entre la ronda Arraona, el
carrer de Bellaterra i el carrer de Sabadell. La superfície del sector és de 11.612 m².
Els seus objectius són: Reordenar aquest àmbit per tal d‟assolir unes tipologies
edificatòries pròpies d‟un entorn urbà de centralitat i obtenir la cessió del la peça de
sòl de la ronda Arraona, utilitzada actualment com a aparcament, per tal de destinarla a espais lliures.
PMU-11. Pla de millora urbana Mas Duran sud. El seu àmbit comprèn les dues peces
de sòl dels terrenys del sector de Mas Duran situades entre el Parc de les Morisques i
l‟avinguda dels Països Catalans, i la peça de sòl situada entre la ronda Arraona, el
carrer de Bellaterra i el carrer de Sabadell. La superfície del sector és de 8.229 m².
Els seus objectius són: Ordenar aquest sector en base a la ubicació d‟usos residencials i
terciaris, consolidant un àrea de centralitat al sud del municipi, d‟acord amb els
criteris d'ordenació establers en la Memòria d‟aquest POUM i obtenir les cessions de sòl
destinat a equipament públic que permetin consolidar aquesta àrea de centralitat.
PMU-13. Pla de millora urbana Estació. Veure l‟apartat 5.4. Les activitats productives
d‟aquesta memòria.
• Resum quantitatiu en termes de dimensionat d‟habitatges del POUM
El dimensionat total del POUM pel que fa a l'oferta residencial en àmbits definits tant en
sectors com en polígons d‟actuació és de 1.919 habitatges i es consideren de nova
implantació 888 habitatges. El potencial total del pla és de 11.595 habitatges amb un
sostre residencial total de 1.840.870 m2st.
• Grau de cobertura de les reserves d‟HPO en relació a les necessitats i l‟objectiu de
solidaritat urbana
Per a avaluar el grau de cobertura de les reserves realitzades segons les necessitats
d‟habitatge assequible i social estimades i l‟acompliment de l‟objectiu de solidaritat
urbana es fa un balanç amb l‟habitatge amb algun règim de protecció a obtenir dels
sectors del POUM i els 231 previstos suara esmentats.
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A. Necessitats / OSU
Mínim

Màxim

629

722

Necessitats (2036)
OSU (3r quinquenni)

1.134

B. Reserves HPO
Reserves POUM

394

Previst

231

Potencial

625
C. Balanç (A-B)

Necessitats

-4

OSU (3r quinquenni)

-97

-509

D. Habitatge destinat a polítiques socials
Existent

548
Balanç OSU (C-D)

OSU (3r quinquenni)

39

En relació les necessitats estimades, el potencial màxim d‟habitatges amb protecció
resulten insuficients en els dos escenaris, des d‟un dèficit de 4 unitats en l‟escenari mínim
a quasi el centenar en el de màxim.
En relació la cobertura de l‟objectiu fixat per al PTSH, amb les reserves d‟habitatge amb
protecció i inclosos els 20 habitatges dotacionals, el dèficit seria de 509 unitats; no
obstant, per al còmput real cal afegir-hi els 548 habitatges destinats a polítiques socials
actualment existents (el 8‟1% de l‟habitatge principal al 2015), pel que hi hauria un
“superhàbit” de 39 unitats.
Així doncs la cobertura que pot proporcionar el POUM és insuficient pel que fa a les
necessitats d‟habitatge assequible i/o social i just per a l‟acompliment de l‟objectiu de
solidaritat urbana.
Tal i com ha estat indicat en el punt 9.1. Proposta de reserves de sòl residencial de la
Memòria social, no es considera oportú augmentar les reserves per a HPO per a tal
d‟evitar l‟excessiva concentració en uns sectors pel que s‟hauran de cercar altres
mecanismes d‟obtenció d‟habitatge assequible i/o social.
L‟Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s‟està dotant d‟eines per a la planificació i el
disseny de les polítiques d‟habitatge, com el Programa d‟Actuació Municipal d‟habitatge,
però es considera que a més els caldria l‟elaboració d‟un Pla Local d‟Habitatge en què es
cerquin altres mecanismes i actuacions per a l‟obtenció d‟habitatge assequible i/o social
que no provingui exclusivament de les reserves d‟habitatge amb protecció.
• Mecanismes previstos per l‟obtenció de l‟habitatge amb protecció
Per assolir l‟objectiu d‟obtenció de l‟habitatge protegit s‟empraran els mecanismes
previstos a la llei per l‟obtenció de les cessions d‟aprofitament urbanístic, que seran a
través de la gestió urbanística. Les figures de planejament previstes en cada àmbit
d‟actuació garanteixen la seva obtenció.
Les previsions temporals per a l‟inici i acabament de la construcció dels habitatges
assequibles es distribueixen en dos sexennis.
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Sexenni
Num

Nom

PAU 2a

Carretera de les Fonts

PAU 2b

Carretera de les Fonts

PAU 2c

Carretera de les Fonts

PAU 2d

Carretera de les Fonts

PAU 2e

Carretera de les Fonts

PAU 2f

Carretera de les Fonts

PAU 2g

Carretera de les Fonts

PAU 2h

Carretera de les Fonts

PAU 2i

Carretera de les Fonts

PMU 1

Les Fonts Sud

PMU 3

Can Ponsic

PMU 4

Avinguda Egara

PMU 5

Les Casetes est

PMU 7

Los Rosales Nou

PMU 10

Mas Duran oest

PMU 11

Mas Duran sud

PMU 13

Estació

Primer

Segon

És previst que els PMU 04, 10 i 11 es desenvolupin en el primer sexenni i la resta en el
segon. El que és segur és que difícilment abans de 4 anys s‟haurà construït habitatge amb
protecció donat que s‟haurà de redactar i aprovar el planejament derivat i els projectes
d‟urbanització i reparcel·lació. Un cop fet, s‟iniciarà la urbanització i, en paral·lel,
l‟edificació de l‟habitatge amb protecció oficial.

5.3. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
El desenvolupament de les directrius referit a les noves activitats econòmiques (terciàries,
productives i de serveis) es concreta en la proposta de sectors de desenvolupament
econòmic en diferents unitats de planejament d‟activitats que responen a dos línies
estratègiques complementàries:
- La reordenació dels sectors d‟activitat pendents de desenvolupar, orientats
estratègicament davant l‟oportunitat que suposen les infraestructures territorials,
viàries i ferroviàries, existents i previstes.
- L‟optimització dels sòls productius existents mitjançant operacions estratègiques de
transformació d‟activitats productives en activitats terciàries i de serveis amb major
valor afegit i millor eficiència del sòl ocupat així com a través de la reformulació
normativa que permeti establir una regulació de l‟edificació més flexible i una
diversificació dels usos permesos.
El desenvolupament de les directrius estratègiques respecte les noves activitats
econòmiques (terciàries, productives i de serveis) s‟estableixen en diferents sectors de
desenvolupament econòmic concretats en diferents unitats de planejament d’activitat
(que inclouen tant els polígons d‟actuació urbanística en sòl urbà no consolidat, com els
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plans de millora urbana amb ús majoritari d'activitat econòmica) que es descriuen a
continuació:
• Polígons d‟actuació urbanística
Els polígons d‟actuació urbanística delimitats en sòl urbà no consolidat d‟ús majoritari per
a activitats econòmiques es detallen en el quadre adjunt i a les fitxes dels annexes
normatius que formen part de la documentació d'aquest POUM.
Q4. Dimensionat del POUM i les activitats
sector

PAU-06 Can Canals C i D

Superfície
sector

Sòl privat
industrial

Sostre
industrial

245.201

181.269

181.277

Sòl privat
Sostre
terciari i terciari i
dotacions dotacions
privades privades

PAU-06. Pla d’actuació urbanística Can Canals C i D. Comprèn l‟àmbit de Can Canals
situat entre els carrers de Menorca, d‟Eivissa, de les illes Medes i de l‟illa de Buda.
Correspon als polígons C i D de Can Canals, segons la definició del Pla general 2000,
que derivaren del Pla parcial sud-oest. La superfície del polígon d‟actuació urbanística
és de 245.201 m².
Els seus objectius són: Garantir l‟execució de les infraestructures de connexió amb la
xarxa viària territorial, sense necessitat d‟utilitzar els vials del nucli de Sant Quirze del
Vallès, mitjançant una nova sortida sud del polígon que faciliti la seva connexió amb la
carretera C-58.
• Plans de millora urbana, d‟ús majoritari d‟activitat econòmica
Els plans de millora urbana en sòl urbà (consolidat i no consolidat) d‟ús majoritàriament
d‟activitat econòmica es detallen en el quadre adjunt i a les fitxes dels annexes normatius
que formen part de la documentació d'aquest POUM.
Q5. Quadre dels plans de millora urbana amb ús majoritari d‟activitat econòmica
sector

Superfície
sector

Sòl privat
industrial

Sostre
industrial

PMU-12 Can Corbera

46.067

51,00%

23.336

PMU-13 Estació

19.856

23,00%

16.878

PMU-14 Can Canals Nord

90.444

86,00%

77.601

82.348

94.479

PMU-15 Can Canals Est
Total

151.703

48,00%

92.539

308.070

96.311

115.875

Sòl privat
Sostre
terciari i terciari i
dotacions dotacions
privades privades

PMU-12. Pla de millora urbana Can Corbera. El seu àmbit comprèn els terrenys
situats a l‟extrem sud-oest del municipi, llindant amb el terme municipal de Rubí,
entre la riera de Rubí i la carretera de Rubí a Terrassa. La superfície del sector és de
46.067 m².
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Els seus objectius són: Ordenar aquest sector en base a la ubicació d’usos productius,
en coherència amb els usos existents en aquest àmbit del municipi de Sant Quirze del
Vallès i en continuïtat amb altres àmbits d’activitat econòmica dels municipis de Rubí i
Terrassa; obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures, tot incorporant una
franja verda al voltant de la llera de la riera i a la zona del torrent de Can Corbera; i
garantir una bona accessibilitat rodada i circular a l’àmbit, prolongant la vialitat
existent per tal de permetre la connexió viària cap a l’estació depuradora, a l’oest de
la riera de Rubí.

PMU-13. Pla de millora urbana Estació. El seu àmbit comprèn els terrenys situats al
voltant de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Sant Quirze del Vallès i de la
seva àrea d’aparcament. La superfície del sector és de 19.856 m².
Els seus objectius són: Dinamitzar i dotar de centralitat urbana l’àrea de l’estació;
millorar la relació entre el centre urbà i l’àrea comercial, millorant i ampliant la
connexió peatonal existent a través de les vies de ferrocarril; reestructurar els usos
existents i obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures.

PMU-14. Pla de millora urbana Can Canals Nord. El seu àmbit comprèn els sòls urbans
situats entre l’estació de ferrocarril de Sant Quirze, el barri del Poble Sec i l’autopista
C-58, que inclouen la parcel·la única amb divisió horitzontal en la que s’ubiquen
actualment el centre comercial Alcampo, Toys’R’Us, Norauto i Bricomart. La superfície
del sector és de 90.444 m².
Els seus objectius són: Desenvolupar i ordenar aquest sector en base a la
implementació d’usos terciaris, en coherència amb la seva posició de centralitat
urbana i accessibilitat en transport públic; completar l’edificabilitat romanent en
aquest àmbit, incorporant la definició de l’ordenació volumètrica, buscant la millor
relació amb les noves àrees de centralitat urbana de l’Estació i de Mas Duran; garantir
una bona accessibilitat per a vianants dins l’àmbit, així com una bona relació amb
l’àrea de l’estació i el centre urbà de Sant Quirze del Vallès, mitjançant el cobriment
parcial de les vies de ferrocarril; reestructurar l’accessibilitat i les circulacions
rodades dins l’àmbit; reordenar i optimitzar l’àrea d’aparcament, potenciant el
caràcter de node de mobilitat d’aquest àmbit; i definir l’ordenació de la façana de les
activitats terciàries amb front a la C-58.

PMU-15. Pla de millora urbana Can Canals Est. El seu àmbit comprèn els terrenys
situats a l’oest de la carretera C-58, entre el barri de Poble Sec i el riu Sec (torrent de
la Betzuca). La superfície del sector és de 151.703 m².
Els seus objectius són: Garantir una circulació adequada al voltant de les parcel·les
industrials, incorporant les previsions de la variant C-1413; garantir un nou accés a Can
Canals des de Sabadell sud (Porta Aeroport), que permeti la descongestió de la porta
Alcampo; obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures que formaran part del
parc territorial del riu Sec; i consolidar i millorar la façana d’activitats econòmiques
amb front a la C-58.
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6. LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
D'acord amb l'article 25 del TRLU, els plans d'ordenació urbanística classifiquen tot el sòl
del seu territori municipal en tres classes de sòl: sòl urbà; sòl no urbanitzable i sòl
urbanitzable (veure la seva quantificació en els quadres inclosos en el punt 12 d‟aquesta
Memòria de l‟ordenació).

6.1. EL SÒL URBÀ I LES SEVES CATEGORIES
Pel que fa referència al sòl urbà, el Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Quirze
del Vallès classifica com a tal el sòl que ja ha estat sotmès al procés d‟integració al teixit
urbà i que, en conseqüència, o bé compta amb tots els serveis urbanístics bàsics (xarxa
viària que permet l‟accés rodat, abastament d‟aigua, evacuació d‟aigües residuals, i
subministrament d‟energia elèctrica) o bé està comprés en àrees consolidades per
l‟edificació al menys dues terceres parts de la seva superfície edificable.
Dintre d‟aquesta classificació es diferencien, segons l‟establert en la Llei d‟urbanisme,
entre: sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat.
El sòl urbà consolidat és aquell que té la condició de solar llevat que, per a edificar-lo,
s‟hagin de cedir terrenys per a carrers i vies. El sòl urbà no perd la condició de consolidat
per raó de la seva inclusió en un polígon d‟actuació o en un pla de millora urbana, l‟única
finalitat dels quals sigui la de completar o acabar la urbanització (aquest és el cas del
polígon d‟actuació urbanística PAU 3 Poble Sec, PAU-4 Castellet i PAU 6 Can Canals C i D).
Per la seva part, té la condició de sòl urbà no consolidat la resta del sòl urbà.
La diferència substancial entre les dues categories està en la capacitat d‟exigir cessions
d‟aprofitament en aquells terrenys que siguin classificats de sòl urbà no consolidat en els
termes establertes en la legislació urbanística, fet que fa equiparar aquesta categoria de
sòl amb els sòls classificats d‟urbanitzable.
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El conjunt de sòl classificat com a sòl urbà té una extensió de 625,68 ha, el que
representa el 44% de tot el terme municipal i, dintre d‟aquesta quantitat, 549,39 ha
tenen la categoria de sòl urbà consolidat i 76,28 ha corresponen al sòl urbà no consolidat,
dintre del qual es delimiten els diferents plans de millora i polígons d‟actuació detallats
en aquesta mateixa Memòria d'ordenació i que garanteixen la cessió dels aprofitaments i
l‟aportació corresponent dels terrenys de cessió pública en els termes establerts en la
legislació urbanística vigent.
Al nucli de Sant Quirze del Vallès es classifiquen 577,62 ha de superfície com a sòl urbà
(507,63 ha de sòl urbà consolidat i 69,99 ha de sòl urbà no consolidat). Al nucli de Les
Fonts es classifiquen 47,57 ha de superfície com a sòl urbà (41,18 ha de sòl urbà
consolidat i 6,38 ha de sòl urbà no consolidat).

6.2. EL SÒL URBANITZABLE
Pel que respecta al sòl urbanitzable, el nou Pla d‟ordenació urbanística municipal no
preveu sòl dins de cap de les dues categories previstes en el TRLU: sòl urbanitzable
delimitat i sòl urbanitzable no delimitat.

6.3. EL SÒL NO URBANITZABLE
La superfície total de sòl no urbanitzable del Pla és de 783,31 ha equivalent al 56% de la
superfície del municipi.
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7. LA DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL I L’ORDENACIÓ DEL MUNICIPI
La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància
i concreció a Catalunya a partir de l'aprovació de la Llei d‟urbanisme l'any 2002 que es
pronunciava clarament a favor d‟un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base
de l‟ús racional del territori, per a comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic
necessari amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les
generacions presents i futures.
L‟avaluació ambiental s‟ha d‟entendre com un procés i no com un “aixecament d‟acta
final” que és limita a reconèixer les “bondats” d‟un pla. Cal integrar, tal i com estableix
la Llei 6/2009 els criteris ambientals i de sostenibilitat des del mateix moment d‟inici del
procés de planificació. I per assolir aquest objectiu cal treballar els temes ambientals i de
sostenibilitat de manera multidisciplinar, transversal i integrada al llarg de tot el procés
de formulació dels plans d‟ordenació urbanística municipal.
Aquesta interacció feta de manera simultània permet que en el procés de presa de
decisions, s‟integri i es tinguin en compte, des del l‟inici dels primers esbossos de la
formulació del POUM, els criteris ambientals i de sostenibilitat.
L‟experiència demostra que la participació dels experts ambientalistes des de la fase
d‟anàlisi inicial millora substancialment la qualitat final del Pla i facilita enormement la
tasca d‟avaluació ambiental, ja que el mateix equip que ha realitzat la diagnosi ambiental
del territori, detectant els aspectes més sensibles i realitzant recomanacions i assessorant
a l‟equip de planificadors al llarg de tot el procés, és el que després haurà d‟avaluar el
grau de sostenibilitat del propi Pla.
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La documentació i el tràmit ambiental que requereix el Pla d‟ordenació urbanística
municipal de Sant Quirze del Vallès ha de donar compliment al marc legislatiu actual,
concretament a:
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (consolidat amb les modificacions introduïdes).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme.
En base al marc legislatiu exposat, el Pla d‟ordenació urbanística municipal de Sant Quirze
del Vallès ha d‟estar sotmès al tràmit d‟avaluació ambiental.

Des d‟un punt de vista estrictament ambiental, el document central o bàsic amb caràcter
general és L‟Estudi Ambiental estratègic (EAE). A aquest, en el cas de les figures de
planejament sotmeses a avaluació ambiental, els precedeix un document previ, Document
Inicial Estratègic, i un document final de resum i conclusions, tant a nivell de continguts
com de tràmit, que és l‟informe Resum. Aquests documents acompanyen, o formen part
de procés del planejament, des del seu inici, i fins a la seva aprovació definitiva.
Com a guió indicatiu, s‟adjunta una relació dels documents de tot el tràmit ambiental:
- El Document Inicial Estratègic (DIE), és el document que redacta el promotor del
planejament, amb un avanç del propi planejament, per permetre sotmetre‟l a
consultes. Per tant, haurà d‟incloure la informació suficient que permeti conèixer
l‟abast de la proposta, els seus criteris i objectius ambientals bàsics, descripció bàsica
del medi receptor, els efectes probables més significatius sobre el medi receptor, i les
propostes bàsiques d‟encaix, o alternatives. En aquest tràmit es podrà preveure
finalitzar el tràmit diferenciat en el DIE, completant en un segon pas les prescripcions
d‟un possible document d‟exempció, recollits en un Informe Ambiental que acompanyi
la resta de la tramitació.
- L‟Estudi Ambiental estratègic (EAE), recull el resultat de les consultes, i desenvolupa
l‟avaluació del planejament, en tots els seus aspectes, i per tant descriptius, d‟anàlisi,
criteris i objectius ambientals, de discussió de proposta, d‟avaluació dels efectes sobre
el medi ambient, i de definició de mesures de prevenció o correcció, amb efectes
sobre l‟encaix del planejament, la gestió durant la construcció, i les directrius de
sostenibilitat durant la vigència i desenvolupament del pla. Aquest document també el
redacta el promotor del planejament. Aquest document, és el que es sotmet a
informació pública, i per tant, seguint les directrius de la legislació ambiental, ha de
ser entenedor. En el cas, probable, que el document tingui certa complexitat tècnica,
s‟haurà de redactar un apartat de síntesi, amb caràcter no tècnic que permeti la seva
fàcil comprensió.
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- Finalment, l‟Informe Resum és un document de síntesi de l‟Estudi Ambiental
estratègic (EAE), però que a més incorpora dos aspectes claus:
• Resum de tramitació, on es descriurà com a mínim, el resultat de les consultes
derivades de l‟Informe Ambiental Preliminar, un resum de les al·legacions del EAE,
resultat del procés d‟exposició pública, i un resum dels informes sectorials.
• Síntesi de les mesures ambientals del planejament, que farà referència a la
consecució dels criteris i objectius ambientals definits i diferenciat tres aspectes:
1. Aspectes incorporats en l‟encaix de planejament.
2. Aspectes específics a tenir en compte en el desenvolupament del
planejament.
3. Aspectes incorporats a la normativa del planejament.
Aquest document el redacta conjuntament el promotor i l‟administració o, en tot cas,
necessita l‟aprovació expressa de l‟òrgan ambiental, prèviament a l‟aprovació
definitiva del pla o programa.

Els documents ambientals són, com altres, documents instrumentals del POUM i perden el
sentit en el moment de la seva aprovació definitiva si no hi ha una transposició eficaç en
la classificació i qualificació del sòl i en la seva normativa.
Així, el POUM haurà d'incorporar normativament aquells aspectes ambientals que permetin
millorar el metabolisme urbà de la vila, incrementant la seva eficiència i millora respecte
el consum d'energia i recursos naturals, la gestió del cicle de l'aigua i la qualitat
atmosfèrica.
La concreció d‟aquest aspectes (a més dels relacionats amb l‟ordenació del sòl no
urbanitzable però, també, del sòl urbà) es formalitzen en la proposta de sostenibilitat del
model urbà. Es pot dividir fonamentalment en tres capítols:
• CICLE DE L‟AIGUA
Es portarà a terme un estudi específic quan al cicle de l‟aigua, establint directrius
específiques d‟equilibri entre la transformació de sòls, la demanda d‟aigua, la seva
disponibilitat i les possibilitats de millora de l‟eficiència, reutilització i reciclatge, en
el mateix municipi.
- Reducció en el consum, dimensionant correctament els espais que consumeixen
aigua, ser eficients i promoure la reutilització.
- Assegurar la màxima qualitat de les aigües, especialment les pluvials.
- Reduir la producció d‟aigües residuals.
• ENERGIA
Es portarà a terme un programa energètic del municipi, preveient les demandes
d‟energia per habitatge, i establint els estàndards de millora en coherència amb el Pla
de l‟Energia.
- Reduir la demanda d‟energia, i especialment d‟energies fòssils.
- Aportació a renovables.
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- Eficiència.
• RESIDUS
- Reduir la producció de residus.
- Dotar al municipi de la correcta gestió, per afavorir la reutilització i el reciclatge.
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8. LA QUALIFICACIÓ I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA
8.1. LA REDEFINICIÓ I ELABORACIÓ D’UN NOU MARC NORMATIU
Una part essencial del contingut del nou Pla es basa en el procés de revisió,
actualització i ajust de les determinacions gràfiques del planejament derivat aprovat i
bolcat sobre la nova base cartogràfica del plànol de la ciutat.
La disponibilitat d‟una nova base cartogràfica digital ha de possibilitar ajustar i precisar
les condicions normatives en general (i de forma particular les que fan referència a les
condicions bàsiques d‟edificació: alçària i fondària) i disposar d‟un nou document de
regulació molt més precís que l‟anterior que ara es revisa. Altrament aquesta nova
disponibilitat cartogràfica ha possibilitat introduir majors criteris de gestió en les
determinacions del Pla, i definir polígons d‟actuació i sectors de planejament que han
de garantir el repartiment dels beneficis i càrregues i un procés harmònic de
desenvolupament del Pla.
Pel que fa a les determinacions físiques, considerades bàsiques en el planejament
anterior, el nou POUM respecta, majoritàriament, aquelles que han configurat una certa
manera de fer, pròpia del municipi de Sant Quirze del Vallès.

8.2. LA REFOSA I NOVA DEFINICIÓ DE LES QUALIFICACIONS DEL SÒL
El desplegament d‟alguna figura de planejament derivat que s'ha redactat i aprovat al
llarg de la vigència del Pla General vigent ha generat alguna determinació particular
referida tant a l'ordenació de les condicions d'edificació, com als sistemes.
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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 de detall, que no són
prescindibles sense negar el sentit d‟aquelles ordenacions i les possibilitats que aquestes
es puguin completar o, fins i tot, transformar.
La necessària relectura de les disposicions normatives i de les determinacions gràfiques
del planejament aprovat, i la seva contextualització en relació tant a la ciutat
consolidada al voltant dels sectors successivament ordenats, com els nous àmbits i
estructures definits pel nou Pla, obliga a una sistematització, ordre i disposició
jerarquitzada i ajustada de les determinacions del planejament anterior, en relació al
cos dispositiu del nou Pla.
Aquesta refosa normativa i la necessària relectura de les qualificacions del Pla han
comportat 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 pròpies i característiques de cada qualificació en les que
es divideix el sòl a l‟interior de la ciutat.
Aquesta refosa normativa, així com la totalitat de les Normes urbanístiques del POUM de
Sant Quirze del Vallès, s'ha fet tenint en compte la “Guia de referència per a
l'elaboració de les normes urbanístiques del POUM” encàrrec específic de la Direcció
General d'Urbanisme en el marc dels treballs dels “Instruments normatius comuns del
Planejament urbanístic i la seva aplicació al món local” redactat i coordinat per Àngels
Gil-Vernet, advocada i Montserrat Hosta, arquitecta, en virtut del conveni de
col·laboració signat el 25 d‟abril de 2007 entre la Diputació de Barcelona i el Col·legi
d‟Arquitectes de Catalunya amb el suport de la Direcció General d‟Urbanisme, la
Mancomunitat de Municipis de l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, l'ajuntament de
Mataró i el Consell Comarcal del Maresme.
Així mateix, la codificació i nomenclatura de la qualificació urbanística del sòl d‟aquest
POUM s‟emmarca en l‟estructura bàsica de la codificació urbanística del Mapa urbanístic
de Catalunya (d‟ara endavant “MUC”) elaborat per la Generalitat de Catalunya, per tal
d‟unificar criteris en la qualificació urbanística en tot Catalunya.
En els quadres següents es pot visualitzar com s‟ha procedit a renombrar els sitemes, les
zones residencials i les zones d‟activitat econòmica del Pla general vigent i del
planejament derivat tramitat en les noves qualificacions.
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PLA GENERAL V IGENT

PROPOSTA QUALIFICACIÓ DE SISTEMES

SISTEMA PER A LA MOBILITAT

SISTEMA PER A LA MOBILITAT

SISTEMA VIARI

V

SISTEMA FERROVIARI

F

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES

Parc urbà
Places i passeigs urbans

Pu
P

Parc territorial

Pt

Hidrogràfic

H

SISTEMA VIARI

Xarxa viària territorial
Xarxa viària urbana
Complement de vialitat
Xarxa de carrers de prioritat invertida
Aparcaments
Xarxa viària rural
Viari de servei (estacions servei, etc)
SISTEMA FERROVIARI

X

Xt
X
Xv
Xi
Xa
Xr
Xs
F

SISTEMA D'EQUIPAMENTS PÚBLICS I SERV EIS TÈCNICS
DOTACIONS

D

Docents
Sanitaris i assistencials
Cultural i social
Administratius
Religiosos
Esportius

Dd
Ds
Dc
Da
Dr
De

Sense determinar

D

SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS

T

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES
SISTEMA DE PARCS I JARDINS URBANS

Places i jardins urbans (<5.000m2)
Parcs urbans (>5.000m2)

V

Vj
Vp

SISTEMA DE PARCS TERRITORIALS

P

SISTEMA HIDRÀULIC

H

SISTEMA D'EQUIPAMENTS PÚBLICS I SERV EIS TÈCNICS
SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS

Docents
Esportius
SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS

E

Ed
Ee
T

SISTEMA D'HABITATGE DOTACIONAL
SISTEMA D'HABITATGE DOTACIONAL

PLA GENERAL VIGENT

D

PROPOSTA POUM QUALIFICACIÓ ZONES

1 ILLES DE CASES

1 NUCLI ANTIC

2 FRONTS DE CASES

3 EDIFICACIÓ EN ORDENACIÓ CONTÍNUA

3 CASES AÏLLADES

4 EDIFICACIÓ EN ORDENACIÓ OBERTA

4 BLOCS AÏLLATS

5 EDIFICACIÓ EN FILERA

5 NAUS AÏLLADES

6 EDIFICACIÓ UNIFAM ILIAR AÏLLADA

6 CONJUNTS UNITARIS

7 ZONES D'ACTIVITAT ECONÒM ICA

7 SOLARS D'ORDENACIÓ SINGULAR

8 ZONA DE SERVEIS PRIVATS

PLANEJAMENT DERIVAT
D DOTACIONAL
CASTELLET

CASTELLTORT

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. APROVACIÓ INICIAL. FEBRER 2019

83

MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ

8. LA QUALIFICACIÓ I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA

PLA GENERAL VIGENT

PROPOSTA QUALIFICACIÓ ZONES POUM

1 1. NUCLI ANTIC

1. ILLES DE CASES
Illes tradicionals

1a

1a

Vila de Sant Quirze

Illes tradicionals. Parcel·les amb front a la Plaça de la vila, veïnes a l'edifici de la Cooperativa

1a*

1b

Barri de les Fonts

Illes d'eixample

1b

1c

Los Rosales

Mas Duran

1b-7

3 3. EDIFICACIÓ EN ORDENACIÓ CONTÍNUA
2. FRONTS DE CASES
Fronts tradicionals

2a

Fronts de renovació

2b

3a

Ordenació Tradicional

3b

Illes d'eixample

4 4. EDIFICACIÓ EN ORDENACIÓ OBERTA

Casc antic de Sant Quirze, front de la riera de Les Fonts

2b

UA 3,4 i 5 Centre Vila

2b

Les Casetes

2b

4a1

ordenació oberta amb volumetria definida

UA 10 Baix Riera, Les Fonts

2b

4a2

Castellet

Fronts d'ordenació unitària

2c

4a AMB VOLUMETRIA DEFINIDA

4b AMB VOLUMETRIA FLEXIBLE
4b1

Can Casablanques

4b2

c. Sabadell-Vallcorba

3a

4b3

Mas Duran Centre

3. CASES AÏLLADES
Cases aïllades, parcel·la petita
Les Fonts, Nucli antic
Cases aïllades, parcel·la mitjana
Nucli Antic
Sotavia
Les Fonts

3a

4b4

Mas Duran est

3b

4b5

ronda Arraona-Rosselló

3b1

4b6

Castellet

3b
3b2

5 5. EDIFICACIÓ EN FILERA

Can Pallars

3b-5

5a AMB VOLUMETRIA DEFINIDA

Mas Duran

3b-7

5b

Cases aïllades, parcel·la gran

EN CONJUNTS UNITARIS
5b1

St. Quirze Parc

3c

5b2

Sant Quirze Parc sud

Can Pallars

3c-5

5b3

Vallsuau Can Feliu - Guilleries

Can Llobateres I

3c-8

5b4

Vallsuau Can Feliu

Can Llobateres II

3c-8*

5b5

Vallsuau Can Feliu - Av. Vallès

3d

5b6

Can Casablanques

3d

5b7

Les Fonts

Sotavia

Cases aïllades, parcel·la en pendent
Les Fonts

3c

5c
4. BLOCS AÏLLATS

AMB VOLUMETRIA FLEXIBLE
5c1

Mas Duran oest

4a

5c2

Castellet ciutat jardí intensiva

Polígon Can Casablanques

4a-3

5c3

Sant Quirze Parc - Pruner

Sector de Vallsuau-Can Feliu

4a-6

Blocs aïllats existents

6 6. EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR AÏLLADA

Blocs aïllats de nova ordenació

4b

UA 3,4 i 5 Centre Vila

4b

UA 7 Can Tuset

4b

6a1

Les Fonts, Nucli antic

4b

6a2

Nucli antic

UA 11 Habitatge públic Les Fonts

6a EN PARCEL·LA PETITA

6b EN PARCEL·LA MITJANA

Mas Duran I

4b1-7

Mas Duran II

4b2-7

6b1

Les Fonts

Mas Duran III

4b3-7

6b2

Les Fonts - Verge de Montserrat

Polígon Can Casablanques

4b-3

6b3

Can Pallars

Polígon Sant Quirze Parc

4b-4

6b4

antic Castellet 4

6c EN PARCEL·LA GRAN
5. NAUS AÏLLADES

6c1

entorn masia Can Pallars

5a

6c2

Can Llobateres

5a-9

6c3

antic Castelltort a1

Can Torres i Can Llobet

5a-10

6c4

antic Castelltort a2

Polígons C i D de Can Canals

5a-11

6c5

antic Castelltort d1.1-d1.2

5b

6c6

antic Castelltort d2

Sector E de Can Canals

5b-11

6c7

antic Castelltort d3.1

Sector Can Feu

5b-12

6c8

antic Castelltort d3.2

5c

6c9

antic Castelltort a3

5c

6c10

antic Castelltort a3a

Naus aïllades amb compartimentació
Can Casablanques

Naus aïllades de consolidació moderna amb ús industrial o terciari

Naus aïllades de consolidació moderna
Can Canals nord
Can Corbera

5

6. CONJUNTS UNITARIS
Pla Especial Can Ponsic
Polígon de Sant Quirze Parc
Sector Vallsuau-Can Feliu - verd privat
Cases agrupades, < 10 edificacions
Polígon Sant Quirze Parc
Fileres de cases. Imatge arrenglerada
UA8 Les Casetes

6d EN PARCEL·LA SINGULAR
6d1

antic Castellet 5

6d2

Catàleg

6
6 -- 4
6--6
6a

7 7. ZONES D'ACTIVITAT ECONÒMICA
7a INDÚSTRIA AGRUPADA

6a-4

7a1

Can Casablanques

6b

7a2

Can Torres i Can Llobet

6b

7a3

Can Canals C i D

7b INDÚSTRIA AÏLLADA

UA 9 Cementiri Vell

6b-3

Can Casablanques

6b-3

7b1

Can Feu

Polígon Sant Quirze Parc

6b-4

7b2

Can Corbera

Sector de Vallsuau - Can Feliu

6b-6

Sector de Vallsuau - Can Feliu - comerç
Mas Duran

7c FRONTS DE REPROGRAMACIÓ SEQÜENCIAL

6b-6*
6b-7

8 8. ZONA DE SERVEIS PRIVATS
8a AMB VOLUMETRIA DEFINIDA

7. SOLARS D'ORDENACIÓ SINGULAR
Estació

7

UA 1 - Plaça de les Arenes (Les Fonts)

7

UA 2 - Accés Les Fonts

8a1

Sant Quirze Parc

8a2

Castellet

8b AMB VOLUMETRIA FLEXIBLE

7

8b1

Castellet

Can Casablanques

7--3

8b2

Castellet

Mas Duran

7--7

CASTELLET
Residencial plurifamiliar. Ordenació oberta

Castellet 1

Residencial plurifamiliar. Blocs lineals

Castellet 2

Residencial ciutat jardí intensiva

Castellet 3

Residencial ciutat jardí extensiva, parcel·la mitjana

Castellet 4

Residencial ciutat jardí extensiva de preservació

Castellet 5

Residencial mixta, àrea central

Castellet 6

Equipaments privats

Castellet 7

CASTELLTORT
Unifamiliar aïllada. Ciutat jardí extensiva o semiintensiva

a1

Unifamiliar aïllada. Ciutat jardí extensiva o semiintensiva

a2

Zona de concentració de l'edificació I

d1

Zona de concentració de l'edificació II

d2

Zona de concentració de l'edificació III

d3

Zona de concentració de l'edificació IV. Blocs lineals per a hab. filera o plurif. en blocs

d4

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. APROVACIÓ INICIAL. FEBRER 2019

84

MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ

8. LA QUALIFICACIÓ I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA

8.3. LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL
La qualificació del sòl és l‟instrument bàsic que concreta el règim urbanístic del sòl en
sòl urbà i en sòl no urbanitzable del POUM i en el planejament derivat posterior dels
àmbits que el POUM determina, pendents de desenvolupar i de qualificar, per tal de
regular en cada cas els paràmetres urbanístics corresponents i associats a cada àmbit de
qualificació urbanística.
Amb aquesta finalitat, s‟estableixen dos tipus bàsics en la qualificació del sòl:
• Els sistemes urbanístics són els sòls que es qualifiquen per una funció publica en el
territori, en relació amb les infraestructures per a la mobilitat, els espais lliures, els
equipaments comunitaris i els àmbits d‟habitatge dotacional públic, i les
infraestructures dels serveis tècnics i ambientals, amb independència de la classe de
sòl en què es trobin.
La qualificació del sòl de sistema, si encara no és públic, legitima a l‟administració
pública competent per adquirir-lo mitjançant els instruments de gestió urbanística
corresponents. La qualificació de sistema urbanístic en el sòl classificat com a no
urbanitzable i els sistemes que no hagin de ser necessàriament de titularitat pública
no genera el dret a expropiació per ministeri de llei conforme al que estableix
l‟article 114 del TRLU.
• Les zones són els sòls amb ús i aprofitament privats, d‟acord amb el següent:
- en l‟ordenació detallada del sòl urbà definida per aquest POUM i en el
planejament derivat es qualifica el sòl en zones diferenciant els diferents teixits
urbans i vinculant a cada qualificació els paràmetres urbanístics de parcel·lació,
edificació i usos, d‟acord amb els articles 68.2.a i 80.a del RLU.
- en sòl no urbanitzable es diferencien zones o àmbits segons la morfologia,
naturalesa i ús del sòl, i el seu nivell de protecció, d‟acord amb l‟article 68.8.a
del RLU.
Es poden establir subzones per a cada zona, depenent dels diversos paràmetres
urbanístics, el tipus d‟edificació i el tipus de regulació volumètrica que s‟estableixi.
La regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà
també serà aplicable pel planejament derivat que es desenvolupi, amb les
corresponents subzones.

8.4. QUALIFICACIÓ I REGULACIÓ DELS SISTEMES
La nova qualificació i regulació dels sistemes parteix d'un doble criteri: d'una banda,
establir una classificació sistemàtica que reflecteixi l'organització dels elements que
configuren l'estructura del territori; i, de l'altra, mantenir una certa continuïtat respecte
a l'estructura anterior.
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En concret, el Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès determina
els sistemes següents, amb la corresponent correlació amb el MUC:
codi POUM

codi MUC

SISTEMES PER LA MOBILITAT
Viari

X

SX

Ferroviari

F

SF

Parcs i jardins urbans

V

SV

Parcs territorials

P

-

Sistema hidrogràfic

H

SH

Equipaments comunitaris

E

SE

Habitatge dotacional

D

SD

Serveis tècnics i ambientals

T

ST

SISTEMES D‟ESPAIS LLIURES

SISTEMES D‟EQUIPAMENTS I SERVEIS TÈCNICS

En els diferents sectors de desenvolupament delimitats en el sòl urbà no consolidat
s‟identifiquen, amb el corresponent codi alfanumèric entre parèntesi (N), aquells
sistemes que tenen caràcter indicatiu. Les determinacions corresponents a la posició,
dimensió i destí d‟aquests sistemes s‟estableixen en les fitxes normatives corresponents
a cada sector de desenvolupament i en els plànols d‟ordenació d‟aquest POUM. La
modificació d‟aquestes determinacions precisarà la justificació expressa sobre l‟adopció
d‟un model diferent a l‟establert en aquest Pla.
La quantificació del sòl delimitat per aquest POUM en cadascun dels sistemes es pot
consultar en els quadres inclosos en el punt 12 d‟aquesta Memòria de l‟ordenació.
SISTEMES PER LA MOBILITAT
Els sistemes per la mobilitat inclouen aquells sistemes que conformen la xarxa de
comunicacions del territori. Els sòls destinats per aquest Pla d‟ordenació urbanística
municipal a sistema per la mobilitat s‟inclouen en una de les següents categories: el
sistema viari o sistema ferroviari.
El sistema viari
Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària destinats a la
vialitat i l‟aparcament que han de permetre la connexió entre els diferents sectors del
territori i garantir un nivell d‟accessibilitat i de mobilitat adequat dins del terme
municipal.
Els sòls que aquest Pla destina a sistema viari s'identifiquen en els plànols d‟ordenació
amb el codi X i s'inclouen en un dels subsistemes següents:
• Xarxa viària territorial, codi Xt. Està formada per les carreters estatals, nacionals,
comarcals i locals que creuen el terme municipal i que tenen com a funció principal
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la de connectar la vila de Sant Quirze del Vallès amb la resta de nuclis del municipi i
amb els municipis veïns.
• Xarxa viària urbana, codi X. Està conformada pels carrers que defineixen
l‟estructura urbana de Sant Quirze del Vallès, per la seva posició, les activitats que
localitzen i els sectors urbans que relacionen.
• Complement de vialitat, codi Xv. Comprèn espais complementaris dels anteriors,
podent significar diferents finalitats en funció de la categoria de sòl a la que
complementen, ja sigui espais per vianants en la xarxa viària urbana o espais de
protecció i complementaris de la vialitat en el cas de la xarxa viària territorial.
• Xarxa de carrers de prioritat invertida, codi Xi. Està formada pel conjunt de carrers
en els que es considera prioritària la mobilitat peatonal respecte la rodada.
• Aparcament, codi Xa. Comprèn els sòls específicament destinats a la parada i
guàrdia de vehicles automòbils.
• Xarxa viària rural, codi Xr. Permeten l‟accés a les finques rústiques d'una partida
del municipi de Sant Quirze del Vallès o municipis veïns.
El sistema ferroviari
Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al pas de la xarxa ferroviària, que ha de
permetre la continuïtat a través del territori municipal i possibilitar un nivell
d‟accessibilitat i de mobilitat adequat dins de la ciutat, sense convertir-se en una
barrera física per els vianants i vehicles. S‟identifica en els plànols d‟ordenació amb el
codi F.

SISTEMES D'ESPAIS LLIURES
Els sistemes d‟espais lliures de Sant Quirze del Vallès inclouen aquells sòls que,
localitzats estratègicament en les diferents àrees del municipi, permeten estructurar
una xarxa d‟espais forestals, agrícoles i espais lliures urbans interrelacionada a través de
l‟ordenació d‟eixos cívics i carrers peatonals, itineraris paisatgístics i recorreguts
peatonals. Així mateix, inclou el sistema hidrogràfic en atenció a les característiques
físiques i geomorfològiques.
El sistema d‟espais lliures ordena els espais de lleure i esbarjo dels ciutadans, alhora que
determina la imatge final de la ciutat i del seu entorn no urbanitzat.

Els sòls que aquest Pla destina a sistemes d‟espais lliures, s‟inclouen en una de les
categories següents:
- Sistema de parcs i jardins urbans

codi V

- Sistema de parcs territorials

codi P

- Sistema hidrogràfic

codi H
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Sistema de parcs i jardins urbans
Formen el sistema de parcs i jardins urbans tots els parcs, jardins, places i tot l‟espai
verd públic situat en sòl urbà o urbanitzable la funció principal del qual és el descans i
l‟esbarjo de la població. S‟identifica en els plànols d‟ordenació amb el codi V.
Dins el sistema de parcs i jardins urbans, el Pla identifica dos categories:
• Places i jardins, codi Vj. Correspon a espais lliures urbans de dimensions petites o
mitjanes (inferiors a 5.000 m²) o destinats a l‟esbarjo de la població. Aquests espais
poden presentar components de vegetació complexos (entapissants, arbusts, gespes,
arbres, etc.) i elements de mobiliari i enllumenat. En general estan vinculats a la
trama de vials urbans i en són complementaris. Espais pensats per acollir graus
d‟utilització per part de la població d‟intensitat mitjana o alta i que requereixen
actuacions de manteniment i neteja constants.
• Parcs urbans, codi Vp. Inclou espais oberts urbans de grans dimensions (majors a
5.000 m²), destinats a l‟esbarjo de la població, amb components de vegetació més o
menys complexos: a part de l‟arbrat hi podem trobar entapissants, arbusts, gespes,
etc. Normalment compten amb graus d‟utilització per part de la població
d‟intensitat mitja.
Sistema de parcs territorials
El sistema de parcs territorials comprèn l‟espai fluvial dels torrents de la Font del Pont,
de la Betzuca, Can Barra i Riu Sec i de la riera de les Arenes i està situat a ambdós
marges de la seva llera qualificada com a sistema hidrogràfic. Inclou el connector
biològic associat al riu, la vegetació de ribera i la zona inundable. Els sòls que aquest Pla
destina a sistema de parcs territorials s'identifiquen en els plànols d‟ordenació amb el
codi P.
Sistema hidrogràfic
Aquest POUM qualifica com a sistema hidrogràfic les lleres dels rius, torrents, barrancs i
rases de Sant Quirze del Vallès i les riberes associades a ells. A part de la seva funció
pròpiament hidràulica, el sistema hidrogràfic presenta interès en relació al paisatge del
municipi, al potencial com a connector biològic i al manteniment de la biodiversitat. Cal
contemplar la xarxa hidrogràfica des del punt de vista sistèmic a nivell de conca i en
relació amb els recursos hídrics i l‟aqüífer.
La seva delimitació inclou els terrenys inclosos en la zona fluvial que, d'acord amb
l'article 6.2 del RLU, és la part de la zona inundable que inclou la llera del riu i les seves
riberes i que l‟instrument de planificació hidrològica corresponent delimita d‟acord amb
l‟avinguda per al període de retorn de 10 anys, tenint en compte els requeriments
hidràulics i ambientals i respectant la seva continuïtat.
Els sòls que aquest Pla qualifica com a sistema hidrogràfic s'identifiquen en els plànols
d‟ordenació amb el codi H.
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SISTEMA D’EQUIPAMENTS I SERVEIS TÈCNICS
Comprèn els sòls destinats a instal·lar dotacions d‟interès públic i social necessaris en
funció de les característiques demogràfiques i sòcio-econòmiques de la població.
Els sòls que aquest Pla destina a sistemes d‟equipaments i de serveis tècnics s‟inclouen
en una de les categories següents:
- Sistema d‟equipaments comunitaris

codi E

- Sistema d'habitatge dotacional

codi D

- Sistema de serveis tècnics i ambientals

codi T

Sistema d’equipaments comunitaris
El sistema d'equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos públics
col·lectius o comunitaris i a dotacions d'interès públic o social necessaris en funció de les
característiques socioeconòmiques de la població. S'identifica en els plànols d'ordenació
amb el codi E.
Sistema d’habitatge dotacional públic
El sistema d‟habitatge dotacional comprèn les actuacions públiques d‟habitatge
destinades a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb
necessitats d‟assistència o d‟emancipació justificades en polítiques socials prèviament
definides. S'identifica en els plànols d'ordenació amb el codi D.
Sistema de serveis tècnics
El sistema d‟infraestructures de serveis tècnics comprèn les instal·lacions i els espais
reservats pels serveis d'abastament d'aigües, evacuació i depuració d'aigües residuals,
centrals receptores i distribuïdores d'energia elèctrica i la xarxa d'abastament, centres
de producció o transformació de gas i la seva xarxa de distribució, centrals de
comunicació i de telèfon, parcs mòbils de maquinària, plantes incineradores o de
tractament de residus sòlids, deixalleria i altres possibles serveis de caràcter afí. Inclou
també els serveis públics vinculats al viari i de suport al transport rodat com són les
estacions de servei, les estacions de servei, els serveis ITV, les bàscules, etc...
S'identifica en els plànols d'ordenació amb el codi T.

8.5. QUALIFICACIÓ I REGULACIÓ DE LES ZONES EN SÒL URBÀ
El Pla planteja una regulació de les diferents zones edificables partint de la refosa
realitzada de l'anterior regulació normativa i, al mateix temps, cercant una nova
estructura de la zonificació que, mantenint una major interrelació possible amb les
actuals zones i amb la seva nomenclatura, defineixi una estructura ordenada i lògica.
Atenent a la diferenciació establerta en la legislació urbanística, referent al règim
urbanístic del sòl en relació als drets i als deures de la propietat establerts a la Llei
d'urbanisme adquirits en una finca o parcel·la, s'estableixen les zones d'execució directa
o "zones" i les "zones preferents a detallar". El POUM estableix la subdivisió del sòl
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d'execució directe, no condicionat al planejament derivat, en "zones" que regulen de
forma precisa l'ordenació del sòl urbà i del sòl no urbanitzable. La "zona" s'identifica amb
un polígon zonal definit i associat a un codi alfanumèric (codi Nn).
Les zones bàsiques del sòl urbà es determinen segons els diferents teixits urbans, i les
subzones corresponents a cada zona bàsica es diferencien per regular diferents règims
urbanístics del sòl, segons els paràmetres urbanístics específics associats a cada
subzona, essent les inicials que regula aquest POUM les següents:
SÒL RESIDENCIAL
NUCLI ANTIC

CODI 1

- Vila de Sant Quirze

codi 1a

- Barri de les Fonts

codi 1b

- Los Rosales

codi 1c

EDIFICACIÓ EN ORDENACIÓ CONTÍNUA

CODI 3

- Ordenació tradicional

codi 3a

- Illes d‟eixample

codi 3b

EDIFICACIÓ EN ORDENACIÓ OBERTA

CODI 4

- Edificació oberta amb volumetria definida

codi 4a

- Edificació oberta amb volumetria flexible

codi 4b

EDIFICACIÓ EN FILERA

CODI 5

- Edificació en filera amb volumetria definida

codi 5a

- Edificació en filera amb volumetria definida i conjunts unitaris

codi 5b

- Edificació en filera amb volumetria flexible

codi 5c

EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR AÏLLADA

CODI 6

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la petita

codi 6a

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la mitjana

codi 6b

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la gran

codi 6c

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

codi 6d

SÒL D‟ACTIVITAT ECONÒMICA I DE SERVEIS
ACTIVITATS INDUSTRIALS

CODI 7

- Indústria tradicional

codi 7a

- Indústria aïllada

codi 7b

- Fronts de reprogramació

codi 7c

SERVEIS PRIVATS

CODI 8

- Serveis privats amb volumetria definida

codi 8a

- Serveis privats amb volumetria flexible

codi 8b
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La regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà
també serà aplicable pel planejament derivat que es desenvolupi, amb les corresponents
subzones, siguin les definides en aquestes Normes o altres més específiques.
En el desenvolupament del planejament derivat o modificacions puntuals del POUM,
l‟ordenació urbanística detallada es regularà mitjançant les mateixes zones bàsiques del
sòl urbà i amb la possibilitat d‟establir noves subzones que seran integrades en aquest
POUM en el moment d‟elaborar les actualitzacions i refoses del planejament vigent,
d‟acord amb el que estableixen les Normes urbanístiques del Pla, sense necessitat de
modificació puntual del mateix.
En el cas que una modificació puntual del POUM introdueixi una nova zona bàsica, la
codificació corresponent haurà de ser coherent amb l‟ordre i el sistema de codificació
establert en aquest POUM i amb els criteris del Mapa urbanístic de Catalunya.
El Pla, per altra banda, diferencia entre les condicions dominants de les zones, que són
aquelles que les identifiquen i diferencien de forma que cada zona predetermina una
imatge urbana caracteritzada per dues condicions bàsiques: els usos generals i/o
específics dominants i la tipologia edificatòria per a cada un d‟aquests usos.
En la regulació concreta de cada zona s'estableixen els diferents paràmetres i condicions
que li són d'aplicació, remetent-se algun d'ells als plànols d'ordenació detallada del sòl
urbà a escala 1:1.000. D‟acord amb l‟anterior tindran caràcter de bàsic, els paràmetres
que tinguin una relació directa amb: condicions de parcel·la mínima, alçada reguladora
màxima, ocupacions de parcel·la (sigui amb fondàries edificables o ocupacions màximes
en % de patis o parcel·les), edificabilitat de les parcel·les, tipologia de l'edificació
respecte als espais públics urbans, alineacions o separacions respecte a carrer, nombre
de plantes, composició de façanes (en el cas que es condicioni) i els usos dominants i
incompatibles.
La resta de paràmetres i condicions que no es consideren bàsics tenen la condició de
complementaris. Els paràmetres bàsics s'hauran de modificar mitjançant la modificació
puntual de les Normes d'aquest POUM.
Els sòls qualificats d‟habitatge de protecció pública en aquest POUM incorporen el codi
“hp” al codi alfanumèric que identifica la zona o subzona. La identificació dels sòls
qualificats d‟habitatge de protecció pública en desenvolupament dels sectors delimitats
en aquest POUM també incorporaran el codi “hp” al codi alfanumèric que identifica la
zona o subzona.
La quantificació del sòl delimitat per aquest POUM en cadascuna de les zones, així com
el seu sostre potencial, es pot consultar en els quadres inclosos en el punt 12 d‟aquesta
Memòria de l‟ordenació.
LES ZONES DEL SÒL URBÀ

Zona Nucli antic
Comprèn els sòls on s'edificaren les primeres construccions dels nuclis històrics de Sant
Quirze del Vallès i de les Fonts i que encara mantenen algunes de les seves
característiques originals. És objectiu d'aquest POUM afavorir el manteniment de les
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condicions paisatgístiques i ambientals dels àmbits definits i, alhora, millorar les
condicions d'habitabilitat, protegir els elements d'interès arquitectònic i regular els usos
i compatibilitats. S'identifica en els plànols d'ordenació amb el codi 1.
S‟estableixen les següents subzones, en base a les característiques dels seus teixits:
Vila de Sant Quirze

codi 1a

Barri de les Fonts

codi 1b

Los Rosales

codi 1c

Zona d’edificació en ordenació contínua
Correspon al tipus edificatori residencial que serví d‟ordenació dels primers creixements
en extensió de la ciutat històrica, i que es caracteritza per edificacions entre mitgeres,
amb façanes alineades a vial. S'identifica en els plànols d'ordenació amb el codi 3.
S‟estableixen les següents subzones, en base a les característiques dels seus teixits:
Ordenació tradicional

codi 3a

Illes d‟eixample

codi 3b

Zona d’edificació en ordenació oberta
Correspon al tipus edificatori residencial de bloc o torre aïllada de caràcter plurifamiliar
amb espais lliures entre ells que fan de transició en la relació edifici – carrer. S'identifica
en els plànols d'ordenació amb el codi 4.
S‟estableixen les següents subzones, en base a la definició volumètrica de l‟edificació:
Edificació oberta amb volumetria definida

codi 4a

Edificació oberta amb volumetria flexible

codi 4b

Zona d’edificació en filera
La zona d‟edificació en filera regula aquells creixements de la ciutat en base a la
tipologia d‟habitatges unifamiliars de baixa alçada, que en construcció individual o en
conjunts d‟una mateixa promoció, defineixen fronts unitaris característics del
creixement en filera. S'identifica en els plànols d'ordenació amb el codi 5.
S‟estableixen les següents zones, en base a la seva ordenació:
Edificació en filera amb volumetria definida

codi 5a

Edificació en filera amb volumetria definida i conjunts unitaris

codi 5b

Edificació en filera amb volumetria flexible

codi 5c

Zona d’edificació unifamiliar aïllada
La zona d‟edificació unifamiliar aïllada regula els creixements de baixa densitat
realitzats en base a edificis aïllats d‟habitatges unifamiliars, envoltats de sòl lliure
privat. S'identifica en els plànols d'ordenació amb el codi 6.
S‟estableixen les següents subzones, d'acord amb la dimensió i característiques de les
parcel·les:
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Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la petita

codi 6a

Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la mitjana

codi 6b

Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la gran

codi 6c

Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular

codi 6d

Zona d’activitats industrials
La zona d'activitats industrials inclou els sòls destinades a acollir específicament les
activitats econòmiques industrials ja sigui en naus de dimensió reduïda i amb tipologia
entre mitgeres com en naus de dimensió mitjana o gran i amb tipologia aïllada.
S'identifica en els plànols d'ordenació amb el codi 7.
S‟estableixen les següents subzones, en base a la seva tipologia edificatòria i la dimensió
i característiques de les parcel·les:
Indústria tradicional

codi 7a

Indústria aïllada

codi 7b

Fronts de reprogramació

codi 7c

Zona terciari i dotacions privades
Comprèn aquelles activitats d‟equipaments o de serveis terciaris existents i les que
s‟estableixen de nou, complementàries de les públiques regulades dintre del sistema
d‟equipaments comunitaris. S'identifica en els plànols d'ordenació amb el codi 8.
S‟identifiquen dues subzones en base a tipus de teixit en el que es localitzen els sòls:
Serveis privats amb volumetria definida

codi 8a

Serveis privats amb volumetria flexible

codi 8b

ELS PARÀMETRES URBANÍSTICS D’ORDENACIÓ I CONDICIONS D’ÚS
El règim urbanístic del sòl i del subsòl de cada qualificació urbanística depèn dels
paràmetres urbanístics associats i les condicions d‟ordenació detallades en els plànols.
Els paràmetres urbanístics tenen dues naturaleses diferents:
a) Els paràmetres d’ordenació són paràmetres de components físiques, formals i de
mesura sobre el territori, per l‟ordenació urbanística d‟àmbits a desenvolupar, o per
l‟ordenació del sòl, vol i subsòl associats a una qualificació urbanística.
b) Els paràmetres d’ús són paràmetres que regulen i relacionen les funcions de
l‟home amb els diversos elements i àmbits del territori, i s‟associen a un àmbit de
planejament o a una qualificació urbanística.
Els paràmetres d‟ordenació s‟estructuren en quatre grans tipus:
• Paràmetres referits als sectors i polígons. Són els paràmetres determinants per
l‟elaboració del projecte urbanístic del planejament derivat i per l‟elaboració del
projecte de gestió corresponent als polígons d‟actuació urbanística, siguin delimitats
directament en el sòl urbà o a partir de l‟elaboració de planejament derivat.
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• Paràmetres referits a la parcel·la, de tres tipus:
- paràmetres propis de la parcel·la, comuns per a totes les zones.
- paràmetres comuns d‟edificació en relació a la parcel·la, comuns per a totes
les zones.
- paràmetres en relació a la parcel·la, per a les zones on l‟edificació es situa en
relació amb la parcel·la o conjunt de parcel·les, o illa si s‟escau.
• Paràmetres referits al carrer, de dos tipus:
- paràmetres propis del carrer, són els paràmetres del sistema viari que es poden
relacionar amb la regulació de l‟edificació.
- paràmetres en relació al carrer, són paràmetres d‟ordenació de l‟edificació per
a les zones on aquesta es situa en relació amb l‟alineació del vial.
• Paràmetres referits a l‟edifici. Són els paràmetres propis de l‟edifici i comuns a
tots els tipus d‟edificació i zones. La regulació de la situació de la planta baixa i de
l‟alçària reguladora màxima en relació amb el seu punt d‟aplicació, són els únics
paràmetres que es regulen diferent atenent a si l‟edificació es situa en relació amb
el carrer o en relació amb la parcel·la (o illa), i alhora també s‟estableixen criteris
unitaris.
Els paràmetres d‟ús es regulen d'acord amb el següent:
• Usos segons la funció amb vuit usos generals, que contenen varis usos específics
que s‟enumeren i es defineixen en el corresponent article:
- Residencial.
- Terciari i serveis.
- Industrial, logístic i tecnològic.
- Agrari i recursos naturals.
- Dotacions públiques.
- Serveis tècnics i ambientals.
- Mobilitat.
- Lleure i ambiental.
• Usos segons el domini:
- Domini públic
- Domini privat: particular, comunitari o col·lectiu.
• Permissibilitat i limitacions generals dels usos:
- Usos admesos: principals (o dominants) i compatibles
- Usos prohibits.
• Usos i activitats ambientals.
• Paràmetres específics de l‟ús d‟aparcament.
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8.6. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
La regulació del sòl no urbanitzable es realitza en base a:
• Les condicions generals de protecció ambiental:
- protecció de les aigües;
- normes relatives als residus;
- protecció de la biodiversitat;
- condicions d'implantació de noves infraestructures;
- normes territorials sobre el paisatge;
- protecció dels sòls i el relleu; i
- altres condicions relatives a la protecció del medi físic.
• La regulació dels elements propis del territori:
- la xarxa hidrogràfica;
- la xarxa viària rural;
- l‟estructura de la propietat del sòl;
- els elements d‟interès històric, tradicional i paisatgístic; i
- les construccions existents.
• La regulació dels usos, edificacions i instal·lacions; i
• La qualificació urbanística del sòl.
- Vessants de les Fonts, codi 11
-Vessants de la Betzuca, codi 12
-Vall de Can Vinyals, codi 13
Altrament, en l‟ordenació del sòl no urbanitzable d‟aquest Pla, s‟identifiquen els
denominats “components de qualificació” que suposen condicionaments i regulacions
específiques a la regulació general establerta en la qualificació del sòl no
urbanitzable. Els components de qualificació, que es poden trobar en les diferents
zones i sistemes d‟aquest Pla, són els següents:
- Aigües.
- Masses forestals de protecció.
- Hàbitats d‟interès comunitari (HIC).
- Boscos.
- Matollars, prats i herbassars.
- Sòl agrícola de secà.
-Sòl agrícola de regadiu.
Finalment, s‟estableixen una sèrie de “filtres”, que són els condicionants
transversals que actuen sobre el suport, format per les unitats de paisatge i els
components de qualificació, i que s‟identifiquen:
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- Proteccions territorials:
Sòl de valor natural i de connexió (Serra Galliners).
Protecció Territorial Infraestructures.
- Riscos:
Risc d‟inundació.
Risc químic.
Riscos tecnològics.
- Serveis ecosistèmics:
Proveïment, valor agrícola dels sòls, zones de recàrrega d‟aigua.
Regulació: infiltració, protecció d‟incendis.
Culturals. Patrimoni i paisatge
Pel que fa referència a l‟establiment i regulació dels sistemes urbanístics, s‟estarà a
les condicions que es determinen, de forma general, en el títol quart de les Normes
urbanístiques del Pla.
LES ZONES DEL SÒL NO URBANITZABLE
El POUM de Sant Quirze del Vallès qualifica el sòl segons tres tipus de zones:
Vessants de les Fonts, codi 11
Comprèn els territoris forestals de la Serra de Galliners que vessen cap a la riera de
Rubí, cap al barri de les Fonts. Acull un paisatge de forestal, condicionat per les formes
del relleu i el clima mediterrani, sent aquests dos condicionants que han influït de
manera decisiva en les seves característiques d‟explotació, i per tant el manteniment de
la seva qualitat forestal. S‟identifica en els plànols d‟ordenació amb el codi 11.
Vessants de la Betzuca, codi 12
Comprèn els territoris forestals de la Serra de Galliners que vessen cap a la Betzuca, i
cap a la vila de Sant Quirze. Acull un paisatge de forestal, condicionat per les formes del
relleu i el clima mediterrani, sent aquests dos condicionants que han influït de manera
decisiva en les seves característiques d‟explotació, i per tant el manteniment de la seva
qualitat forestal. Manté de forma gairebé relíctica algun camp de conreu de secà.
S‟identifica en els plànols d‟ordenació amb el codi 12
Valls de Can Vinyals, codi 13
Comprèn els vessant de la Vall de Can Vinyals, que vessen cap a la conca de riu Ripoll.
Acull un paisatge de agro-forestal, concentrant la zona forestal a les parts més altes de
la unitat, i en exposicions obagues, i els camps de conreu, de secà, en la solana.
Malgrat les dimensions té un caràcter relíctic tant a nivell local com comarcal, sent una
mostra del que abans era el paisatge predominant de les planes del Vallès.
S‟identifica en els plànols d‟ordenació amb el codi 13.
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COMPONENTS DE LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
Els components de qualificació s‟estableixen 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 pròpies del SNU, com són les
activitats agrícoles i forestals.
Els components de qualificació que es poden trobar en les diferents zones i sistemes del
sòl no urbanitzable s‟agrupen en les següents categories:
- Aigües, inclou els àmbits lligats al sistema hidràulic, amb tots els espais associats
que l‟acompanyen i, per tant, amb una lectura que inclou tant l‟aigua, les
comunitats vegetals com la geomorfologia. S‟exclouen les masses d‟aigua associades
als sistemes de reg.
- Masses forestals madures, inclou les masses forestals que presenten comunitats
climàciques, o en estadis de la successió natural molt propers, o malgrat no ser així,
la seva vocació o el seu potencial, així ho aconsella. Dins d‟aquest grup de
components de qualificació, se‟n distingeixen tres:
a) Hàbitats d’interès comunitari (HIC). La Directiva d'hàbitats defineix l‟hàbitat
natural com aquelles zones, terrestres o aquàtiques, diferenciades per les
característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment
naturals com seminaturals. D‟aquests hàbitats, considera que són d'interès
comunitari (HIC) aquells que compleixin alguna d'aquestes característiques:
- Estar amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural.
- Tenir una àrea de distribució reduïda, a causa de la seva regressió, o per les
característiques intrínseques de l‟hàbitat.
- Exemples representatius d'una o diverses de les regions biogeogràfiques que són
a la UE.
En el conjunt del municipi de Sant Quirze del Vallès s‟inclouen:

HÀBITATS D‟INTERÈS COMUNITARI
Nom

Superfície (ha)

3290. Rius mediterranis intermitents

10,7

92A0. Alberedes i salzedes

30,4

9340. Alzinars i carrascars

274,0

9540. Pinedes mediterrànies

1.167,3

b) Boscos de protecció. Inclou aquells àmbits amb pendents superiors al 50%, i
que per tant necessàriament, per a la protecció del sòl, han de ser masses
forestals de protecció, amb cabudes cobertes tendents al 100%, i amb una gestió
forestal necessàriament coherent amb aquest caràcter de protecció..
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c) Boscos, que inclou les formacions boscoses, i per tant amb cobertura arbòria,
sense un caràcter específic, i per tant en sòls amb pendents inferiors al 50%, i
que no inclouen HIC.

- Espais en transició: inclou àmbits en algun estadi de regeneració del bosc, ja sigui
posterior a alguna actuació que hagi fet desaparèixer la cobertura arbòria, com focs
forestals, o contràriament l‟emboscament de camps de conreu per l‟abandó
d‟explotacions agràries. Són principalment prats i herbassars o matollars.
- Espais agrícoles, inclou els camps de conreu, tant de secà com de regadiu:
a) Sòl agrícola de secà. Als efectes del present POUM, són terres llaurades, incloent
conreus herbacis o llenyosos, de secà.
b) Sòl agrícola de regadiu. Als efectes del present POUM són les terres llaurades,
incloent tant conreus herbacis o llenyosos, de regadiu.
El POUM estableix una relació entre els diferents components de qualificació que
mostra la seva evolució natural i l‟esforç per mantenir les cobertes agrícoles:

MATOLLARS, PRTAS I HERBASSARS

BOSCOS

BOSCOS DE PROTECCIÓ

A

B

C

D

E

F

G

VOCACIO

A‟

B‟

C‟

D‟

E‟

F‟

G‟

HABITATS D‟INTERÈS COMUNICTARI (HIC)

AGRICOLA DE SECÀ

AGRICOLA DE REGADIU
ESTAT ACTUAL

AIGUA

TENDÈNCIA NATURAL
ESFORÇ PER LA TRANSFORMACIÓ
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Cada zona es caracteritza per unes proporcions de components de qualificació. El
valor de cada zona no està en cada un dels seus components de qualificació, sinó en
el valor del conjunt i les seves relacions.
Les transicions d‟un component de qualificació a un altre seran, preferentment, a
costa del graó veí, segons el gràfic anterior, de forma activa de dreta a esquerra (de
matoll a conreu, per exemple), i de forma espontània d‟esquerra a dreta (deixant
emboscar camps, o establir estratègies de gestió forestal per arribar a masses més
madures). No seran desitjables transformacions actives que comportin el salt de més
de dos graons, sent les opcions més favorables el salt d‟un graó.
S‟estableix, per a cada zona del sòl no urbanitzable (unitat de paisatge de Sant
Quirze del Vallès), la relació percentual de cada component de qualificació en el
moment de redacció d‟aquest POUM. Les superfícies de components de qualificació
per zona, s‟exposen en la següent taula:

QUALIFICACIÓ

COMPONENTS

Clau/Qualificació

Àrea (ha)

(%)

Hic (%)

Forestal
(%)

Herbassars
(%)

Seca
(%)

(11). Vessants de les Fonts

253,35

34,5

88,0

6,1

4,1

1,9

(12) Vessants de la Betzuca

192,43

26,2

76,8

5,4

1,1

16,7

(13) Vall de can Vinyals

287,76

39,2

58,7

7,3

3,9

30,1

FILTRES DE PROTECCIÓ, RISCOS I SERVEIS ECOSISTÈMICS
- Proteccions sectorials: Són els espais inclosos a XN2000.
- Proteccions territorials: Fa referència al Sòl de Protecció especial, els quals són els
espais inclosos en el Pla d‟Espais d‟Interès Natural.
- Riscos:
▫ Risc d'inundació, que inclou:
Ve definit per la Zona de Flux Preferent (torrent de la Betzuca), que és aquella
zona constituïda per la unió de la zona o zones on es concentra preferentment el
flux durant les avingudes, o via d'intens desguàs, i de la zona on, per l'avinguda
de 100 anys de període de retorn, es puguin produir greus danys sobre les
persones i els béns, quedant delimitat el seu límit exterior mitjançant l'envoltant
de les dues zones.
▫ Risc químic:
- Riscos d‟establiments comercials afectats per la normativa d‟accidents greus en
establiments industrials, i que s‟inclouen i classifiquen tant en el Pla
d‟Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT) com en el
Mapa de Protecció Civil de Catalunya: LAMIRSA (Laboratorios Miret SA) (nivell
baix).
- Risc transport de mercaderies perilloses, que inclou el transport de mercaderies
perilloses, segons el mapa de flux del TRANSCAT, on cal distingir l‟àmbit viari i
ferroviari.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. APROVACIÓ INICIAL. FEBRER 2019

99

MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ

8. LA QUALIFICACIÓ I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA

Segons el mapa de protecció civil el nivell de perill per transport viari de
matèries perilloses al terme de Sant Quirze del Vallès és d‟un nivell MOLT ALT, la
via que presenta el nivell més elevat (MOLT ALT) és la C-16 mentre que el tram
de la C-58 per Sant Quirze presenta un nivell BAIX. Pel que fa al nivell de perill
per al transport de matèries perilloses amb ferrocarril no presenta cap perill en
el terme municipal de Sant Quirze
- Risc químic en els conductes de matèries perilloses.
- Riscos tecnològics, que inclouen els que es puguin derivar de les xarxes de
transport d‟energia elèctrica, telecomunicacions, risc radiològic, o altres.
- Serveis ecosistèmics: són la multitud de beneficis que la natura aporta a la societat.
Es diferencien quatre tipus de serveis ecosistèmics, que són els de suport, proveïment,
regulació i culturals.
En la regulació del SNU de Sant Quirze del Vallès, a més del suport, que ve definit pels
components de qualificació, es contemplen els següents serveis ecosistèmics:
▫ Serveis proveïment. Zones de major interès agrícola.
▫ Serveis de proveïment. Recàrrega.
▫ Serveis culturals. Béns culturals catalogats.
▫ Serveis culturals. Paisatge.
La formalització en el POUM és la següent:
▫ Els serveis de proveïment: són els referits a la quantitat de béns o matèries
primeres que un ecosistema ofereix, com la fusta, l‟aigua o els aliments. En el POUM
de Sant Quirze del Vallès es concreten:
-Protecció de les zones de recàrrega, que es delimiten en base a la permeabilitat
de les formacions geològiques al voltant dels cursos fluvials, principals.
-Protecció de les zones de major valor agrícola, incloent totes les zones de
cultius de secà.
▫ Els serveis de regulació són aquells que es deriven de les funcions clau dels
ecosistemes, que ajuden a reduir certs impactes locals i globals (per exemple la
regulació del clima i del cicle de l‟aigua, el control de l‟erosió del sòl, la
pol·linització…).
El POUM no els fixa en cap filtre, sinó que queden resolts en l‟ordenació.
▫ Els serveis culturals són aquells que estan relacionats amb el lleure, l'oci o
aspectes més generals de la cultura i el paisatge. El POUM de Sant Quirze del Vallès
distingeix:
- Paisatge, les zones més visibles del municipi, principalment els vessants de la
Serra de Galliners, a través del camí dels Monjos.
- Els bens catalogats, i concretament els espais de protecció del paisatge definits
pel catàleg.
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CAMINS AGRÍCOLES
El camins rurals existents i llurs condicions d‟ordenació, venen regulats com a sistema
viari i queden explícitament reflectits en els plànols d'ordenació de les sèries “3b.
Regulació i ordenació del sòl no urbanitzable” i “3c. Components de qualificació del sòl
no urbanitzable”. La jerarquia i amplades dels camins de la xarxa viària rural s'ajustaran
d'acord amb el següent:
- Camins de primer ordre, codi Xr1: Responen a eixos estructuradors de les principals
peces del territori municipal o be enllacen amb localitzacions singulars i poblacions
veïnes.
- Camins de segon ordre, codi Xr2: Es tracta d'aquells camins que tenen, també, un
cert paper estructurador o ajuden a enllaçar carreteres. Habitualment parteixen de
camins de primer ordre i estructuren al seu voltant els de tercer ordre.
- Camins de tercer ordre, codi Xr3: Es tracta de la resta de camins que
complementen la xarxa viària rural.
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9. DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PLA
L'atenció a la gestió dels plans és una de les característiques més comunes que
identifiquen els treballs de planejament del conjunt del municipi que tenen per finalitat
revisar el planejament aprovat en els anys anteriors. Si en aquell moment una de les
prioritats dels plans era l'endreçament general de la ciutat, la contenció de les densitats i
la dotació mínima d'estàndards d'equipament i zones verdes, en el moment actual, amb la
ciutat majoritàriament ja urbanitzada, amb un alt nivell de dotacions i serveis ja assolits i
amb una cultura urbanística extensa en tot allò que fa referència a l‟ordre i a la
normalització reglada del procés constructiu de la ciutat, l‟atenció a la gestió esdevé una
eina clau en l‟avaluació de les capacitats de portar a terme el projecte i la transformació
proposada en el nou planejament.
En el cas del POUM de Sant Quirze del Vallès, aquesta atenció pren major significació tota
vegada que es realitza en el marc d‟un context legal que, fruit de l‟experiència
acumulada en aquests anys anteriors ha de prendre noves cotes i ha de permetre plantejar
noves alternatives en el camp de l‟habitatge, en el camp del reequipament de la ciutat i,
en definitiva, en la construcció d‟un projecte comú més ambiciós i amb majors quotes de
qualitat urbana.

9.1. FIGURES DE PLANEJAMENT DERIVAT I CATÀLEGS
Amb l‟objecte de desenvolupar i completar l‟ordenació establerta per les determinacions
d‟aquest POUM es redactaran els instruments urbanístics següents: plans de millora
urbana; plans especials urbanístics; catàlegs; ordenances; i projectes d'urbanització,
d‟acord amb el que preveuen els articles 65 a 72 del TRLU i en els termes previstos en les
Normes urbanístiques d‟aquest POUM.
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Llevat dels supòsits en què s‟estableixi com a preceptiva la redacció d‟aquests
instruments urbanístics, les determinacions del POUM seran d‟aplicació directa i
immediata.

Plans de millora urbana
Aquest POUM conté la delimitació de diferents sectors a desenvolupar mitjançant plans de
millora urbana (d'ara endavant "PMU"), els quals vénen grafiats en els plànols d‟ordenació i
regulats detalladament en les fitxes normatives corresponents.
El Pla determina diferents tipus de plans de millora urbana, segons les naturaleses
següents:
• En sòl urbà consolidat:
- Plans de millora urbana d‟ordenació volumètrica. El seu objectiu és regular la
composició volumètrica de l‟edifcabilitat màxima determinada pel POUM:
- PMU-10: Pla de millora urbana Mas Duran oest.
En el procés de desenvolupament del POUM, es podran delimitar altres plans de
millora urbana d'ordenació volumètrica, d‟ordenació del subsòl, de regulació dels
usos, d‟ordenació d‟un equipament o d‟un àmbit d‟habitatge dotacional, en sòl
urbà consolidat que, en cas de no modificar la qualificació urbanística ni els
paràmetres bàsics de la zona corresponent, no requeriran la modificació puntual
del POUM.
• En sòl urbà no consolidat:
- Plans de millora urbana de transformació urbana. El seu objectiu és possibilitar
una remodelació urbana, de transformació d‟usos o de reurbanització:
- PMU-01: Pla de millora urbana Les Fonts sud.
- PMU-02: Pla de millora urbana Can Llobateres.
- PMU-03: Pla de millora urbana Can Ponsic.
- PMU-04: Pla de millora urbana Avinguda Egara.
- PMU-05: Pla de millora urbana Les Casetes, est.
- PMU-06: Pla de millora urbana Sotavia.
- PMU-07: Pla de millora urbana Los Rosales nou.
- PMU-10: Pla de millora urbana Mas Duran oest.
- PMU-11: Pla de millora urbana Mas Duran sud.
- PMU-12: Pla de millora urbana Can Corbera.
- PMU-13: Pla de millora urbana Estació.
- PMU-14: Pla de millora urbana Can Canals nord.
- PMU-15: Pla de millora urbana Can Canals est.
- Plans de millora urbana de compleció. El seu objectiu és completar el teixit urbà,
possibilitant una millora puntual de l‟àmbit, sense transformació del teixit urbà ni
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dels usos existents. Aquest POUM no delimita cap pla de millora urbana de
compleció en sòl urbà no consolidat.
A més dels plans de millora urbana definits i previstos per aquest POUM, podran aprovarse altres PMU per a qualsevol de les diferents finalitats previstes en els articles 70.4 del
TRLU i 90.5 del RLU.
Quan es tracti d‟operacions de millora urbana no previstes per aquest POUM caldrà la
prèvia o simultània modificació d‟aquest, excepció feta dels supòsits en els quals no
s‟alterin els usos principals, ni els aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni
l‟estructura fonamental del Pla.

Plans especials en tota classe de sòl en el desenvolupament del POUM
Aquest POUM conté la delimitació d‟un àmbit a desenvolupar mitjançant pla especial
urbanístic (d'ara endavant "PEU"), el qual ve grafiat en els plànols d‟ordenació i regulat
detalladament en els articles corresponents.
Aquest sector de desenvolupament és:
- PEU del Parc dels torrents de Sant Quirze del Vallès.
A més dels plans especials urbanístics definits i previstos per aquest POUM, podran
aprovar-se plans especials urbanístics per a qualsevol de les diferents finalitats previstes
en els articles 67 del TRLU i 92 i 93 del RLU, sempre que no modifiquin l‟estructura
fonamental d‟aquest Pla i que no contradiguin les seves Normes bàsiques.

Catàleg de béns a protegir del municipi
Aquest POUM incorpora el Catàleg de béns a protegir en el qual s‟hi relacionen aquells
elements que, més enllà del possible valor arquitectònic concret i individual, tenen un
interès rellevant com a conjunts volumètrics o teixits urbans que permeten entendre i
llegir, de forma més complerta, el conjunt format per el nucli antic de Sant Quirze del
Vallès i el del barri de les Fonts.

Catàleg d’arbres i arbredes d’interés local
Amb l‟objectiu de protegir, conservar i millorar les espècies vegetals amb interès social,
biològic i paisatgístic del municipi, el POUM també incorpora el Catàleg d’arbres i
arbredes d’interés local del municipi de Sant Quirze del Vallès.

Catàleg de de masies i cases rurals
D'acord amb l'article 50.2 del TRLU, aquest POUM incorpora el Catàleg de masies i cases
rurals en el qual s'hi relacionen les construccions situades en sòl no urbanitzable
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i es justifica les raons que en determinen
la preservació o la recuperació, d‟acord amb el que estableix l‟article 47.3 del TRLU.
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Ordenances
L'ajuntament de Sant Quirze del Vallès, d'acord amb l'article 71.2 i amb la legislació de
règim local, pot aprovar ordenances d'urbanització i d'edificació per regular aspectes que
no són objecte de les Normes urbanístiques d'aquest Pla d'ordenació urbanística municipal,
sense contradir-ne ni alterar-ne les determinacions.

9.2. INSTRUMENTS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA
L‟execució del planejament es realitza bé mitjançant la gestió urbanística integrada (per
sectors de planejament urbanístic o polígons d‟actuació complets, amb la finalitat de
repartir equitativament les càrregues i beneficis derivats de l‟ordenació i per a executar o
completar les obres i els serveis urbanístics necessaris) o bé mitjançant la gestió
urbanística aïllada (consistent en actuacions puntuals o aïllades, especialment en sòl urbà,
en aquells supòsits en què no calgui o no sigui possible la delimitació d‟un polígon per al
repartiment equitatiu de les càrregues i dels beneficis derivats de l‟ordenació
urbanística).
L‟edificació dels solars resultants de les actuacions d‟execució, tant integrades com
aïllades, també és part de la gestió urbanística i constitueix la fase de culminació del
procés, sens perjudici dels deures establerts a l‟article 42 del TRLU.

Polígons d’actuació urbanística
Aquest POUM conté la delimitació de diferents polígons d‟actuació urbanística (d'ara
endavant ("PAU"), els quals vénen grafiats en els plànols d‟ordenació i regulats
detalladament en les fitxes normatives corresponents.
El Pla determina diferents tipus de polígons d‟actuació urbanística, segons els objectius
que pretenen:
En sòl urbà consolidat:
- Polígons d‟actuació urbanística d'urbanització. El seu objectiu és la millora de la
urbanització. Aquests tipus de polígons d‟actuació urbanística només requereixen
una reparcel·lació econòmica:
-PAU-04. Polígon d‟actuació urbanística Castellet.
-PAU-06. Polígon d‟actuació urbanística Can Canals C i D
En sòl urbà no consolidat:
- Polígons d‟actuació urbanística de transformació urbana. El seu objectiu és
possibilitar la remodelació urbana, la transformació d‟usos o la reurbanització de
l‟àmbit delimitat:
-PAU-01a. Polígon d‟actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (a).
-PAU-01b. Polígon d‟actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (b).
-PAU-01c. Polígon d‟actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (c).
-PAU-01d. Polígon d‟actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (d).
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-PAU-01e. Polígon d‟actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (e).
-PAU-01f. Polígon d‟actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (f).
-PAU-01g. Polígon d‟actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (g).
-PAU-01h. Polígon d‟actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (h).
-PAU-01i. Polígon d‟actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (i).
-PAU-01j. Polígon d‟actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (j).
-PAU-01k. Polígon d‟actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (k).
-PAU-03. Polígon d‟actuació urbanística Poble Sec.
-PAU-05. Polígon d‟actuació urbanística Les Casetes oest.

- Polígons d‟actuació de dotació. El seu objectiu és completar el teixit urbà,
possibilitant una millora puntual de l‟àmbit, sense transformació del teixit urbà ni
dels usos existents:
-PAU-02a. Polígon d‟actuació urbanística Carretera de Les Fonts (a).
-PAU-02b. Polígon d‟actuació urbanística Carretera de Les Fonts (b).
-PAU-02c. Polígon d‟actuació urbanística Carretera de Les Fonts (c).
-PAU-02d. Polígon d‟actuació urbanística Carretera de Les Fonts (d).
-PAU-02e. Polígon d‟actuació urbanística Carretera de Les Fonts (e).

Es podrà modificar l'àmbit dels polígons d‟actuació delimitats per aquest Pla o pel
planejament urbanístic derivat amb l‟objecte de facilitar la seva gestió o efectuar una
millor equidistribució de beneficis i càrregues, d‟acord amb el procediment establert als
articles 118 i 119 del TRLU.
En sòl urbà, la delimitació de nous polígons d‟actuació s‟efectuarà a través de la
modificació d‟aquest Pla o, en el seu cas, pel programa d‟actuació urbanística municipal.
No obstant, la delimitació de polígons d‟actuació urbanística que sigui necessària per a la
cessió de terrenys per a carrers i vies es podrà efectuar d‟acord amb el que disposa
l‟article 119 del TRLU.
Cada polígon d‟actuació haurà de definir i concretar les obres d‟urbanització i les rasants
mitjançant un projecte d‟urbanització que ha de comprendre la totalitat de les obres i
que s‟ha de tramitar prèvia o simultàniament amb el projecte de reparcel·lació o amb el
de taxació conjunta.

Polígons d’actuació urbanística de dotació
Aquest POUM estableix la potencial delimitació de polígons d‟actuació urbanística de
dotació, vinculats a actuacions de transformació urbanística de dotació sobre sòls que, en
origen, tenen la condició de sòl urbà consolidat i que tenen per objecte augmentar
l‟edificabilitat o la densitat de determinades parcel·les, sense comportar una reordenació
general de l‟àmbit.
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Respecte les exigències legals de reserva de sòl per habitatge de protecció pública que
s‟estableixen en la disposició addicional segona del TRLU, s‟estarà al següent:
- En els casos en els que l‟increment sigui de la densitat sense augment de
l‟edificabilitat residencial, aquests polígons no seran tingut en compte en el càlcul del
sostre residencial de nova implantació, ja que no hi ha increment de sostre respecte el
sostre existent o actualment establert en el planejament.
- En els casos en els que s‟estableixi un increment de sostre residencial, aquest
increment de sostre es computarà com a sostre de nova implantació residencial.
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La proposta de planejament està orientat en al reequilibri de l‟oferta residencial,
ampliant i diversificant les tipologies d‟aquesta oferta. En aquest sentit el 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.
La demanda addicional de recursos derivada de la proposta es concreta en la demanda
associada als nous habitatges que el POUM permet identificar, així com els usos terciaris
(Castellet,...) i d‟activitats econòmiques: (Can Canals est,...).
•

Un increment de 3.178,0 m3/dia de consum d‟aigua

•

Un increment de 2.693,20 m3/dia d‟aigües residuals

•

Un increment de 65,8 MW d‟energia elèctrica
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11. DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE I PERSPECTIVA
DE GÈNERE

11.1. DIRECTRIUS PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC
D‟acord amb l‟article 59.3.b del TRLU, la memòria dels plans d‟ordenació urbanística
municipal

han

de

contenir

la

justificació

de

l‟observança

de

l‟objectiu

del

desenvolupament urbanístic sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic
que són objecte, respectivament, dels articles 3 i 9, consistents en:
Article 3:
1. 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.
2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat,
comporta també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en
el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en
sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les
àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient.
3. L'exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d'acord amb l'ordenació
territorial, l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.

Article 9:
1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè
les determinacions i l'execució del planejament urbanístic permetin assolir, en
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benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat
de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i
tecnològics.
2. En els terrenys situats en zones de risc d'inundació o d'altres riscos quan, d'acord
amb la legislació sectorial, puguin produir danys a les persones o béns, regeixen les
limitacions d'ús del sòl que estableix la dita legislació. En el cas que la legislació
sectorial no reguli les limitacions d'ús, no es pot admetre en les zones de risc greu dur
a terme actuacions de nova urbanització, ni incrementar l'edificabilitat o la intensitat
de l'ús previstes pel planejament en sòl urbà ni edificar en els terrenys situats en sòl
no urbanitzable, llevat que es tracti d'una actuació urbanística que inclogui entre les
obres d'urbanització les infraestructures o altres mesures que l'administració sectorial
consideri necessàries.
2 bis. El planejament urbanístic no pot establir determinacions que contravinguin o
dificultin l'execució dels plans sectorials que gestionin els riscos, i, en particular, ha
d'adaptar-ne les determinacions al que estableixin aquests plans amb relació a les
edificacions i els usos preexistents.
3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d'interès especial,
el sòl d'alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha
d'incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions
s'adaptin a l'ambient on estiguin situades o bé on s'hagin de construir i no comportin
un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o
arqueològic existents a l'entorn.
4. El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de
pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de
creixement dels nuclis existents.
5. La pèrdua dels valors forestals o paisatgístics de terrenys com a conseqüència d'un
incendi no pot fonamentar la modificació de la seva classificació com a sòl no
urbanitzable, la qual s'ha de mantenir durant el termini previst a la legislació en
matèria de sòl, llevat que el canvi de classificació estigués previst en un instrument
de planejament urbanístic pendent d'aprovació que ja hagués estat objecte
d'avaluació ambiental favorable.
6. Si l'avaluació d'impacte ambiental és preceptiva, el planejament urbanístic ha de
contenir les determinacions adequades per fer efectives les mesures que contingui la
declaració corresponent.
7. Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el
territori dels àmbits destinats a espais lliures i a equipaments s'ajusti a criteris que
en garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat.
8. El planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i ús del sòl no poden
establir condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés o a
l’exercici de les activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits establerts
per la Directiva de serveis. Per reglament s’han de regular les raons imperioses
d’interès general que, d’acord amb la mateixa Directiva de serveis, permetin
exceptuar-ne l’aplicació. Aquestes restriccions s’han d’ajustar als principis de
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necessitat, proporcionalitat i no-discriminació i quedar pertinentment justificada en
la memòria del pla en ponderació amb la resta d’interessos generals considerats en el
planejament.
Cal assenyalar que la justificació de l‟assoliment de l‟objectiu de desenvolupament
sostenible està àmpliament recollit en diferents apartats d‟aquesta Memòria de
l‟ordenació (en els que fa referència tant a les línies estratègiques del nou Pla, com a la
reorientació del model de creixement) així com en l‟Estudi Ambiental Estratègic.
No obstant, en aquest apartat es fa una síntesi d‟aquells aspectes significatius referits, en
concret, al compliment d‟aquest requeriment.
A través de les seves directrius estratègiques, el Pla proposa un model que garanteix la
utilització racional del territori, conjuminant tant les necessitats de creixement i
funcionalitat com la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics:
• El Pla reorienta el model de creixement i defineix un projecte urbà per Sant Quirze
del Vallès que permet completar la ciutat existent i, complementàriament, requalifica
l‟espai en aquells àmbits susceptibles de transformar-se o reordenar-se de manera que
es puguin reestructurar els sistema d‟espais lliures i vialitat, amb l‟objectiu de millorar
la qualitat urbana i de la ciutat. En matèria d‟habitatge, es diversifica la oferta
tipològica i s‟aposta per possibilitar una nova política d‟habitatge protegit, mentre que
en matèria d‟activitat econòmica, s‟incrementa la capacitat edificatòria d‟alguns sòls
per tal de garantir el manteniment d‟una ciutat equilibrada en la relació entre
residents i llocs de treball.
• El model residencial del planejament proposat opta per un model compacte, de
densitat raonable, que complementi els teixits existents i alhora incorpori, d‟una
manera coherent, altres tipologies d‟edificació que cobreixin la demanda existent. El
desenvolupament del Pla ha de possibilitar una nova política d‟habitatge protegit.
• El Pla proposa un nou model d‟espais lliures que millori la condició actual del
municipi, integrant els espais lliures territorials i els verds urbans de la ciutat en un
sistema articulat de relacions. En aquest sistema, l‟espai lliure fa a la vegada la doble
funció de reestructuració interna al municipi i de restabliment de les continuïtats
entre les diferents peces territorials.
• El Pla incorpora el patrimoni arquitectònic i ambiental de Sant Quirze del Vallès com
un element de la nova ordenació. Això ha comportat una atenció especial en la
redacció del Catàleg de béns a protegir en el que es reconeixen els edificis i conjunts
urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de Sant Quirze del Vallès.

11.2. MESURES PER A FACILITAR L’ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE
D‟acord amb l‟article 59.3.c del TRLU, la memòria dels plans d‟ordenació urbanística
municipal han d‟integrar les mesures a adoptar per a facilitar l‟assoliment d‟una mobilitat
sostenible en el municipi.
És un dels objectius del Pla l‟assoliment d‟una mobilitat sostenible del municipi i, per
aquest motiu, l‟ordenació que es preveu en coherència amb l‟Estudi d‟Avaluació de la
Mobilitat Generada (EAMG) del POUM, garanteix la suficiència de les infraestructures de
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mobilitat per tal d‟absorbir els futurs volums de mobilitat i millorar la qualitat ambiental
interior del nucli urbà i dels creixements proposats. En aquest sentit el Pla proposa les
següents

actuacions,

identificades

en

el conjunt

de

plànols

del document i,

específicament, en el plànol “Estructura general i orgànica del municipi” i que es veuen
desenvolupades específicament al punt 4.1 de la present memòria d‟ordenació:
• L‟estructuració de la mobilitat territorial i urbana en base a:
-La variant de la C-1413a, que canalitzarà els vehicles per l‟exterior del nucli urbà i en
permetrà la seva pacificació, i la implantació dels diferents enllaços que permetin
convertir-la en un element estructurant de la xarxa (rotonda d‟enllaç amb la C-58,
connexió amb vialitats internes dels sectors i barris proposats i existents...)
- Connexió del carrer Albareda amb el carrer de l‟Oreneta, que donarà accés al
municipi per l‟accés sud de la C-58.
-Una estructura viària jerarquitzada, fonamentada en una xarxa que enllaci i malli els
diferents àmbits al seu interior tot incorporant les actuacions exteriors necessàries
(variant de la C-1413a) que actuïn com a distribuïdor urbà exterior, alliberant el
conjunt de la xarxa urbana de la ciutat pels moviments més locals i interns de la
mateixa.
• La pacificació del trànsit
• La implementació d‟una xarxa d‟eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova
• La millora del servei de transport públic en relació als àmbits on actualment aquest no
té cobertura o l‟estudi d‟implementació, en els casos que aquesta no sigui viable, de
sistemes alternatius més eficients (transport públic a la demanda, potenciació de la
intermodalitat vehicle privat/bicicleta, serveis d‟autobús d‟empresa, etc)
• La definició d‟una xarxa indicativa d‟itineraris per a bicicletes
• La implantació o reconeixement d‟espais d‟aparcament

Acompliment de les directrius de mobilitat
En definitiva, les solucions proposades pel Pla d‟ordenació urbanística municipal de Sant
Quirze del Vallès contribueixen a una mobilitat més sostenible, i són coherents amb el nou
marc establert per la Llei de Mobilitat i amb les principals directrius que el desenvolupen
fixades al document de directrius nacionals de mobilitat de Catalunya, com són:
• Directriu de mobilitat 1: Fomentar l‟ús del transport públic als diferents àmbits
territorials. 1.8 Assegurar la connexió a peu i amb bicicleta en condicions de màxima
seguretat des de les parades de transport públic fins l‟origen o la destinació del
desplaçament.
• Directriu de mobilitat 5. Assegurar l‟accessibilitat als centres de treball i estudi i
evitar l‟exclusió social en la incorporació al món laboral i acadèmic. 5.2. Millorar
l'oferta dels mitjans de transport col·lectius cap als polígons industrials i els centres
d‟activitat allunyats de la xarxa urbana de transport. 5.3. Promoure nous usos dels
mitjans de transport col·lectius com el transport a la demanda o el cotxe compartit,
especialment en zones de baixa densitat de població i al món rural. 5.4. Facilitar
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l‟accessibilitat als centres de treball i estudi a peu i en bicicleta. 5.5. Promoure i
incentivar l‟ús de mitjans no motoritzats en aquells centres propers als nuclis urbans.
• Directriu de mobilitat 11: Racionalitzar l‟ús del vehicle privat en els desplaçaments
urbans i metropolitans. 11.3. Ordenar i reorganitzar la xarxa viària i moderar la
circulació establint diferents tipologies de carrers.
• Directriu de mobilitat 13: Promoure l‟ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics
augmentant la seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes. 13.1 Fomentar la
creació d‟una xarxa d‟itineraris atractiva i segura per a vianants. 13.6. Establir carrers
de convivència i zones 30 i altres mesures de moderació del trànsit. 13.9 Promoure els
aparcaments segurs per a bicicletes, particularment a les parades de transport públic,
centres de treball, centres comercials i escoles. 13.12. Millorar la seguretat viària de
la bicicleta.
• Directriu de mobilitat 15: Reduir l'impacte associat a la mobilitat i millorar la
qualitat de vida dels ciutadans. 15.2 Disminuir la contaminació atmosfèrica associada a
la mobilitat.
• Directriu 18: Assegurar un nivell mínim de servei a les vies interurbanes de la xarxa
viària de Catalunya. 18.2 Augmentar selectivament la capacitat de la xarxa viària per a
garantir el nivell mínim de servei. 18.4 Reforçar l‟estructura nodal del territori i
garantir una distància mínima d‟accés des dels diferents municipis a la xarxa bàsica de
carreteres.
• Directriu de mobilitat 23: Introduir l‟accessibilitat en transport públic, a peu i en
bicicleta en el procés de planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els
àmbits urbans consolidats. 23.1 Analitzar la mobilitat generada pels usos de la nova
planificació urbanística (residencial, industrial, de serveis), amb condicionaments
específics sobre l‟accés al transport públic i als mitjans més sostenibles de transport.
23.2 Avaluar l‟impacte de les noves implantacions singulars com a centres generadors
de mobilitat no quotidiana (lleure, comerç, etc.), amb el desenvolupament de
solucions que afavoreixin l‟accés en transport públic. 23.4 Fomentar els d‟usos del sòl
mixtos i establir densitats mínimes d‟urbanització en la planificació urbanística com a
eina per a reduir la mobilitat dels ciutadans. 23.7 Exigir en el planejament urbanístic
la dotació als edificis de reserva suficient de places d‟aparcament per a vehicles i per
a bicicletes.
• Directriu de mobilitat 24: Introduir les necessitats de la distribució urbana de
mercaderies en el procés de planificació de nous desenvolupaments urbanístics i en els
àmbits urbans consolidats.

11.3. AVALUACIÓ SOBRE LES RESTRICCIONS A L’EXERCICI DE LES ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
D‟acord amb la Disposició final tercera de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l‟activitat administrativa de l‟Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d‟impuls de l‟activitat econòmica, les modificacions dels
plans urbanístics i de les ordenances municipals sobre edificació i ús del sòl no adaptats al
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que disposa l‟article 22.1 que s‟aprovin inicialment a partir de l‟entrada en vigor
d‟aquesta llei, sempre que pel contingut de la modificació sigui factible, han d‟incorporar
a la memòria una avaluació a l‟efecte de determinar si contenen alguna restricció a
l‟accés o a l‟exercici de les activitats econòmiques que no compleixi les condicions
exigides per la Directiva de serveis i la normativa de transposició i, si escau, eliminar-la.
El present POUM no comporta cap restricció a les activitats econòmiques ja que les
considera com a usos principals o compatibles en totes les zones del municipi.

11.4. PERSPECTIVA DE GÈNERE
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
incorpora la necessitat d‟avaluar i considerar la perspectiva de gènere al conjunt de la
societat, i en la tasca que pertoca a les diferents administracions públiques, en totes
aquelles disposicions que des del seu àmbit d‟aplicació puguin avançar en la igualtat
efectiva entre dones i homes. En aquest sentit inclou, entre d‟altres, els criteris generals
d‟actuació i de transversalitat entre administracions que es recullen a continuació:
Article 14: Criteris generals d’actuació dels poders públics
1. El compromís amb l’efectivitat del dret constitucional d’igualtat entre dones i
homes. (...)
3. La col·laboració i cooperació entre les diferents administracions públiques en
l’aplicació del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats.

Article 15: Transversalitat del principi d’igualtat de tracte entre dones i homes
El principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ha d’informar, amb
caràcter transversal, l’actuació de tots els poders públics. Les administracions
públiques l’han d’integrar, de manera activa, en l’adopció i execució de les
disposicions normatives, en la definició i pressupostació de polítiques públiques en
tots els àmbits i en el desenvolupament del conjunt de totes les activitats.

I, específicament en matèria de polítiques públiques en relació a l‟ordenació territorial i
l‟urbanisme:
Article 31. Polítiques urbanes, d’ordenació territorial i habitatge
1. Les polítiques i els plans de les administracions públiques en matèria d’accés a
l’habitatge han d’incloure mesures destinades a fer efectiu el principi d’igualtat
entre dones i homes.
De la mateixa manera, les polítiques urbanes i d’ordenació del territori han de tenir
en consideració les necessitats dels diferents grups socials i dels diversos tipus
d’estructures familiars, i afavorir l’accés en condicions d’igualtat als diferents serveis
i infraestructures urbanes.(...)
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3. Les administracions públiques han de tenir en compte en el disseny de la ciutat, en
les polítiques urbanes, en la definició i execució del planejament urbanístic, la
perspectiva de gènere, utilitzant per fer-ho, especialment, mecanismes i instruments
que fomentin i afavoreixin la participació ciutadana i la transparència.
Altrament, el TRLU recull igualment la necessitat d‟incorporar la perspectiva de gènere en
el seu desplegament:
Disposició Addicional Divuitena
Incorporació de la perspectiva de gènere
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha d'incorporar la perspectiva
de gènere en el desplegament d'aquesta Llei per tal de garantir la promoció de la
representació paritària en la composició dels òrgans urbanístics col·legiats i de
l'avaluació de l'impacte de l'acció urbanística en funció del gènere.

Per facilitar pautes procedimentals i criteris en aquest sentit, des del govern de la
Generalitat de Catalunya es va elaborar, en coordinació entre els Departaments d‟Acció
Social i Ciutadania (avui de Treball, Afers Socials i Famílies) i de Política Territorial i
Obres Públiques (avui de Territori i Sostenibilitat) i edició per part de Institut Català de
les Dones, la “Guia per al planejament urbanístic i l'ordenació urbanística amb la
incorporació de criteris de gènere” (Anna Bofill, 2008).
Amb la publicació d’aquesta Guia, el govern de la Generalitat vol fornir una eina
pràctica a l’hora d’aportar, des d’una visió de gènere, solucions a l’ordenació dels
nostres espais urbans. I ho fa convençut que l’adopció d’aquesta perspectiva
contribuirà de manera determinant a configurar les nostres ciutats com a espais
amicals, equitatius i segurs per a tothom.(...)
Per a la pràctica del planejament urbanístic és important i necessari complir la
igualtat o l’equitat de gènere. La transversalitat de gènere té en compte els aspectes
de gènere en totes les etapes del procés de planejament. Aquest és un requeriment
que ha fet la Unió Europea per a tots els països membres a través del tractat
d’Amsterdam de 1997, amb l’objectiu d’eliminar les desigualtats i de promoure
l’equitat de drets entre dones i homes.(...)
El planejament des de la perspectiva de gènere pot contribuir a la igualtat de gènere,
perquè pot influir en la localització de les activitats, en la interrelació i la connexió
d’aquestes, en les condicions i les qualitats dels llocs i en el desenvolupament
sostenible.(...)
La Guia té caràcter orientador, no normatiu, i pretén ajudar a trobar estàndards
d’igualtat i contribuir a aconseguir indicadors i paràmetres de gènere; a millorar els
processos de planejament i fer-los més integradors; a desenvolupar mètodes sensibles
a les necessitats de tota la població i estratègies de reconeixement de les necessitats
específiques de cada col·lectiu en particular; a augmentar la conscienciació cap als
temes de gènere i la seva relació amb el planejament, i a redactar plans d’ordenació
que facin encaixar les necessitats de cada grup amb els interessos de la comunitat.
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En aquest document, en base a un complert anàlisi previ, s‟estableixen tot un seguit de
criteris i opcions estratègiques a considerar en la redacció dels diferents tipus de
documents amb influència en el camp de l‟ordenació urbanística (planejament general,
derivat, urbanització...). Les recomanacions en matèria de planejament general han estat
tingudes en compte en la redacció del POUM de Sant Quirze del Vallès per tal que aquest
es converteixi, en el seu desenvolupament, en una eina que faciliti la igualtat efectiva de
dones i homes.
A continuació es recullen una gran part dels criteris i de les opcions estratègiques
recollides a la guia per, posteriorment, posa-les en relació amb el seu tractament en el
conjunt de disposicions del Pla:
• Crear unitats ambientals o comunitats d’habitatge que integrin activitats
econòmiques i serveis que coexisteixin en equilibri i garanteixin la seguretat urbana.
• Barrejar funcions o aproximar usos comercials i d’equipaments comunitaris als
sectors residencials i a les àrees de sòl urbà consolidat.
• Elaborar mecanismes per fomentar comerços a les unitats ambientals, als barris i als
pobles, situats a prop dels habitatges, i per protegir els mercats tradicionals.
• Multifuncionalitat: combinar diferents usos en un mateix territori. Facilita l’accés a
llocs i instal·lacions i redueix l’obligatorietat de fer llargs viatges.
S‟aposta, tant en el teixit existent com en els àmbits de nou desenvolupament, per la
integració entre l‟ús residencial i el d‟activitat econòmica, oferint la necessària mixticitat
d‟usos i, de la mateixa manera, apropant-la als teixits actuals amb monocultiu residencial.
L‟existència d‟activitat permanent, entesa com a contrari a l‟aïllament de l‟accés puntual
a l‟habitatge que es dona precisament en aquests àmbits on predomina únicament el teixit
residencial, millora la seguretat del seu conjunt.
•Integrar diferents densitats d’edificació, diferents tipologies d’habitatges, diferents
categories de població.
El Pla té en compte la incorporació de diferents densitats i tipologies edificatòries, en
diferents àmbits i sectors del municipi, d‟acord amb les característiques del seu entorn i
tenint en compte la possibilitat d‟integrar-hi de manera coherent i efectiva les
preceptives reserves d‟habitatge protegit. Aquest factor és garantia d‟igualtat en relació a
l‟accés a l‟habitatge sigui quina sigui la seva ubicació en el conjunt urbà.
• Descentralitzar serveis i equipaments dels centres històrics de les ciutats cap als
barris perifèrics, ja que són més igualitàries les ciutats polinuclears, on cada barri
disposa de les qualitats del centre, i trencar la divisió entre nucli i suburbis.
• Pluricentralitat: planificar amb l’objectiu d’anar cap a una ciutat plurinuclear
d’estructura cel·lular, evitar l’existència d’un sol centre urbà i dotar la perifèria de
les infraestructures necessàries perquè siguin autosuficients i independents amb
qualitats de centralitat –foment d’espais de treball, serveis, etc.—, de manera que es
trenquin les divisions entre suburbis i centre urbà i s’aconsegueixin els mateixos
avantatges per als dos, amb la reducció dels problemes de congestió de trànsit,
aparcament i transport públic.

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. APROVACIÓ INICIAL. FEBRER 2019

118

MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ

11. DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE I PERSPECTIVA DE GÈNERE

• Integrar els espais esportius amb els petits parcs dels nuclis urbans per incrementar
la superfície dels espais lliures i disminuir les distàncies amb la residència, al mateix
temps que es reforça el sistema d’activitats. Integrar també els equipaments i serveis
a cada sector, en especial els centres escolars.
Es proposa, en relació a aquesta necessitat de descentralització, per exemple, la situació
estratègica dels equipaments educatius i esportius que es faran necessaris a futur. Aquest
factor es suma al ja mencionat anteriorment relatiu a la mixticitat d‟usos, incorporant i
sumant a la condició connectora de l‟espai carrer, la condició d‟espai d‟activitat i
acollidora d‟usos col·lectius dels espais lliures i dels equipaments.
• Crear àrees i xarxes de verd urbà al sòl urbanístic i preveure-les al sòl urbanitzable
(revisar la dotació de 20 m²per cada 100 m²de sostre residencial).
• Evitar la configuració de l’espai urbà en taca d’oli, és a dir, implementar
mecanismes per controlar el disseny de l’espai públic urbà a favor de les persones que
van a peu i de la seva seguretat.
• Assolir una mobilitat sostenible: crear camins sense obstacles, dissenyats per
garantir la seguretat, o complir els criteris que garanteixen la seguretat i facilitar el
pas de cotxets, carrets de la compra, cadires de rodes, crosses i altres elements que
utilitzen les persones amb alguna discapacitat.
• Crear xarxes d’espais lúdics i d’esbarjo per a la diversitat social i generacional.
El POUM preveu una xarxa d‟espais de prioritat invertida que sumada a la seva extensió
mitjançant eixos cívics garanteixi la lectura dels sistemes d‟espais lliures i equipaments de
manera integrada. Es considera l‟existència del ja molt bon nivell d‟estàndards en matèria
d‟espais lliures i d‟equipaments per consolidar-los i interrelacionant-los assolint
estàndards en aquest sentit de 54,19 m² de sòl per cada 100 m²st residencial potencial
per als espais lliures i 18,76 m² de sòl per cada 100 m²st residencial potencial per al
sistema d‟equipament.
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Classificació del sòl
m2

ha

4.448.049

444,80

709.724

70,97

PAU en sòl urbà no consolidat

3.084

0,31

PMU en sòl urbà no consolidat

628.482

62,85

m2

ha

411.841

41,18

PAU en sòl urbà no consolidat

8.272

0,83

PMU en sòl urbà no consolidat

55.556

5,56

m2

ha

6.960.402

696,04

47%

4.859.890

485,99

33%

709.724

70,97

5%

695.394

69,54

5%

PAU en sòl urbà no consolidat

11.356

1,14

0,08%

PMU en sòl urbà no consolidat

684.038

68,40

5%

7.820.269

782,03

53%

14.780.671

1.478

100%

Nucli de Sant Quirze
Sòl urbà
Sòl urbà consolidat
PAU en sòl urbà consolidat
Sòl urbà no consolidat

Nucli de Les Fonts
Sòl urbà
Sòl urbà consolidat
Sòl urbà no consolidat

Totals
Sòl urbà
Sòl urbà consolidat
PAU en sòl urbà consolidat
Sòl urbà no consolidat

Sòl no urbanitzable
Terme municipal

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. APROVACIÓ INICIAL. FEBRER 2019

%

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

ÀMBIT O SECTOR

TIPOILOGIA TEIXIT

SUPERFÍCIE
m²

VIALITAT

ALTRES
SISTEMES

m²

m²

ST TOTAL

ST NO
RESIDENCIAL

m²

m²

%

num

%

HBTG HPO GRAL O
ESPECIAL

%

%

c. ED bruta

c. ED bruta
st /
vigent
habitatge

m² st/m² sòlm² st/m² sòl

m²

dns. Bruta
hbtg/ha

%

m²

%

m²

27%

328

73%

984

984 100%

984 100%

9

9

9

100,00%

2,19

200,6

PAU 1b

Les Fonts-Baix Riera

R

plurifamiliar

277

74

27%

74

27%

203

73%

608

608 100%

608 100%

5

6

6

100,00%

2,20

216,8

0%

%

HBTG CONCERTATS

HPO

m²

0

%

HBTG LLIURES

120

275

%

HBTG
TOTALS

%

174

m²

NOU
HBTG

27%

plurifamiliar

%

ST RESID.
GRAL/ESPECIAL

m²

plurifamiliar

m²

ST RESID.
CONCERTAT

120

R

%

ST RESID. LLIURE

449

R

m²

ST RESIDENCIAL

plurifamiliar

Les Fonts-Baix Riera

%

SÒL PRIVAT

R

Les Fonts-Baix Riera

%

SÒL PÚBLIC

Les Fonts-Baix Riera

PAU 1c

%

EQUIPAMENTS

PAU 1a

PAU 1d

m²

ESPAIS LLIURES

89

32%

89

32%

186

68%

559

559 100%

559 100%

5

5

5

100,00%

2,03

181,6

56

32%

56

32%

118

68%

353

353 100%

353 100%

3

3

3

100,00%

2,03

172,3
183,9

PAU 1e

Les Fonts-Baix Riera

R

plurifamiliar

217

70

32%

70

32%

147

68%

442

442 100%

442 100%

3

4

4

100,00%

2,03

PAU 1f

Les Fonts-Baix Riera

R

plurifamiliar

687

468

68%

468

68%

220

32%

661

661 100%

661 100%

6

6

6

100,00%

0,96

87,4

PAU 1g

Les Fonts-Baix Riera

R

plurifamiliar

354

125

35%

125

35%

228

64%

530

530 100%

530 100%

4

5

5

100,00%

1,50

141,3

PAU 1h

Les Fonts-Baix Riera

R

plurifamiliar

192

0

0%

63

33%

63

33%

129

67%

305

305 100%

305 100%

2

3

3

100,00%

1,59

156,3

PAU 1i

Les Fonts-Baix Riera

R

plurifamiliar

172

0

0%

36

21%

36

21%

136

79%

325

325 100%

325 100%

2

3

3

100,00%

1,89

174,6

PAU 1j

Les Fonts-Baix Riera

R

plurifamiliar

258

0

0%

47

18%

47

18%

211

82%

507

507 100%

507 100%

5

5

5

100,00%

1,96

193,6

PAU 1k

Les Fonts-Baix Riera

R

plurifamiliar

603

0

0%

215

36%

215

36%

389

64%

815

815 100%

815 100%

6

8

8

100,00%

1,35

132,6

PAU 2a

Carretera de les Fonts

R

plurifamiliar

464

464 100%

1.391

1.391 100%

765

55%

278

20%

348

25%

18

18

9

50,00%

9

50,00%

4

22,22%

5

27,78%

3,00

388,3

PAU 2b

Carretera de les Fonts

R

plurifamiliar

1.105

1.105 100%

1.093

1.093 100%

601

55%

219

20%

273

25%

14

14

7

50,00%

7

50,00%

3

21,43%

4

28,57%

0,99

126,7

PAU 2c

Carretera de les Fonts

R

plurifamiliar

937

937 100%

1.203

1.203 100%

662

55%

241

20%

301

25%

14

15

8

53,33%

7

46,67%

3

20,00%

4

26,67%

1,28

160,1

PAU 2d

Carretera de les Fonts

R

plurifamiliar

662

662 100%

480

480 100%

264

55%

96

20%

120

25%

7

7

3

42,86%

4

57,14%

2

28,57%

2

28,57%

0,73

105,8
404,5

PAU 2e

Carretera de les Fonts

R

plurifamiliar

346

346 100%

1.041

1.041 100%

573

55%

208

20%

260

25%

13

14

7

50,00%

7

50,00%

3

21,43%

4

28,57%

3,01

PAU 2f

Carretera de les Fonts

R

plurifamiliar

382

382 100%

665

665 100%

366

55%

133

20%

166

25%

7

10

5

50,00%

5

50,00%

2

20,00%

3

30,00%

1,74

261,6

PAU 2g

Carretera de les Fonts

R

plurifamiliar

177

177 100%

227

227 100%

125

55%

45

20%

57

25%

3

4

2

50,00%

2

50,00%

1

25,00%

1

25,00%

1,28

225,8

PAU 2h

Carretera de les Fonts

R

plurifamiliar

223

223 100%

405

405 100%

223

55%

81

20%

101

25%

1

5

2

40,00%

3

60,00%

1

20,00%

2

40,00%

1,81

224,0

PAU 2i

Carretera de les Fonts

R

plurifamiliar

315

315 100%

1.001

1.001 100%

551

55%

200

20%

250

25%

13

14

7

50,00%

7

50,00%

3

21,43%

4

28,57%

3,18

444,2

9

9

9

100,00%

0,43

41,4

20.435

14%

688

840

665

79,17%

175

20,83%

175

20,83%

3

4

4

100,00%

67

68

36

52,94%

88

88

88

100,00%

PAU 3

Poble Sec

R

plurifamiliar

PAU 4

Castellet

R

unifamiliar

2.172

1.781

82%

464.538

60.872

13%

PAU 5

Les Casetes Oest

R

PAU 6

Can Canals C i D

PMU 1

Les Fonts Sud

PMU 2

en filera

912

336

37%

AE

industrial

245.201

50.569

21%

13.363

5%

R

plurifamiliar

10.422

1.459

14%

6.775

65%

Can Llobateres

R

bifamiliar

81.114

6.489

8%

25.145

PMU 3

Can Ponsic

R

pluri., eq. privat

192.899

19.290

10%

PMU 4

Avinguda Egara

R

pluri, fileres

5.774

1.781

82%

391

18%

929

252.530

54%

212.008

46%

159.990

336

37%

576

63%

986

63.932

26%

181.269

74%

181.277

8.564

82%

1.876

18%

6.775

31%

31.279

39%

49.479

61%

24.334

48.225

25%

63.399

33%

125.384

65%

34.722

3.696

64%

3.699

64%

2.079

36%

5.486

176.078

38%

15.579

208

3%

2%

104 1,00%

929 100%
9.795

6%

150.195

94%

986 100%
1.042
16.396

15%
47%

85%

214

112

52,34%

102

47,66%

44

20,56%

58

27,10%

0,18

86

11,1

65

65

34

52,31%

31

47,69%

13

20,00%

18

27,69%

0,95

84

112,6

1.235

55%

449

20%

561

25%

14

60,87%

6

26,09%

8

34,78%

98

77,9

30%

2.068

70%

2.245

2.245 100%

28%

34.436

72%

10.522

10.522 100%

PMU 7

Los Rosales Nou

R

plurifamiliar

26.821

4.828

18%

4.023

15%

72%

7.510

28%

12.070

12.070 100%

1.393

12%

1.626

14%

PMU 12

Can Corbera

AE

industrial

46.067

11.977

26%

10.595

23%

PMU 13

Estació

AE

terciari, plurifamiliar

19.856

3.773

19%

11.119

56%

PMU 14

Can Canals Nord

AE

terciari

90.444

12.662

14%

PMU 15

Can Canals Est

AE

industrial

TOTAL
TOTAL PAUs
TOTAL PAU RESIDENCIAL
TOTAL PAU ACTIVITAT

8.593

74%

9.290

76%

13.249

397 2,00%

151.703

28.824

19%

40.960

27%

7.585

5%

1.416.817

213.365

15%

348.136

25%

35.808

3%

721.093

113.559

16%

190.805

26%

15.579

475.892

62.990

13%

177.442

37%

15.579

1.517 1,00%

22.731

49%

23.494

51%

23.494

23.494 100%

77%

4.567

23%

15.885

11.914

12.843

14%

77.782

86%

77.601

77.601 100%

75%

10.522 100%
6.638

55%

2.414

20%

3.017

25%

22

23

9

39,13%

10

33

33

100,00%

139

141

74

52,48%

67

47,52%

29

20,57%

38

26,95%

523

6%

653

7%

107

107

91

85,05%

16

14,95%

7

6,54%

9

8,41%

0,80

87

92,1

2.057

20%

2.572

25%

121

121

63

52,07%

58

47,93%

25

20,66%

33

27,27%

1,61

85

147,0

3.971

25%

2.184

55%

794

20%

993

25%

47

48

25

52,08%

23

47,92%

10

20,83%

13

27,08%

83

24,2

0,51

48%

92.539
684.986

417.021

61%

267.966

39%

216.825

13.647

37.494

1.718

1.919

1.350

70,35%

569

29,65%

170

8,86%

399

20,79%

2%

319.943

44%

401.151

56%

356.776

191.072

54%

165.705

46%

141.892

1.501

22.312

53%

1.011

785

77,65%

226

22,35%

22

2,18%

204

20,18%

3%

256.011

175.500

9.795

140.906

1.501

22.312

840

1.011

785

13.363
116.371

17%

5%
12.644

2%

501

0%

274.581

63.932

TOTAL PMU RESIDENCIAL

387.653

42.571

11%

94.656

24%

12.644

3%

104

0%

145.848

TOTAL PMU ACTIVITAT ECONÒMICA

308.071

57.236

19%

62.675

20%

7.585

2%

1.914

1%

128.733

181.269
39%

92.539 100%

0,61

165.705

226

22

204

181.277

181.277

328.210

225.949

74.934

12.146

15.182

47%

908

565

237.679

118.691

20.401

88.004

72.749

11.351

14.189

831

860

540

320

138

182

178.661

209.519

205.548

3.971

2.184

794

993

47

48

25

23

10

13

416.339

60%

69%

0,80
0,86

58%

21%

52,6

87%

72.818

14%

86

55%

817.490

50.569

6,9

0,45

8.114

51%

99.806

319

5.657

42%

219.882

0,7

78%

77.793

0%

0,76
0,22

10.286

594.524

2.018

245.201

SECTORS_20190227_.xlsx / RESUM

22%

15.365

695.723

TOTAL PMUs

9.290 100%
2.962

10,8

212

881

6.254

65,2

277

25%

13.624

26%

84

0,30

25%

13%

25%

0,65

4.581

10%

3.047

26,47%

1.371

384

2.019

18

20%

4.783

24%

20,59%

20%

17%

1.975

14

3.665

18%

8.229

47,06%

1.097

502

11.612

32

55%

8.609

plurifamiliar

25%

55%

2.954

plurifamiliar, terciari

1.433

3.017

47.827

R

20%

10.079

fileres

R

1.146

53%

unifamiliar

Mas Duran oest

55%

5.486 100%

R

Mas Duran sud

3.153

18.325

R

PMU 10

43,9

24.334 100%

Les Casetes est

PMU 11

18,1

1,08

24.334 100%

Sotavia

19.336

986 100%

0,34
0,74

5.732

PMU 5

39%

86%

181.277 100%

PMU 6

10.460

929 100%
129.760

102.261

31%

62,22%

343

37,78%

148

16,30%

195

21,48%

07/03/2019 / 18:29

SUPERFÍCIES, SOSTRE I HABITATGES POTENCIALS DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

TOTAL SUPERFÍCIES DEL PLA EN SÒL URBÀ

6.458.831

SISTEMES

3.010.930

646 ha
47%

301 ha
Codi

Superfície

PER LA MOBILITAT

1.397.042

D'ESPAIS LLIURES

1.180.520 dels quals

D'EQUIPAMENTS

401.467

DE SERVEIS TÈCNICS

ZONES

2
165.223 m hidrogràfic

31.901

53%

3.447.901

3.226.366

345 ha
Codi

Superfície

323 ha
Sostre

NUCLI ANTIC

1

126.109

217.111

EDIFICACIÓ EN ORDENACIÓ CONTÍNUA

3

121.286

152.854

EDIFICACIÓ EN ORDENACIÓ OBERTA

4

226.481

350.806

EDIFICACIÓ EN FILERA

5

752.083

670.206

EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR AÏLLADA

6

994.661

449.894

SÒLS D'ACTIVITAT ECONÒMICA

7

1.029.890

1.264.950

TERCIARI I SERVEIS PRIVATS

8

203.229

120.546

RESIDENCIAL

2.220.619

1.840.870

ACTIVITAT ECONÒMICA

1.233.120

1.385.496

HABITATGES POTENCIALS FORA D'ÀMBITS DE GESTIÓ

9.676 htg.

HABITATGES DINS D'ÀMBITS DE GESTIÓ

1.919 htg.

TOTAL HABITATGES PLA

11.595 htg.

1.840.870 SOSTRE RESIDENCIAL
1.015.297 ESPAIS LLIURES

55,15 m2 e.ll/100 m2 sostre residencial

401.467 EQUIPAMENTS

21,81 m2 eq/100 m2 sostre residencial
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ATLES DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. AVANÇ 2018

1

ENCAIX TERRITORIAL

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Sant Quirze del Vallès en el Vallès Occidental. Ortofoto 1:25.000
Sant Quirze del Vallès en el Vallès Occidental. Base topogràfica 1:50.000
Estructura territorial. Xarxes de la mobilitat
Estructura territorial. Espais naturals protegits
Estructura territorial. Unitats de paisatge

2

TERME MUNICIPAL DE Sant Quirze del Vallès

2.1
2.2
2.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6

Comparatiu de límits de terme municipal (segons planejament vigent / cadastre / MUC / ICGC)
Ortofotomapa 1:2.500
Base topogràfica 1:5.000
Evolució física. Mapa geològic i topogràfic 1914 - 1936
Evolució física. Mapa planimètric 1919
Evolució física. Fotografies aèries 1956-1957
Evolució física. Fotografies aèries 1970
Evolució física. Mapa topogràfic 1978
Evolució física. Fotografies aèries 1984

3

ESTUDI DEL MEDI

3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9.1
3.9.2
3.9.3

Hidrologia. Hidrologia superficial
Hidrologia. Hidrologia subterrània
Geomorfologia. Relleu
Geomorfologia. Pendents
Geomorfologia. Orientacions
Geologia
Contaminació lumínica
Estructura territorial
Cobertes del sòl
Hàbitats d'interès comunitari
Espais naturals
Riscos. Risc d'inundació
Riscos. Risc d'incendi forestal
Riscos. Risc Químic

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. APROVACIÓ INICIAL. FEBRER 2019

escala Din-A3
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
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4

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

4.1
4.1.1

PLANEJAMENT TERRITORIAL GENERAL
Pla territorial general de Catalunya 1992

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

PLANEJAMENT TERRITORIAL PARCIAL
Pla territorial metropolita de Barcelona 2010. Espais oberts. Proposta
Pla territorial metropolità de Barcelona 2010. Estratègies urbanes
Pla territorial metropolita de Barcelona 2010. Estructura nodal. Proposta
Pla territorial metropolita de Barcelona 2010. Infraestructures viàries i de transport públic. Actuacions
Pla territorial metropolita de Barcelona 2010. Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Actuacions

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

4.3
4.3.1
4.3.2

PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Planejament vigent a Sant Quirze del Vallès i entorn
Mapa de sòls de pendent superior al 20%

20.000
20.000

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.4.10
4.4.11
4.4.12

PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL VIGENT
Estructura general i orgànica del territori. PGOU 2000
Estructura general i orgànica del territori. 2017
Classificació del sòl, PGOU 2000
Classificació urbanística del sòl. 2017
Ordenació del sòl no urbanitzable. PGOU 2000
Ordenació del sòl no urbanitzable. 2017
Qualificació del sòl. PGOU 2000
Qualificació del sòl. 2017
Determinacions normatives. Les Fonts. PGOU 2000
Determinacions normatives. Les Fonts. 2017
Determinacions normatives. Vila SQV. PGOU 2000.
Determinacions normatives. Vila SQV. 2017

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
15.000
15.000
5.000
5.000
5.000
5.000

4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5

DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT
Planejament tramitat. Modificacions puntuals
Planejament tramitat. Plans parcials
Planejament tramitat. Plans especials
Execució del planejament. Unitats d'actuació
Estat de tramitació dels sectors i àmbits de gestió

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

5

SISTEMES GENERALS I XARXES DE SERVEIS

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9

SISTEMES PER A LA MOBILITAT
Xarxa general viària. Accessibilitat territorial
Estructura de la xarxa viària urbana
Eixos cívics. Carrers arbrats i espais per a vianants
Afectacions no executades i urbanitzacions pendents
Aparcament i xarxa viària
Xarxa del transport públic
Camins i itineraris
Servituds aeronàutiques
Servituds viàries

20.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
20.000
20.000

5.2
5.2.1
5.2.2

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES
La xarxa d’espais lliures urbans. Catalogació segons qualificació
La xarxa d’espais lliures urbans. Catalogació segons propietat

15.000
15.000

5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3

SISTEMA D'EQUIPAMENTS I DOTACIONS
Estructura del sistema d'equipaments. Catalogació segons qualificació
Estructura del sistema d'equipaments. Catalogació segons tipus
Estructura del sistema d'equipaments. Catalogació segons propietat

15.000
15.000
15.000

5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3a
5.4.3b
5.4.4
5.4.4b
5.4.5
5.4.6

XARXA DE SERVEIS
Xarxa d'abastament d'aigua
Xarxa d'hidrants
Xarxa de clavegueram. Xarxa d'aigües pluvials i unitàries
Xarxa de clavegueram. Xarxa d'aigües residuals i unitàries
Xarxa d'electricitat
Afectacions línies elèctriques
Xarxa de gas
Xarxa de telefonia

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
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6

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT I CONDICIÓ EDIFICATÒRIA

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL
Cadastre de rústega
Superfície de les finques rústegues
Cadastre d'urbana
Superfície de les illes
Superfícies de les parcel·les
Patrimoni públic del sòl

20.000
20.000
15.000
15.000
15.000
15.000

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

CONDICIÓ EDIFICATÒRIA
Alçades d’edificació existents segons cadastre
Alçades segons planejament vigent
Antiguitat edificacions
Solars vacants en sòl urbà

15.000
15.000
15.000
15.000

6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3

EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE
SNU. Edificacions existents segons tipologia
SNU. Usos edificacions existents
SNU. Usos edificacions existents segons cadastre

20.000
20.000
20.000

7

USOS DEL SÒL I TEIXITS URBANS

7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3

TEIXIT RESIDENCIAL
Edificacions unifamiliars i plurifamiliars segons planejament
Edificacions unifamiliars i plurifamiliars segons cadastre
Habitatges lliures, habitatges protegits

15.000
15.000
5.000

7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9
7.2.10

TEIXIT D'ACTIVITAT ECONÒMICA
Polígons d'activitat econòmica. Superfície de les parcel·les
Polígons d'activitat econòmica. Ocupació de les parcel·les segons cadastre
Polígons d'activitat econòmica. Coeficient d'edificabilitat net segons cadastre
Polígons d'activitat econòmica. Ocupació de les parcel·les segons planejament vigent
Polígons d'activitat econòmica. Coeficient d'edificabilitat net segons planejament vigent
Polígons d'activitat econòmica. Parcel·les disconformes en relació a l'ocupació
Polígons d'activitat econòmica. Parcel·les disconformes en relació a l'edificabilitat
Polígons d'activitat econòmica. Parcel·les disconformes en relació a la superfície mínima
Comerç de proximitat. Localització dels locals comercials
Comerç de proximitat. Fronts comercials

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
15.000
10.000

8

PATRIMONI

8.1
8.2

Béns disseminats
Inventari masies

9

SENSIBILITAT AMBIENTAL

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Sensibilitat. Medi físic
Sensibilitat. Medi natural
Sensibilitat. Medi cultural
Sensibilitat. Medi territorial
Sensibilitat. Sensibilitat total
Sensibilitat. Riscos
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PLÀNOLS D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. APROVACIÓ INICIAL
1. Classificació del sòl (1 plànol DIN A1 1:7.500).
2. Estructura general del territori (1 plànol DIN A1 1:7.500).
3. Regulació i ordenació del sòl no urbanitzable:
3a. Compliment de les determinacions del PTMB (1 plànol DIN A1 1:7.500).
3b. Qualificació del sòl no urbanitzable (1 plànol DIN A1 1:7.500).
3c. Components de qualificació del sòl no urbanitzable (1 plànol DIN A1 1:7.500).
3d. Filtres de qualificació del sòl no urbanitzable:
3d1. Proteccions sectorials i territorials (1 plànol DIN A1 1:7.500).
3d2. Riscos (1 plànol DIN A1 1:7.500).
3d3. Sistemes ecosistèmics culturals i de proveïment (1 plànol DIN A1 1:7.500).
4. Qualificació i gestió del sòl (11 plànols DINA1 1:2.000).
5. Ordenació detallada del sòl urbà (27 plànols DINA1 1:1.000).
6. Identificació dels sectors i àmbits del POUM (1 plànol DIN A1 1:7.500).
7. Protecció dels sistemes (1 plànol DIN A1 1:7.500).
8. Xarxes generals de serveis (5 plànols DIN A1 1:7.500).
9. Reserves d‟habitatge protegit en sòl urbà consolidat (1 plànol DIN A1 1:2.500).
10. Suspensió de llicències (1 plànol DIN A1 1:7.500).
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