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1.

INTRODUCCIÓ

1.1

OBJECTE

El present document constitueix l’EAE (Estudi Ambiental Estratègic) del POUM (Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal) de Sant Quirze del Vallès dins el procés d’avaluació ambiental estratègica
ordinària, segons la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i 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, que estableix la tramitació ambiental dels
documents urbanístics.
Aquest document s’ajusta a les determinacions de la normativa vigent en matèria d’avaluació
ambiental de plans d’ordenació urbanística municipal: Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de
22 de febrer), Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

1.2

PRESENTACIÓ DEL PLA

Nom del Pla

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Quirze del Vallès

Any

2018

Promotor

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Equip redactor

Jornet Llop Pastor. Arquitectes

Abast

Municipi de Sant Quirze del Vallès

Situació

Vallès Occidental

Superfície total

27,7 km2

Objectius

a. Ordenar les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial
b. Integrar el patrimoni i el paisatge de l’entorn
c. Estructurar Sant Quirze del Vallès a partir dels torrents i els espais lliures
d. Dimensionar de forma qualitativa i quantitativa la nova vila

Marc normatiu

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
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme

Vigència
Plans
i
relacionats

programes

Pla territorial general de Catalunya
Pla territorial metropolità de Barcelona
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Vallès Occidental
Plans parcials urbanístics
Plans de millora urbana
Plans especials urbanístics
Llevat dels supòsits en què s’estableix com a preceptiva la redacció d’aquests instruments
urbanístics, les determinacions del POUM són d’aplicació directa i immediata
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Instruments
que
desenvoluparan

el

Plans parcials urbanístics

Consorci Tordera Besòs

Plans de millora urbana

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (informe
urbanístic i territorial)

Plans especials urbanístics
Llevat dels supòsits en què s’estableix com a preceptiva la redacció d’aquests instruments
urbanístics, les determinacions del POUM són d’aplicació directa i immediata

Gerència de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona

X

Institut cartogràfic i Geològic de Catalunya

X

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

1.3

PROCÉS D’AVALUACIÓ

Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona

X

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

1.3.1 Històric del procés d’avaluació

Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona

El tràmits de l’avaluació ambiental estratègica venen definits per l’article 17 de la Llei 21/2013.

Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura

Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Barcelona

Serveis Territorials del Departament de Cultura

Article 17. Tràmits i terminis de l’avaluació ambiental estratègica ordinària.

X

Subdirecció General de Programes en Protecció Civil

1. L’avaluació ambiental estratègica ordinària consta dels tràmits següents:

Subdirecció General de Seguretat Industrial

a) Sol·licitud d’inici.

X

Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Direcció General
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

b) Consultes prèvies i determinació de l’abast de l’estudi ambiental estratègic.
c) Elaboració de l’estudi ambiental estratègic.

Públic interessat

d) Informació pública i consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades.

ADENC – Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura

e) Anàlisi tècnica de l’expedient.

DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural

f) Declaració ambiental estratègica.
En el present apartat es fa una breu descripció de l’històric dels processos portats a terme fins a la
data, i per tant en quin punt s’emmarca el present document.

a) Sol·licitud d’inici

Els mateix document de referència pren en consideració també els informes tipus elaborats pels
organismes següents:


En data 3 de maig del 2018, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va sol·licitar als serveis territorials
del Departament de Territori i Sostenibilitat, el document de referència sobre el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal.

b) Consultes prèvies i determinació de l’abast de l’estudi ambiental estratègic
En el marc de les consultes necessàries a realitzar per a l'elaboració del document d'abast d'acord amb
l'article 18 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental va sol·licitar
l'emissió de les consideracions estimades oportunes en relació amb el Pla esmentat a les administracions
públiques i al públic interessat següent, del qual es destaca aquells que han contestat a aquesta
sol·licitud:
LLISTAT DE CONSULTES EN EL TRÀMIT D’AVANÇ
Organisme

Resposta

Administracions públiques

X

Agència Catalana de l'Aigua

X

Agència de Residus de Catalunya

Consell Comarcal del Vallès Occiental
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Informe vector llum



Informe tipus vector acústic



Informe tipus vector aire



Agència de Residus de Catalunya



Oficina Catalana de Canvi Climàtic.

1.3.2 Requeriments del Document d’Abast
En data 3 de maig de 2018 va tenir entrada al Registre General de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, el Document de Referència elaborat per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
L'objecte del document d’abast és fixar les condicions d'integració ambiental del pla, i determinar
l'abast de l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) i identificar les administracions públiques afectades i el
públic interessat, de conformitat amb 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, i amb la •
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
En el següents apartats es fa un anàlisi dels continguts del Document d’Abast (DA), i com s’han
considerat en el present EAE.

Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona

Direcció General de Qualitat Ambiental

X

El contingut íntegre del DA, es mostra en els annexos.
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En el present apartat es fa referència a les determinacions pel desenvolupament de l’alternativa
escollida, i que marca el desenvolupament del EAE i del propi POUM.
RESUM DELS REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST
Ordre

Àmbit

4.1.2

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES

1

Incorporar i donar compliment als requeriments expressats en l’article 2.6 de les normes d’ordenació territorial
pel que fa als sòls de protecció especial i a l’article 2.9 pels sòls de protecció preventiva.

2

Indicar que en la part septentrional del terme municipal, en les urbanitzacions de Can Parellada, Can Llobateres
i Can Pallars, aquest connector està amenaçat per continus urbans segons estableix el plànol 1.2. Proposa d’espais
oberts del PTMB. A més, la riera de Rubí, a ponent del municipi, i el torrent de la Betzuca, a llevant, estan
considerats corredors fluvials. Per tant, la proposta haurà de donar compliment als articles 2.23. Connectors
ecològics i 2.24. Actuacions en trams urbanitzats dels cursos fluvials i en les zones verdes i els parcs urbans amb
funció connectora o de transició.

3

RESUM DELS REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST
Ordre
6

Completar la valoració del paisatge, tot indicant gràficament aquelles enclavaments o paratges amb més qualitat
paisatgística. Així mateix, haurà de valorar la fragilitat paisatgística del terme municipal tenint en compte la
visibilitat associada des dels principals miradors i recorreguts paisatgístics per tal de realitzar una ordenació que
possibiliti la integració dels valors paisatgístics.

7

Completar la informació relativa a la qualitat atmosfèrica a partir de la valoració de la qualitat de l’aire s’ha dels
darrers 5 anys de la Zona de Qualitat de l’Aire 2. Vallès-Llobregat. Així mateix, caldrà posar de manifest que el
terme municipal està declarat com a zona de protecció especial pel NOx i les PM10 segons el Decret 226/2006, de
23 de maig i l’ Acord GOV/82/2012, de 31 de juliol, pel qual es declaren com a zona de protecció especial de
l’ambient atmosfèric.

8

Pel que fa a la contaminació acústica, el DIE descriu les principals fonts d’impacte acústic, bàsicament lligades a
les vies de comunicació (C-58, C-1413a, BP-1503) i a l’aeroport de Sabadell i afirma que el municipi disposa de
Mapa de capacitat acústica aprovat, sense aportar-ho. L’EAE haurà d’aportar les zones de sensibilitat acústica
delimitades en l’esmentat mapa i assegurar la compatibilitat de la proposta. Així mateix, haurà de tenir en compte
les zones de soroll de les infraestructures de transport, delimitades pels seus titulars, i les seves limitacions per a
determinats usos, d’acord amb l’informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental pel que fa al vector
acústica, de 31 de maig de 2018.

Assenyalar que el terme municipal forma part d’un dels punts crítics per a la connectivitat ecològica identificats
en l’annex II de l’informe de sostenibilitat ambiental del PTMB, concretament el punt 18. Terrassa-Sant Quirze,
havent de donar resposta a les propostes de protecció i millora contemplades en l’esmentat punt de l annex en el
sentit que s’expressa a continuació:


Preservar l’espai obert existent entre els continus urbans entorn la N-150 i per sota la C-58.



Millorar la permeabilitat de les infraestructures viàries, reformulant els passos dels diferents torrents perquè
siguin biològicament funcionals i establir-ne algun més per sobre la línia ferroviària. En aquest sentit, establir
les mesures necessàries per garantir la permeabilitat ecològica de les futures vies que afectaran aquest àmbit.



Preservar i millorar els microhàbitats singulars que apareixen en el torrent de la Betzuca i de la Font del
Pont, així com recuperar els hàbitats naturals en alguns trams d’aquests, especialment al sector de Can
Poncic (espai que ja posseeix un pla de conservació)

Àmbit

4.1.4

OBJECTIUS, CRITERIS I INDICADORS AMBIENTALS PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA

1

En relació als criteris i objectius ambientals es considera convenient introduir o modificar en el marc del document
d’abast.

2

Incloure els indicadors ambientals següents:
- Indicador B2- Percentatge de sòl artificialitzat
- Indicador B3- Previsió de nous habitatges
- Indicador B4- Intensitat d’ús per habitatge

4

Incorporar i donar compliment els objectius, criteris i actuacions paisatgístiques que li són d’aplicació.

5

Incorporar les referències al marc legal i planificador internacional, europeu, estatal i català en matèria de canvi
climàtic, d’acord amb l’establert en l’informe de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, de 31 de maig de 2018.
Així mateix, i seguint l’indicat en l’esmentat informe, caldrà planificar de manera coherent amb els compromisos
de reducció que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té assumits en el marc d’adhesió al Pacte d’Alcaldes/es
per a l’Energia Sostenible (PAES).

- Indicador 2.1-Franja d’espai de protecció associada als principals cursos fluvials (m)

IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS EN L’ÀMBIT DEL PLA

- Indicador 3.2- GEH derivats de la mobilitat generada

4.1.3
1

Valorar de forma més completa el consum de sòl del terme municipal, posant especial èmfasi a la classificació del
sòl, les tipologies edificatòries, el grau de compacitat i la diversitat d’usos tant de la situació existent com la
derivada del Pla, atenent el fort impacte sobre l’ocupació del sòl i el consum de recursos que es deriva d’un model
difús i extensiu que caracteritza en l’actualitat el municipi. En aquest sentit, caldrà incidir en la problemàtica
derivada de la dispersió territorial pel que fa a la els efectes associats a una mobilitat amb una forta dependència
del vehicle privat.

2

Atenent la importància del sòls agrícoles en relació amb la contribució a la biodiversitat i a la qualitat paisatgística,
l’EAE haurà de considerar-los com un element ambiental rellevant. D’altra banda, pel que fa al consum del sòl no
urbanitzable, l’EAE haurà de valorar el grau d’ocupació d’edificacions, usos i activitats que presenta.

3

Considerar el risc hidrològic com un aspecte ambientalment limitant i, a tal efecte, caldrà aportar la documentació
gràfica adient que permeti delimitar la zona de flux preferent i la zona inundable definides en els articles 9 bis i
ter, i 14 bis del Reglament del Domini Públic Hidràulic, en la redacció donada pel Reial Decret 638/2016, de 9 de
desembre.

4

Si bé el DIE menciona l’interès connector com un aspecte rellevant, l’EAE haurà de completar la informació del
connector a partir de la diagnosi de l’annex 2 de l’ISA del PTMB pel que fa al punt crític 18. Terrassa-Sant Quirze.
D’aquesta anàlisi, es destaca com a principal element connector el sistema fluvial del torrent de la Betzuca que
alimenta la riera de Can Barra, i es posa èmfasi en l’eix connector de la serra de Galliners. Així mateix, caldrà
identificar les principals barreres que dificulten una continuïtat ecològica entre els espais naturals esmentats.

5

Pel que fa a la vegetació, tot i que es valora favorablement la descripció escrita del DIE, caldrà aportar una
informació gràfica adequada per tal de localitzar les comunitats vegetals més rellevants pel que fa a la qualitat
ecològica. A més, s’han detectat discrepàncies entre la descripció i la cartografia dels terrenys catalogats com
hàbitats d’interès comunitari realitzada en el DIE i les bases disponibles en aquests Serveis Territorials.

- Indicador C3 – Tipologia de creixement
- Indicador B1- Percentatge d’ocupació en sòl no urbanitzable
- Indicador B5- Grau de protecció del sòl no urbanitzable
- Indicador 3.1- GEH derivats del consum energètic
- Indicador 3.3- GEH derivats del consum d’aigua
- Indicador 3.4- GEH derivats de la gestió de residus
- Indicador 5.1- Superfície de zones d’elevada qualitat paisatgística afectades per noves implantacions (%)
- Indicador 5.2- Superfície de sòl agrícola especialment protegida (ha).
4.2

VALORACIÓ I VIABILITAT AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ADOPTADA PER L’AVANÇ DEL PLA

1

En relació amb l’objectiu de garantir un desenvolupament urbanístic sostenible basat en creixements compactes,
continus i complexos, cal assenyalar que, segons es deriva de l’avanç de POUM, no es preveuen nous àmbits
d’extensió urbana i es redueix el sòl urbà corresponent a Can Llobateres i al sud de Can Canals. Aquestes actuacions
haurien de reflectir un increment del sòl no urbanitzable en relació amb el planejament vigent, fet que es valoraria
favorablement.

2

Segons l’avanç de POUM s’adopta l’estratègia de posar l’accent als habitatges plurifamiliars en els nous teixits
residencials, tot proposant la intensificació en aquells àmbits actuals. No obstant, cal dir que la documentació no
especifica la relació del nombre d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars i, per tant, no es pot valorar la contenció
i redimensionament del sòl urbà proposats.
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RESUM DELS REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST
Ordre
3

4

Àmbit
La proposta manté grans espais d’habitatges unifamiliars, allunyant-se de l’objectiu de promoure assentaments
compactes, intensius i complexos. En relació amb l’anterior, cal fer constar els efectes derivats de la consolidació
d’assentaments urbans dispersos, aïllats i amb predomini d’habitatges unifamiliars i, en especial, els casos de les
urbanitzacions Castelltort i Can Llobateres, que malgrat tenir la consideració de solars, encara resten per executar
211 i 124 habitatges, respectivament. Amb la consolidació d’aquests àmbits no només es mantenen les
problemàtiques derivades d’un model territorial poc complex i extensiu, sinó que el desenvolupament dels
mateixos, la transformació de terrenys forestals catalogats amb pendents significatives. A més, la consolidació de
Can Llobateres es situa en un eix connector amenaçat pel continu urbà, agreujant l’efecte barrera existent, tot i
la reducció dels sòls d’aprofitament privat en els terrenys adjacents al torrent de la Betzuca que es deriva de la
proposta.
Caldrà fer esment als impactes derivats del desenvolupament d’aquests àmbits pel que fa al model territorial,
l’afectació a terrenys forestals catalogats, els moviments de terres i l’increment de l’efecte barrera en el cas
específic de Can Llobateres. En relació amb l’anterior, caldrà valorar l’impacte que suposa consolidar les
urbanitzacions de Castelltort i Cal Llobateres.

5

Es preveu estructurar els torrents com a parcs urbans i espais connectors, i en aquelles zones morfològicament
idònies han de permetre la definició d’un parc lineal de major dimensió i amb capacitat d’acollir usos de passeig
i de lleure associats a un ús urbà. En aquest sentit, cal indicar que el tractament del torrent de la Betzuca i de la
Font del Pont (considerats com a parcs urbans) no pot anar en detriment de preservar i potenciar l’interès
connector d’aquests cursos fluvials i que, per tant, s’han de valorar els impactes derivats tant de l’artificialització
d’aquests connectors com de la freqüentació associada als usos urbans.

6

La proposta escollida té associat un impacte sobre la petjada de carboni d’unes 63.970 tones de CO2/any. Cal
assenyalar que l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) indica que les emissions derivades per la proposta del
POUM dificulten el compliment del compromís adoptat per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de reduir un
20% de les emissions de GEH a l’any 2020 pel que fa a les emissions de 2005. Concretament, alerta que la proposta
urbanística implicarà multiplicar per 5 l’esforç de reducció d’emissions de GEH assumit per l’Ajuntament.

7

Atenent l’absència d’una valoració dins el DIE, caldrà que l’EAE determini el nivell d’integració del vector paisatge
dins la proposta.

8

D’acord amb l’exposat, l’EAE haurà de completar la valoració de la idoneïtat de la proposta a partir d’una anàlisi
dels impactes derivats del desenvolupament de la mateixa, tenint en compte els objectius i criteris ambientals
esmentats en el present document d’abast. Aquesta valoració, que s’haurà de basar en una informació escrita i
gràfica amb un nivell de concreció suficient, ha de posar especial èmfasi en els impactes derivats del model
territorial i el consum i ocupació del sòl, en especial pel que fa a les urbanitzacions Can Llobateres i Castelltort,
la preservació de l’interès connector i a la contribució del canvi climàtic.

5.

DETERMINACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA

1

Atenent els impactes derivats pel que fa a la connectivitat ecològica i a la permeabilitat del sòl de desenvolupar
les urbanitzacions de Can Llobateres i Castelltort, caldrà valorar la possibilitat d’adoptar mesures per tal de limitar
l’ocupació total del sòl pendent d’edificar amb una intensificació dels habitatges o bé amb el seu trasllat a àmbits
que tinguin una capacitat i idoneïtat més gran acollir habitatges. D’altra banda, la resta d’actuacions en sòl urbà
residencial hauran de propiciar l’autonomia funcional d’aquests nuclis i assentaments les amb estratègies de
compactació, complexió i densificació que li siguin apropiades.

2

Caldrà ajustar la previsió d’habitatges per tal de fer un consum i ocupació de sòl adequat a les necessitats reals
del terme municipal, tenint en compte, a més, el compromís adoptat per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
pel que fa la reducció de gasos d’efecte hivernacle, ja que tant el consum energètic com la mobilitat associada
als nous creixements corresponen al 94% de les emissions totals. En relació amb l’anterior, cal recordar que segons
l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, l’emissió resultant de la proposta urbanística suposaria quintuplicar els
esforços de reducció per tal de poder assolir el compromís adoptat.

3

El Pla haurà de continuar reduint el trànsit i la mobilitat privada amb la xarxa verda de mobilitat complementària
a la proposta de superilles i nous itineraris de bicicletes i altres mesures adients. A més, haurà d’incorporar
normativament les determinacions necessàries per tal de no limitar el compliment de la Directiva 2010/31/UE, de
19 de maig, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, i de l’article 27.2 de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, de
canvi climàtic.
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RESUM DELS REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST
Ordre

Àmbit

4

En relació amb el sòl no urbanitzable, l’ordenació proposada haurà de potenciar i millorar la permeabilitat i
connectivitat ecològica atenent la posició estratègica del terme municipal entre el Parc natural de Sant Llorenç
de Munt i l’Obac i la Serra de Collserola. A tal efecte, i per tal de donar compliment a la normativa i actuacions
establertes en el PTMB, caldrà posar especial èmfasi en la preservació del mosaic agroforestal així com en la
protecció i millora dels corredors fluvials i, en especial, el torrent de la Betzuca i els seus microhàbitats associats.
La regulació del sòl no urbanitzable haurà de minimitzar l’ocupació i pèrdua de permeabilitat en aquells
enclavaments estratègics per preservar l’interès connector.

5

A l’hora d’integrar la qualitat i fragilitat paisatgística en la proposta, s’haurà de continuar treballant en la
preservació del patrimoni natural i paisatgístic que es propugna en l’avanç, tot tenint en compte la fragilitat
paisatgística associada a la visibilitat existent des dels principals miradors i recorreguts paisatgístics, i els objectius
i criteris definits en el Catàleg de paisatge de la regió metropolitana per la unitat de la Plana del Vallès.

6

La proposta haurà de donar compliment a les limitacions derivades del risc hidrològic associats als torrents i rieres
que travessen els assentaments i nuclis urbans així com tenir en compte els riscs naturals i tecnològics detectats
en el terme municipal.

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

2.

DETERMINACIONS DELS REQUERIMENTS AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS
DEL PLA

2.1

ASPECTES MÉS RELLEVANTS DEL MEDI

En aquest apartat es mostren quins són els aspectes més rellevants des del punt de vista ambiental en
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del POUM de Sant Quirze del Vallès.

2.1.1 Característiques generals de l’àmbit
CONTEXT TERRITORIAL
El municipi de Sant Quirze del Vallès es situa al centre de la comarca del Vallès Occidental. La serra
de Galliners divideix el terme de N a S exercint de divisòria d’aigües entre el la conca del Besòs i la del
Llobregat. El terme municipal limita amb Sabadell a l’est, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès
i Rubí al sud i amb Terrassa a l’oest i al nord. El terme tot i trobar-se enmig de la gran fondalada
vallesana és més aviat muntanyós per la serra de Galliners, que malgrat la seva baixa altura (Turó de
Mojal 312m.s.n.m.) s’hi presenten pendents en gran part del municipi. El nucli de les Fonts, al límit de
ponent, és a 160 m, i la part més baixa del terme, a la confluència de la riera de Sant Quirze amb el
riu Sec, és a 125 m. Hidrogràficament, la part de ponent del terme pertany a la conca del Llobregat;
les aigües, a través de torrents sense gaire identitat, van a parar a la riera de Rubí. A la banda de
llevant, la xarxa hidrogràfica (que correspon a la conca del Besòs) és vertebrada pel torrent de la
Betzuca al qual s’uneixen els torrents de la Bigorra, de la Font del Pont i de Berardo, formant tots
plegats la riera de Sant Quirze que, després de rebre el torrent de Can Camps, desguassa al riu Sec.
Dues de les principals vies de comunicació de vehicles del Vallès Occidental creuen el terme, la C-58 a
l’est i la C-16 a l’oest.

Cartografia 1919

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA
Sant Quirze, i la comarca del Vallès Occidental, se situen dins la fossa tectònica del Vallès-Penedès, a
la part nord d’aquesta depressió Prelitoral que formen part de la Cadena Costanera Catalana.
La Depressió del Vallès-Penedès es va formar a principis del Miocè, quan es va produir un enfonsament
dels materials paleozoics i mesozoics de l’antic Massís Catalano-Balear, els quals van formar el sòcol
que reomple la depressió.
El Massís de Sant Llorenç del Munt forma part de la Serralada Prelitoral tot i que el seu origen es deu a
l’orogènia alpina en aquest punt de contacte entre la depressió de l’Ebre i les serralades costaneres.
La primera etapa de l’orogènia alpina, durant el Paleogen, fou de caràcter compressiu, formant-se els
extensos mantells d’encavalcament de Castellar – les Preditxes – la Pineda. En una segona etapa,
iniciada durant el Neogen i encara actuant, el caràcter fou distensiu i és quan es formà la fossa del
Vallès-Penedès i la individualització de la Serralada Prelitoral.
A l’àmbit es troba en mig de la Depressió Prelitoral Catalana que travessa la vall del Llobregat. Així, es
troba dividida en dues planes, al nord-est pel Vallès, i al sud–oest la del Penedès. Concretament, a la
part occidental d’aquesta plana vallesana entre les conques del Ripoll i la riera de Les Arenes.

Context territorial de Sant Quirze del Vallès

A la major part del territori, les pendents estan entre el 7% i el 20%, amb pendents de mitjana a l’entorn
el 12%. Una sèrie de talussos compartimenten l’àmbit: en alguns talussos situats entre camps i en els
límits oest de la zona d’estudi, el pendent és entre el 43% i el 78%; en d’altres talussos i en la major
part dels marges dels torrents, els pendents es troben entre el 20% i el 43%.
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Pel que fa a les diferents orientacions de l’àmbit, s’observa una estructura complexa dominada però
per les dues vessants de la carena que creua l’àmbit de nord a sud, identificant-se en direcció est,
aquesta mateixa morfologia ondulant marcada per els torrents que drenen el territori en sentit nordsud.
La Serra de Galliners formada per turons de poca alçada (Turó del Mojal 312m) i Turó de Can Camps
(296m) creua el municipi de N a S exercint de divisòria d’aigües entre les dues conques. Aquest caràcter
de divisòria d’aigua, amb dos conques vessants separada per on transcorre el Camí dels Monjos. El
vessant més abrupte amb pendents majoritàriament per sobre el 20 % cap a les Fonts i la Riera de Rubí,
es diferencia del vessant del Torrent de la Betzuca, més planer, que albergava les zones de conreu, de
secà, avui colonitzades pels assentaments urbans.Geologia
El municipi s’estén pel vessant de la serra de Galliners, es tracta d’una carena constituïda per materials
quaternaris dipositats per l’acció sedimentària d’un curs d’aigua de fa 12 milions d’anys amb poca
llargada però amb una gran energia. Aquests materials sedimentats miocènics avui els trobem amb
argiles, argiles grogues i gresos, juntament amb conglomerats de mida reduïda i nòduls calcaris.
Per altra banda, la part est i l’extrem oest del municipi formen part dels ventalls al·luvials de Castellar
del Vallès i Terrassa respectivament.

Elements d’especial interès
No es troba ni cap punt (geòtop) ni espai (geozona) d’interès geològic de l’inventari realitzat a
Catalunya l’any 2002. El més proper es troba a Les Fonts en terme de Terrassa (333. Successió miocena
de Les Fonts de Terrassa-Montagut).

Geologia del municipi de Sant Quirze del Vallès

EDAFOLOGIA
El present estudi de sòls té l'objectiu d'inventariar, qualificar, i localitzar les diferents tipologies de
sòls en l'àmbit d’estudi. Es diferencien tres grans tipus de sòls a la zona d’estudi, adoptant la
terminologia del Soil Taxonomy System: entisòls, inceptisòls i alfisòls, que en realitat corresponen a
tres ordres diferents. Així, els entisòls (sòls recents) presenten un mínim grau d’evolució, mentre que
els inceptisòls mostren ja horitzons diferenciats i, fins i tot, horitzons B d’alteració que indiquen una
evolució major respecte els primers. Un altre tipus són els alfisòls, que presenten horitzons
d’acumulació d’argila i alteració intensa.

Entisòls
D’aquests sòls recents es troben dos subordres diferents:

Xerofluents
Es troben en planes o relleus suaus, on la posició geomorfològica permet el dipòsit d’aportacions
freqüents de materials al·luvials que enterren els materials preexistents en fase d’edafització.
La seva superfície total no és gran al municipi, però les seves característiques topogràfiques, físiques i
químiques favorables al creixement de plantes els confereixen gran importància agrícola i econòmica.

PAG. 12 DE 159

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

Aquests sòls es troben associats als torrents principals, com el de la Betzuca principalment. El subgrup
majoritari, dins d’aquests tipus de sòls, el conformen el Typics Xerofluvents.

PRECIPITA C IO

Són els entisòls que es troben en vessants de pendent accentuat, de manera que s’afavoreix l’erosió i
el rejoveniment continuat del perfil per pèrdua de materials. Es localitzen principalment a les zones
culminants de pendent més acusada de la serra de Galliners.

MM

Xerorthents

Inceptisòls
Quant la geomorfologia ho permet i l’erosió no ha estat massa intensa, l’horitzó A pren fondàries
superiors al grup anterior, que poden arribar fins a un màxim de 35 cm a causa de les aportacions
col·luvials tant al massís de Collserola com a la depressió del Vallès. Apareix un horitzó B d’alteració
més o menys profund, que descansa sobre el material originari.
L’horitzó d’alteració, de tipus càmbric, es caracteritza per la presència de productes de meteorització
(argiles i òxids de ferro), de manera que mostren coloracions brunes-vermelloses i canvis d’estructura.
En ocasions poden tenir, a més, horitzó d’acumulació de carbonats. Depenent de la riquesa en matèria
orgànica, aquests sòls es cataloguen dins els subordre Xerochrepts (no gaire rics en matèria orgànica),
o Xerumbrepts (contenen un epipedió ric en matèria orgànica). D'aquests, dins l'àmbit en estudi només
es troben Xerochrepts.

Xerochrepts
Els subtipus de sòls xerochrepts a la zona d’estudi són els següents:
Calcixerollic Xerochrrpts: presenten acumulacions de carbonats sobre els sediments terciaris i
quaternaris carbonatats i sobre alguns dipòsits col·luvials. Són molt abundants a la depressió de Vallès.
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Gràfic de pluviometria a l’estació meteorològica de Sabadell – Parc Agrari (2009-11)

Pel que fa a la temperatura, la mitjana anual és d’uns 14,6ºC a Sabadell-Parc Agrari. A Sabadell-Parc
Agrari la temperatura mínima mitjana mensual més baixa s’assoleix al mes de gener (0,4 ºC i 1,9ºC
Pel que fa a la temperatura, la mitjana anual és d’uns 14,6ºC a Sabadell-Parc Agrari. A Sabadell-Parc
Agrari la temperatura mínima mitjana mensual més baixa s’assoleix al mes de gener (0,4 ºC i 1,9ºC
respectivament) i la màxima mitjana mensual més alta a l’agost (30,1ºC a ambdues). La temperatura
màxima assolida a 37,2ºC a Sabadell-Parc Agrari, mentre la mínima absoluta, -6ºC al desembre.
A Sabadell-Parc Agrari hi ha una evapotranspiració potencial anual (ETP anual), calculada pel mètode
de Thornthwaite, d’uns 897 mm, força elevada. Coincideixen els mesos més calorosos amb els de
mínima precipitació (juliol-agost).

T E M P E R A T U R A

Alfisòls
No s’ha trobat representació d’aquests sòls a Sant Quirze del Vallès.

La precipitació mitjana anual obtinguda de l’estació de Sabadell-Parc agrari és de 645 mm, amb un
màxim molt semblant a la primavera i a la tardor. Els mesos de menys pluges es corresponen a l’estiu,
amb una mitjana d’entre 18 i 22 mm. En els gràfics adjunts es pot observar la progressió.

ºC

CLIMA

L’estació meteorològica més propera a l’àmbit del Pla, es troba al municipi de Sabadell, situada al Parc
Agrari, molt propera a l’àmbit de la Modificació Puntual des de l’any 2008.

P. TOT

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

Fluventic Xerochrepts: desenvolupats sobre materials d’aportació dels rius, en terrasses no actuals.
Són sòls bastant fèrtils. Es localitzen a zones com la de can Vinyals o als voltants de can Feliu.

El clima d’aquesta zona és clarament mediterrani, el clima segons la classificació Thornthwaite és sec
subhumit, mesotèrmic.
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Gràfic de temperatures a Sabadell-Parc Agrari. 2009-11

Al Vallès Occidental predominen els vents de l’oest i en l’àmbit dels Bellots no és una excepció ja que
es troba en un espai obert al centre de la plana.
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de la natalitat en la dècada dels 60 juntament amb la immigració de parelles en aquest grup de població
d’altres ciutats. Lligat amb aquest fenomen migratori de la ciutat a pobles propers receptors, s’observa
un augment de població a les classes de 5 a 14 anys, per la natalitat de les famílies creades pels grups
d’edat nascuts als 70 que són majoria a nivell de Catalunya i que s’estableixen a Sant Quirze del Vallès.

POBLACIÓ I ACTIVITATS
L’estudi sòcio- econòmic s’estructura en dos grans apartats:


Població



Activitats

Activitats

L’àrea en estudi queda definida pel municipi de Sant Quirze del Vallès

Els sectors d’activitat presenten la següent distribució:

INDICADORS

POBLACIÓ OCUPADA PER GRANS SECTORS D’ACTIVITAT % (1.991-2.011)

Nom de l’entitat

Sant Quirze del Vallès

2

Superfície (km )

14,1

Densitat (habitants 2016/km2)

1.397,6

Nombre Entitats població

12

Altitud (metres)

188

Coordenades UTM (m) UTMx

423.430

Coordenades UTM (m) UTMy

4.598.522

SANT QUIRZE

Agricultura

Ind./Energia

Construcció

Serveis

Total

1991

0,7

39,3

5,1

54,8

3.778

2001

0,7

28,1

6,1

65,6

6.911

2011

0,0

18,9

3,8

76,8

8.757

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Totes les dades han estat facilitades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, tant per consulta directe
o via Internet: www.idescat.cat.

Població

Al municipi de Sant Quirze del Vallès, el sector més important que ocupa més població són els serveis.
A continuació dels serveis, el sector amb un percentatge considerable és el de la indústria que ha anat
perdent pes sobre el total els darrers anys. L’agricultura ha pràcticament desaparegut en quant al
percentatge de població ocupada.

2.1.2 Ocupació i consum de sòl

Tendència demogràfica
Es realitza un estudi de la tendència demogràfica de l’àmbit de Sant Quirze, on s’analitza:

FORMES D’OCUPACIÓ I CONSUM DE SÒL



L’evolució del creixement net en el període 2.001-2.011.

Cobertes del sòl



Tipus de creixement mig en el citat període.

La coberta forestal a l’àmbit de Sant Quirze del Vallès està formada per un 6,6% de boscos
d’escleròfil·les i un 33,1% per boscos de coníferes. La superfície de conreus herbacis correspon a un
8,1% de la superfície total. Finalment, és destacable que un 22,7% de la superfície total del municipi
es correspon a superfícies urbanes i industrials.

Sant Quirze del Vallès presenta un creixement net de més del 32% durant el període 2.001 – 2.011. La
comarca del Vallès Occidental també presenta un creixement net alt amb un 19,38% però no tant acusat
com el del municipi de Sant Quirze. Aquesta tendència a l’alça es deu, en bona part, a un moviment
migratori.

COBERTES DEL SÒL
CREIXEMENT PER 1000 HABITANT (2.001-2.011)

Coberta

Total (2.011) Total (%)

Natural (%)

Migratori (%)

Aigües continentals

0,2

Sant Quirze

5.297

32,35

9,06

23,29

Boscos caducifolis

0,6

Vallès Occidental

158.088

19,38

6,17

13,21

Boscos de coníferes

Estructura de la població
S’analitza l’estructura a partir de les piràmides de població agrupant els habitants per classes d’edat
de 5 anys en el municipi de Sant Quirze del Vallès. Les dades es defineixen al 2.016.
Conté els trets comuns al conjunt del territori català, com l’envelliment de la població representat per
una piràmide amb base estreta, i un eixamplament a les classes d’edat entre 40 i 55 anys per l’explosió
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Superfície (%)

Municipi

33,1

Boscos d’escleròfil·les

6,6

Conreus herbacis

8,1

Prats i herbassars

5,5

Matollar

5,5

Plantacions de ribera

0,3

Vials i aparcaments

3,4
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Estructura territorial, urbana, edificacions i instal·lacions

COBERTES DEL SÒL
Coberta

Superfície (%)

Zones industrials

7,3

Zones nues

3,5

Zones urbanes

15,4

Zones verdes

7,9

Estructura territorial
L’estructura territorial del municipi de Sant Quirze del Vallès es caracteritza pel domini de la coberta
forestal (57,3%) per sobre les altres, destacant que la superfície urbana ocupa un 34,1% del municipi i
la superfície agrícola (8,4%) és la que té una menor proporció, juntament amb la superfície d’aigües
continentals (0,2%).

Les cobertes de Sant Quirze del Vallès han evolucionat d’una forma semblant a les cobertures d’altres
indrets del Vallès Occidental. Els camps de conreu han sofert un forta davallada arreu del municipi,
afavorint les superfícies improductives (vials, aparcaments, zones industrials i zones residencials) així
com la superfície forestal.

ESTRUCTURA TERRITORIAL
Coberta

Superfície (%)

Agrícola

8,4

Aigües

0.2

Forestal

57,3

Urbà

34,1

Fotografies aèries de Sant Quirze del Vallès al 1956 i al 2012
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Usos tradicionals. Agricultura i boscos.
Tipologies de l’estructura urbana

Estructura urbana

Estructura del sòl no urbanitzats

Es distingeixen tres tipus de zones urbanitzades: els nuclis tradicionals, els seus eixamples i les zones
urbanes de baixa densitat. Com a zones urbanitzades consolidades tradicionals hi ha el nucli urbà de
Sant Quirze del Vallès i les Fonts. El creixement natural de la vila és cap els vessants del turó on
s’assenta formant petits eixamples del municipi tradicional. Pel que fa a les Fonts el nucli residencial
de torres de principis de segle i posteriorment en barri obrer, ha anat creixent cap al nord i cap al sud
juntament amb un procés de densificació. A continuació dels petits eixamples i de manera força
fragmentada han aparegut grans extensions d’urbanitzacions de baixa densitat com per exemple Sant
Quirze Parc. Cap a l’est del nucli, el municipi queda interceptat per infraestructures viàries i
ferroviàries al sud.

La distribució dels usos del sòl en superfície segueix l’ordre detallat, que comporta també la següent
distribució espacial:

Sant Quirze, des d’un nucli tradicional molt reduït, perpendicular a la carretera de Caldes ha
experimentat grans creixements amb una gran ocupació, que responen a diferents tipologies,
majoritàriament habitatges unifamiliars aïllades:

Agricultura

Es distingeixen diferents tipologies:



Ús forestal, coincidint amb els vessants boscosos de la serra de Galliners, àmbit ripari dels marges
dels torrents, i algunes masses aïllades de bosc de pins. Aquestes últimes es distribueixen en mosaic
amb els camps de conreu i la urbanització.



En el pla, en les escasses zones lliures d’edificació, hi dominen els camps de conreu, front les zones
forestals que van quedant reduïdes a petites taques. L’agricultura és bàsicament de secà, però
també hi ha reductes d’horta al torrent de la Betzuca.

Es tracten sota dos aspectes, per tal de definir la distribució espacial, dispersió, i superfícies mitjanes
de les explotacions. Cal dir però que l’agricultura a Sant Quirze és gairabé testimonial amb 81 ha de
terres llaurades de secà.



Teixits tradicionals



Eixamples



Residencial mixt, entre mitgeres i plurifamilirars

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILITZADA (SAU). 2.009



Unifamilliars entre mitgeres

Concepte

Sant Quirze del Vallès

Vallès Occidental



Unifamiliars aïllats

Terres llaurades

81

4.981

Pastures permanents

101

1.113

Total

182

6.094

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
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Aprofitaments
Les terres llaurades en el municipi mostra que els cultius herbacis són els que predominen en el
municipi. Les dades es presenten en superfície (ha) en cada classe d’aprofitament.

Malgrat això, i seguint

INCIDÈNCIA DEL MODEL SOBRE LA MOBILITAT

TERRES LLAURADES PER TIPUS DE CONREU. 2.009
Concepte

S’ha consultat a l’ARC, sense tenir fins a la data resposta. En certes activitats pot haver la possibilitat
de haver generat contaminació del sòl. No es té constància de sòls contaminats en àmbits susceptibles
de transformació.

Sant Quirze del Vallès

Vallès Occidental

Herbacis

81

4.541

Fruiters

0

178

Olivera

0

209

Vinya

0

30

Altres

0

23

Total

81

11.085

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Altres formes d’ocupació

Xarxa viària i ferroviària
Les infraestructures , i els fluxos de mobilitat condicionen Sant Quirze, de diferent forma.
Quant a infraestructures viàries, Sant Quirze és travessada per:


C58, que és una d eles principals vies que dona servei al Vallès Occidental, i concretament aquest
àmbit seguint la vall del riu Ripoll, des de Barcelona, i servint els nuclis de Montcada, Ripollet
Cerdanyola, Sant Quirze, Sabadell i Terrassa, seguint cap el Nord, ja seguint la vall de Llobregat.



C16, que segueix l’Eix Sant Cugat- Terrassa, i dona servei al nucli de les Fonts.



BP1503, seguint el mateix eix, que és l’anomenada tradicionalment carretera de les Fonts.



Ctra. de Caldes – Molins de Rei (C-1413a), que és la carretera més antiga, i la que avui possiblement
ha perdut, malgrat el seu ús intensiu, aquest paper principal. Val a dir però que recull fluxos de
by-pass que generen una mobilitat incòmode pel nucli de Sant Quirze.

També hi ha servei de ferrocarrils, seguint els eixos principals, concretament la línia de BarcelonaTerrassa, amb parada a les Fonts, i la línia de Sabadell, amb parada al nucli de Sant Quirze.

Activitats extractives i àrees degradades
A l’àmbit del municipi de Sant Quirze del Vallès no hi ha localitzades activitats extractives, les més
properes es troben als municipis de Rubí, Terrassa i Cerdanyola. A continuació, es mostren les activitats
que encara es troben en actiu a Cerdanyola i a Rubí respectivament.

ACTIVITATS EXTRACTIVES LEGALITZADES
Codi DXF

Sup. (m2)

Explotació

Recurs explotat

Situació actual

2091

64.708,49

PUIGFEL, SA

Argiles

Activitat englobada en una nova
explotació.

2092

26.051,51

PUIGFEL, SA

Argiles

Activitat englobada en una nova
explotació.

2093

56.766,26

PUIGFEL, SA

Argiles

Activitat en actiu i restauració no
iniciada.

Sòls contaminats
Els sòls contaminats són produïts normalment per activitats humanes que provoquen concentracions de
contaminants superiors a les pròpies i que comporta un risc real o potencial per a la salut pública o els
sistemes naturals.
Aquesta contaminació ve produïda normalment per:


Mala gestió de residus



Males pràctiques d’instal·lacions industrials



Accidents

Infraestructures de transport
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Xarxa de camins

Park and ride’s

Pel que fa a la xarxa de camins, pel terme de Sant Quirze hi discorren els traçats de dos GR, el 173 del
Vallès Natural i el 6, que es tracta del sender de Sant Cugat del Vallès a Montserrat. Un altre camí
important, que compta una alta freqüència de pas i d’importància cultural és el PR C-31 Camí dels
Monjos.

L’estació de Sant Quirze disposa d’un aparcament, annexa a l’estació que actua de park&ride, amb
servei als FGC, i concretament a la línia de Sabadell. Aquest també està ampliat a l’aparcament de
l’altre marge de la línia, permetent un ús complementari dels aparcaments dels centres comercials

Tram del Camí dels Monjos a la serra de Galliners.

Aparcament de l’estació de FGC

Patrons de mobilitat
El municipi de Sant Quirze del Vallès té una oferta de llocs de treball similar al nombre de persones
ocupades dins del municipi, a diferència d’altres poblacions properes a Sabadell on l’oferta de treball
a dins del municipi és inferior als residents ocupats; com per exemple, Castellar i sobretot Matadepera.
En altres municipis estan desequilibrats en el sentit contrari, l’oferta de treball supera de llarg la
població de persones ocupades; en són exemples Polinyà, Palau o Santa Perpètua.
Tot i l’equilibri entre residents ocupats i oferta de treball del municipi, a Sant Quirze el percentatge
de persones residents que treballen al municipi es situa al voltant del 25%.

MOBILITAT OBLIGADA PER RAO DE TREBALL
Concepte

St. Quirze

Castellar

Palau Solità

Sta. Perpètua

1,614

3,669

2,135

3,428

Privat

57%

63%

67%

57%

Públic

7%

4%

3%

5%

Altres

36%

34%

31%

38%

4,763

3,309

6,985

11,941

21

38

42

30

98,193

126,792

290,379

356,241

RESIDENTS OCUPATS DINS

NO RESIDENTS OCUPATS DINS
km/ dia desplaçament
Xarxa de camins
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Total desplaçaments km
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d’altres de menor entitat. Finalment, s’uneix amb La Riereta entre la C-58 i l’aeroport formant el riu
Sec, afluent del Ripoll.

MOBILITAT OBLIGADA PER RAO DE TREBALL
Concepte

St. Quirze

Castellar

Palau Solità

Sta. Perpètua

Privat

87%

89%

84%

80%

Públic

13%

11%

14%

17%

Altres

0%

0%

2%

2%

4,858

4,450

3,127

5,516

29

42

42

30

138,805

186,545

131,671

163,049

Privat

71%

86%

88%

78%

Públic

26%

13%

11%

19%

Altres

3%

2%

1%

2%

TREBALLS DINS

6,377

6,978

9,120

15,369

TREBALLS FORA

4,858

4,450

3,127

5,516

% TREBALLS PER A DINS

101%

116%

58%

58%

RESIDENTS OCUPATS FORA
km/ dia desplaçament
Total desplaçaments km

PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA (PGDCFC)
El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC), tal i com preveu l’article 21 del
Text refós i 12 del Reglament, és l’eina que determina les accions i les mesures necessàries per assolir
els objectius de la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, l’àmbit territorial
del qual està constituït per les conques hidrogràfiques internes de Catalunya i per les aigües
subterrànies i costaneres associades, de confirmat amb el Decret 31/2009, de 24 de febrer.
De les masses d’aigua definides per a aquest nou PGDCFC (2n. Cicle), i de l’anàlisi realitzada i recollida
en el document IMPRESS (Agència Catalana de l’Aigua, 2014), es conclou que de les 37 masses d’aigua
subterrània delimitades en el DCFC, 22 (59%) es consideren en risc de no assolir els objectius l’any
2015, tal i com estableix la Directiva marc de l’aigua. A continuació es resumeixen les principals
conclusions del document IMPRESS:
Les pressions, els impactes i els riscos identificats en els cursos superficials de l'àmbit del planejament,
d'acord amb la diagnosi i l'avaluació realitzada en el document IMPRESS, de compliment dels objectius
de la Directiva Marc de l'aigua a Catalunya, redactat per l’Agència Catalana de l'Aigua.
En el cas del torrents de Sant Quirze no es disposen de mostres dins del terme municipal. Es disposa de
les mostres obtingudes al Riu Sec al terme de Cerdanyola, i que s’adjunten a continuació ja que es
tracta del punt de control més proper a l’estat de les aigües de Sant Quirze. Per altra banda, també es
disposa de les dades de la riera de Rubí que es mostren posteriorment.

ESTAT ECOLÒGIC (RIU SEC)
Estat ecològic

Estat químic

Qualitat biològica

Qualitat fisicoquímica

Estat general

Dades parcials

Dolent

Dades parcials

Dolent

Dades parcials

Font: http://aca-web.gencat.cat/app/WDMA/cercarDiagnostics.do

Mobilitat obligada al municipi de Sant Quirze del Vallès

2.1.3 Cicle de l’aigua
2.1.3.1 Aigües superficials
L’àmbit d’estudi, en el marc de la Divisió territorial hidràulica de Catalunya, es troba a les Conques
interiors, Conques del Centre. Majoritàriament, dins la conca del riu Ripoll, afluent del Besòs. La part
de ponent del municipi tributa a la conca de la riera de Les Arenes-Rubí, afluent del Llobregat.
La xarxa hidrogràfica de sant Quirze no està marcada per un riu principal sinó pel de dues rieres que
reben les aigües dels torrents que drenen la serra de galliners pels dos vessants. A la part oest (conca
del Llobregat) s’hi troben els torrents de can Llobateres, Can Corbera i de Can Ferran desembocant a
la riera de Rubí.
La xarxa de la part est de la serra de Galliners (conca del Besòs), està vertebrada per la riera de Barbau
(formada per la unió dels torrents de la Betzuca i de la Grípia) popularment, és coneix com a torrent
de la Betzuca. En aquest curs d’aigua se li van unint les aigües de diferents torrents al seu pas pel nucli
de Sant Quirze. Com per exemple, Bigorra, Font del Pont, Vallcorba, Can Feliu i Can Vinyals entre

En aquest tram del riu Sec l’informe de l’any 2015 (que recull les dades de seguiment entre els anys
2013 i 2015) de l’Agència Catalana de l’Aigua s’indica que l’estat de la massa d’aigua general és amb
dades parcials, donat que no existeixen les dades de l’estat biològic, tot i així, l’estat químic i a la
qualitat fisicoquímica són qualificats de dolents.

Estat ecològic
L’informe que reflecteix l’estat ecològic del riu Sec reflecteix que es troba en un estat dolent.

QUALITAT FISICOQUÍMICA
Element de qualitat

Valor mig

Diagnòstic

0

Bo

Amoni (mg NH4/L)

8,3

Dolent

Arsènic (µg/L)

2,3

Bo

16

Bo

1,1-Tricloroetà (µg/L)

Zinc (µg/L)
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QUALITAT FISICOQUÍMICA
Element de qualitat

Diagnòstic

179

Dolent

Estat ecològic

Estat químic

Qualitat biològica

Qualitat fisicoquímica

Estat general

1197

Dolent

Dades parcials

Dolent

Dades parcials

Dolent

Dades parcials

Fosfats (mg PO4/L)

8

Dolent

Toluè (µg/L)

0

Bo

6.7

Dolent

Clorurs (mg/L)
Conductivitat a 20ºC (µS/cm)

TOC (mg/L)

Font: Informe IMPRESS de l’any 2.012 de l’Agència Catalana de l’Aigua

Estat químic
L’informe IMPRESS que avalua l’estat químic del riu Sec indica que es troba en un estat dolent.

Font: http://aca-web.gencat.cat/app/WDMA/cercarDiagnostics.do

En aquest tram de la riera de Rubí l’informe de l’any 2015 (que recull les dades de seguiment entre els
anys 2013 i 2015) de l’Agència Catalana de l’Aigua s’indica que l’estat de la massa d’aigua general és
amb dades parcials, donat que no existeixen les dades de l’estat biològic, tot i així, l’estat químic i a
la qualitat fisicoquímica són qualificats de dolents.

Estat ecològic

ESTAT QUÍMIC

L’informe que reflecteix l’estat ecològic de la riera de Rubí reflecteix que es troba en un estat dolent.

Element de qualitat

Valor mig

Diagnòstic

1,2-Dicloroetà (µg/L)

0

Bo

4,4'-DDT (ng/L)

0

Bo

Alaclor (ng/L)

0

Bo

Element de qualitat

Antracè (ng/L)

0

Bo

1,1-Tricloroetà (µg/L)

Atrazina (ng/L)

0

Bo

Amoni (mg NH4/L)

Benzo(a)pirè (ng/L)

0

Bo

Arsènic (µg/L)

Benzè (µg/L)

0

Bo

Zinc (µg/L)

Cadmi (µg/L)

0

Bo

Clorurs (mg/L)

Níquel (µg/L)

6,2

Dolent

Trifluralina (ng/L)

0

Bo

Fosfats (mg PO4/L)

Triclorometà (µg/L)

0

Bo

Toluè (µg/L)

Tricloroetilè (µg/L)

0

Bo

TOC (mg/L)

Tetraclorur de Carboni (µg/L)

0

Bo

Tetracloroetilè (µg/L)

0,12

Bo

Tert-Octilfenol (ng/L)

7,3

Bo

Suma d'al-diel-iso-endrín (ng/L)

8

Dolent

Suma de triclorobenzens (µg/L)

0

Bo

Suma de PAH2 (ng/L)

0

Bo

5,4

Bo

12,8

Bo

Diclorometà (µg/L)

0

Bo

Fluorantè (ng/L)

0

Bo

Hexaclorobenzè (ng/L)

0

Bo

Hexaclorobutadiè (µg/L)

0

Bo

Mercuri (µg/L)

0

Bo

Naftalè (µg/L)

0

Bo

Clorfenvinfòs (suma d'isòmers) (ng/L)
Clorpirifòs (ng/L)

Font: Informe IMPRESS de l’any 2.012 de l’Agència Catalana de l’Aigua
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ESTAT ECOLÒGIC (RIERA DE RUBÍ I DE LES ARENES))

Valor mig

QUALITAT FISICOQUÍMICA

Conductivitat a 20ºC (µS/cm)

Valor mig

Diagnòstic

0

Bo

13,9

Dolent

5,8

Bo

81,2

Bo

275

Dolent

1533

Dolent

4.1

Dolent

0

Bo

9,6

Dolent

Font: Informe IMPRESS de l’any 2.012 de l’Agència Catalana de l’Aigua

Estat químic
L’informe IMPRESS que avalua l’estat químic del riu Sec indica que es troba en un estat dolent.
ESTAT QUÍMIC
Element de qualitat

Valor mig

Diagnòstic

1,2-Dicloroetà (µg/L)

0

Bo

4,4'-DDT (ng/L)

0

Bo

Alaclor (ng/L)

0

Bo

Antracè (ng/L)

0

Bo

Atrazina (ng/L)

0

Bo

Benzo(a)pirè (ng/L)

0

Bo

Benzè (µg/L)

0

Bo

Cadmi (µg/L)

0

Bo
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MEMÒRIA

ESTAT QUÍMIC
Element de qualitat

ESTAT QUÍMIC
Valor mig

Diagnòstic

13,5

Dolent

Trifluralina (ng/L)

0

Bo

Triclorometà (µg/L)

0

Bo

83,7

Dolent

Tricloroetilè (µg/L)

0

Bo

Tetraclorur de Carboni (µg/L)

0

Bo

Tetracloroetilè (µg/L)

0,25

Bo

Tert-Octilfenol (ng/L)

36,2

Bo

Suma d'al-diel-iso-endrín (ng/L)

0

Bo

Suma de triclorobenzens (µg/L)

0

Bo

Suma de PAH2 (ng/L)

0

Bo

Clorfenvinfòs (suma d'isòmers) (ng/L)

0

Bo

10,2

Dolent

Diclorometà (µg/L)

0

Bo

Fluorantè (ng/L)

0

Bo

Hexaclorobenzè (ng/L)

0

Bo

Hexaclorobutadiè (µg/L)

0

Bo

Mercuri (µg/L)

0

Bo

Naftalè (µg/L)

0

Bo

Níquel (µg/L)

Terbutrina (ng/L)

Clorpirifòs (ng/L)

Font: Informe IMPRESS de l’any 2.012 de l’Agència Catalana de l’Aigua

Element de qualitat

Percentatge massa d’aigua en
bon estat

Diagnòstic

Amoni (%)

100

Bo

Arsènic (%)

92,2

Bo

No aplica

Dades parcials

Cadmi (%)

100

Bo

Cloroetilè (%)

100

Bo

80

Dolent

84,4

Bo

Sulfat (%)

100

Bo

Plom (%)

100

Bo

Plaguicides compost

-

Bo

Percloroetilè

0

Dolent

Nitrit (%)

No aplica

Dades parcials

Nitrat (%)

52,6

Dolent

Crom (%)

No aplica

Dades parcials

Bor (%)

Clorur (%)
Conductivitat (%)

Font: Informe IMPRESS de l’any 2012 de l’Agència Catalana de l’Aigua

ESTAT QUANTITATIU
Indicador
Evolució dels nivells piezomètrics

ZONIFICACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL
L'Agència defineix l'espai fluvial com la zona ocupada per la llera pública (el riu) i els terrenys de
titularitat privada o pública que l'envolten i que integren el corredor biològic associat als torrents, la
vegetació de ribera i la zona inundable.

Incompliment clorurs
Índex d’explotació

Valor

Diagnòstic

Dades insuficients
per valorar
tendències

-

-

Dades parcials

Baixa (0,27)

Bo

Font: Informe IMPRESS de l’any 2012 de l’Agència Catalana de l’Aigua

Per tant, és un concepte ampli, que té en compte no només el funcionament a nivell de desguàs dels
cursos, si no també aquelles funcions que realitza com ecosistema i corredor biològic.
L’espai fluvial en el seu conjunt, i especialment dins les zones inundables, ha de ser considerat un
àmbit territorial singular i diferenciat, que concentra una excepcional riquesa, acull funcions
ecològiques de transcendència territorial i urbanística insubstituïbles per a l’equilibri ambiental del
territori i, al mateix temps, susceptible de patir danys en persones o béns en episodis d’avingudes.

2.1.3.2 Aigües subterrànies
Segons dades de l’informe de de l’any 2015 (seguiment entre els anys 2013 i 2015) de l’ACA s’indica
que l’estat general de les aigües subterrànies del Ventall al·luvial de Terrassa (Codi núm. 17) és dolent.
L'impacte derivat de l'activitat urbana / industrial seria el causant dels incompliments de la massa
d'aigua que afecta l'estat químic.

PAG. 21 DE 159

PRESSIONS SIGNIFICATIVES SOBRE L’ESTAT QUÍMIC
Dejeccions ramaderes
Els volums de N procedents de dejeccions ramaderes que s’apliquen sobre aquesta massa d’aigua
exerceixen una pressió baixa i s’ubica als municipis de Castellar del Vallès i Terrassa, que representen
els següents valors:

DEJECCIONS RAMADERERES MASSA D’AIGUA VENTALL AL·LUVIAL DE TERRASSA(CODI NÚM. 16)
Població

Kg N/a èquids

Kg N/a oví

Kg N/a boví

Kg N/a total

Kg N/ha/a total

Castellar

0

365

715

1080

102

Terrassa

191

149

256

626

106

Font: http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/fitxes_masses_aigua_subterrania/mas_17_def.pdf

Agricultura intensiva
Els conreus de secà ocupen el 30,4% de la superfície de la massa, amb un domini dels conreus herbacis,
i els conreus de regadiu ocupen el 4,4%, principalment també conreus herbacis. En la pràctica es
considera que no es produeix cap pressió sobre l’estat químic d’aquesta massa d’aigua, ja que tot i que
hi ha molta superfície agrícola, gairebé tota és de secà, de manera que no hi ha risc d’infiltració a la
massa d’aigua de fertilitzants i fitosanitaris.

Retorns de reg i recàrrega artificial
En aquesta zona no es realitzen processos de recàrrega artificial directa. L’escassa superfície dedicada
als cultius de regadiu permet considerar que no es produeix tampoc recàrrega indirecta significativa
per retorns de reg.

Zones urbanes i industrials
El sòl urbà i industrial d’aquesta massa d’aigua representa el 43,5 % del total de l’extensió de la mateixa
i constitueix una pressió alta sobre el estat químic de la massa d’aigua.

Infraestructures industrials
Es té constància de vint emissaris líquids de les indústries sobre aquesta massa, de manera que la
pressió exercida per les infraestructures industrials lineals es considera moderada.

Abocaments industrials
Volum dels recursos subterranis hídrics. Font: ACA

No es localitza en aquesta massa cap dels municipis que es troben dins de les zones declarades
vulnerables a la contaminació per nitrats.

Aquesta massa d’aigua està afectada per abocaments industrials de diversos tipus, com són els metalls,
hidrocarburs, orgànics i també presència local de VOCs. La magnitud de les pressions per abocaments
industrials sobre aquesta massa d’aigua s’ha estimat en alta.

Sòls contaminats
La inexistència d’episodis registrats de contaminació permeten estimar una pressió baixa sobre l’estat
químic de la massa d’aigua.
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Abocaments d'estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs)
En la massa d’aigua 17 es localitzen dues EDAR’s, deu estacions de bombament, un tram d’aqüeducte
de 6,2 km de longitud i diferents trams de col·lectors de 60 km de longitud total. En conjunt, s’estima
que sobre el total de la massa d’aigua aquests abocaments exerceixen una pressió baixa.

Sant Quirze del Vallès es situa dins la zona de qualitat atmosfèrica núm. 2 Vallès – Baix Llobregat. S'ha
realitzat una anàlisi dels últims 5 anys, de les estacions més properes sotmeses als emissors que es
troben en l’àmbit d’estudi del planejament. Sant Quirze del Vallès no té una estació pròpia, per aquest
motiu es valora la de l’estació més propera que és Sabadell per la part del nucli i la de Terrassa per la
part de Les Fonts.

Extraccions d'àrids
ESTACIONS DE VIGILÀNCIA DE LA QUALITAT DE L'AIRE

Hi ha cinc clots d’àrids. S’ha estimat que la extracció d’àrids no constitueix cap pressió sobre l’estat
químic i representa una pressió baixa sobre l’estat quantitatiu.
Els recursos superficials disponibles en règim natural a la conca del Besòs són de 130 hm³/any. La
subconca del riu Congost és la de major aportació, i la subconca de la riera Seca és la que aporta menys
cabal. La conca del riu Ripoll que drena les aigües de Sant Quirze, en aportació, és la segona conca que
aporta més aigua.
Els recursos subterranis disponibles a la conca del Besòs són de 103 hm³/any i es distribueixen en
quatre masses d’aigua. La massa d’aigua número 36 (Baix Besòs i Pla de Barcelona) és la més
significativa en quantitat de recurs i extraccions, però només la part més septentrional està inclosa
dins de la conca del Besòs. El Ventall Al·luvial de Terrassa on s’inclou el municipi de Sant Quirze del
Vallès parcialment, conté uns recursos subterrani hídrics de 2,6 hm³/any.

PRINCIPALS COMPOSTOS LEGISLATS PER LA QUALITAT DE L'AIRE
Compost

CO

Hidrocarburs no cremats

HCT

Òxid nitrós

NO2

Ozó

O3

Sulfur d'hidrogen

H2S

Diòxid de sofre

SO2

Clor

Cl2

Clorur d'hidrogen

HCl

Certs metalls pesats
Partícules en suspensió

Zn, Mn, Ni, Fe
PST

Automàtica

Manual

Sabadell

Gran Via/ ctra. de Prats

NO,NOX,NO2,O3,PM10

PM10,PM2.5,C6H6

Terrassa

Rambleta del Pare Alegre

CO,NO,NOX NO2,O3, PM10

PM10

Les conclusions de l’informe emès per la Direcció de Qualitat Ambiental són:


A la Zona de Qualitat de l'Aire 2, Vallès – Baix Llobregat, els nivells de qualitat de l'aire mesurats
pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el sulfur d'hidrogen, les partícules en suspensió de
diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als valors límit establerts per la
normativa vigent.



Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s'han superat els valors
objectiu establerts a la legislació.



Respecte l’ozó troposfèric, durant l'any 2.015 no s'ha superat el llindar d'informació horari a la
població en cap punt de mesurament i no hi ha hagut cap superació del llindar d'alerta. Tampoc
s’ha produït cap superació del valor objectiu per a la protecció de la salut humana, no del valor
objectiu per a la protecció de la vegetació.



En relació amb el diòxid de nitrogen, en el municipi de Sant Quirze del Vallès no consta que s’hagin
superat el valor límit anual. Malgrat tot, en 6 punts de mesurament dels 12 que hi ha en aquesta
zona sí que s’ha superat, fet que representa el 50% del total d’estacions. Els punts de mesurament
on s'han detectat les superacions són Sabadell, Sant Andreu de la Barca, Mollet del Vallès, Barberà
del Vallès, Martorell i Terrassa. Per altra banda, no s'ha sobrepassat el nombre de superacions
permeses per al valor límit horari per a la protecció de la salut humana.



En relació amb els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, no s'ha
superat el valor límit anual en cap punt de mesurament. Pel que fa a la quantitat d'estacions en les
que s'ha sobrepassat el nombre de superacions del valor límit diari (quantificat com a percentil
90.4) permeses per la legislació han estat 2, al punt de mesurament de Mollet del Vallès i
Granollers. En aquesta valoració no s'ha quantificat la contribució d'episodis naturals.



Suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, el Govern de la Generalitat ha redactat el “Pla
d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l’ambient
atmosfèric, horitzó 2.020”, en què s'inclouen mesures que impulsen, incentiven i afavoreixen una
nova visió de la mobilitat a la vegada que es treballa conjuntament i de manera coordinada amb
els agents responsables d'executar les mesures.

Símbol

Monòxid de carboni

Ubicació

CARACTERÍSTIQUES DE LA QUALITAT DE L’AIRE EN L’ÀMBIT DURANT L’ANY 2.015

2.1.4 Ambient atmosfèric
La qualitat de l’aire en un indret està relacionada bàsicament amb dos factors, les activitats que puguin
emetre contaminants, i la meteorologia, que fa dispersar aquests contaminants. La vigilància i control
de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es porta a terme per mitjà de la Xarxa de Vigilància i
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya (XVPCA), adscrita al departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Els principals compostos legislats per la qualitat de l'aire
són:

Municipi

El terme municipal està declarat com a zona de protecció especial pel NOx i les PM10 segons el Decret
226/2006, de 23 de maig i l’ Acord GOV/82/2012, de 31 de juliol, pel qual es declaren com a zona de
protecció especial de l’ambient atmosfèric.
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NIVELLS DE CONTAMINANTS MESURATS A L’ESTACIÓ DE SABADELL
Punt de mesurament

2.016

2.015

2.014

2.013

2.012

Unitat
valor)

(màx.

Benzè (C6H6)

1.2

1.3

1.2

1.1

1.2

µg/m³
5.0)

(màx.

Diòxid de nitrogen (NO2)

39

42

43

48

52

µg/m³
40)

(màx.

Ozó troposfèric (O3)

39

39

40

44

42

µg/m³

Partícules en suspensió <10 micres (PM10)

27

31

25

25

26

µg/m³
40)

14

14

17

Partícules en suspensió <2,5
micres (PM2,5)

15

17

(màx.

µg/m³ (màx. 25)
Font: http://www.qualitatdelaire.cat/

ESTIMACIÓ DE LES EMISSIONS DE CONTAMINANTS EN BASE AL CONSUM D’ENERGIA DE SANT
QUIRZE
A partir del consum energètic per habitant a Catalunya s’ha estimat el consum del municipi de Sant
Quirze del Vallès. De la proporció de les diferents fonts d’energia utilitzades a Catalunya (consum final
d’energia) i el parc automobilístic de la població s’ha pogut realitzar una estimació de les emissions de
contaminants dels sectors domèstic, serveis i transport de la població. El procediment metodològic i
els càlculs s’han extret de la “Guia de càlculs d’emissions de contaminants a l’atmosfera 2.013” de la
Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.

Consum d’energia per habitant
Catalunya es situa a nivell de consum d’energia per sobre de la resta de l’estat espanyol (2,5
Tep/habitant) i per sota de la zona euro (3,4 Tep/habitant), amb 3,1 Tep/habitant segons dades de
l’Institut Català de l’Energia de l’any 2.014.
TEP (TONELADA EQUIVALENT DE PETROLI) PER HABITANT

Consum final d’energia a Catalunya. Font: ICAEN

Emissions de contaminants
En base a la guia del “Càlcul d’Emissions de Contaminants a l’Atmosfera. 2.013” de la Direcció de la
Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya es calcula les emissions de contaminants del municipi
de Sant Quirze del Vallès en base als següents sectors:


Sector domèstic



Sector terciari i comercial



Transport terrestre

En base al nombre d’habitants del municipi i el consum d’energia per habitant a Catalunya (dades
obtingudes a través de l’Institut Català de l‘Energia) es calculen les emissions a partir dels factors
d’emissió que defineixen els diferents sectors que ha elabora la guia de Càlcul d’Emissions. A nivell de
transport s’ha caracteritzat el parc d’automòbils en base a les dades estadístiques que s’han obtingut
de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). Segons el sectors caracteritzats a la guia (domèstic,
terciari i transport terrestre) s’ha pogut calcular les emissions de contaminants a l’atmosfera:

Zona

2012

2013

2014



El monòxid de carboni és el major compost que s’emet a l’atmosfera (5.940,6 Tn).

Catalunya

3,2

3,1

3,1



Espanya

2,7

2,6

2,5

Els òxids de nitrogen són els compostos que s’alliberen a l’atmosfera, després del monòxid de
carboni amb (5.867,1 Tn).

Zona euro

3,5

3,5

3,4



Finalment els òxids de sofre (SOx), compostos orgànics volàtils (NMVOC), les partícules sòlides (PM10
i PM2,5) i l’amoníac (NH3) que es situen en tercera posició en quant a emissió de contaminants amb
(1.262,1; 1.172,4; 1.032,3; i 91 Tn).

Unió Europea

3,3

3,3

3,2
Font Catalunya: Institut Català d'Energia. 2014

Consum final d’energia
Les dades de consum final d’energia a Catalunya de l’Institut Català de l’Energia mostren que el Gasoil és l’energia consumida que té una proporció més elevada (29,97%) seguida de l’energia elèctrica
(27,18%) i del Gas natural (20,83%). En menor proporció el Querosè i la Gasolina tenen unes proporcions
de 8,83 i 5,90%.

Càlcul d’emissions de contaminants a Sant Quirze. Font: Elaboració pròpia a partir de bases de dades de l’ICAEN.
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2.1.4.1 Contaminació acústica

ANNEX A DEL DECRET 176/2009 DEL 10 DE NOVEMBRE

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Zona
sensibilitat

Les principals fonts de contaminació acústica a l’àmbit del planejament són el trànsit de vehicles per
les principals vies de comunicació (C-58, C-16, C-1413a i BP-1503) i per les infraestructures ferroviàries
(Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya: línies de Sabadell i Terrassa). Per altra banda, a Sant Quirze
com a font de contaminació acústica hi trobem l’aeroport de Sabadell.

Alta (A)

de Usos del sòl
(A1) Espais d’interès natural i altres

Ld (7 h – 21 h)

Le (21 h – 23 h)

Ln (23 h – 7 h)

-

-

-

55

45

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i 55
cultural

Moderada (B)

Baixa (C)

(A3) Habitatges situats al medi rural

57

57

47

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial

60

60

50

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport
existents

65

65

55

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)

65

65

55

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per
sòl industrial

65

65

55

(C1) Usos recreatius i d’espectacles

68

68

58

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial

70

70

60

-

-

-

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes
generals d’infraestructures de transport o altres
equipaments públics

Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament
En els usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A) per a les zones urbanitzades
existents

Sant Quirze del Vallès disposa de Mapa de capacitat acústica, adaptat a les prescripcions del Decret
176/2009 del 10 de novembre. El mapa de capacitat acústica es realitzà amb l’assistència tècnica del
Servei per a la prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i
Sostenibilitat.

Espais d’aproximació a l’aeroport de Sabadell

La normativa vigent en matèria de contaminació acústica (Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica i Decret 176/2.009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 16/2.002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els
annexos) preveu que els municipis defineixin objectius de qualitat acústica i plans d'actuació per
assolir-los. En concret, preveuen dos tipus de mapes:


Els de capacitat acústica, que estableixen els objectius de qualitat acústica.



Els estratègics de soroll, que realitzen una avaluació global d'una zona determinada i serveixen de
base per adoptar aquelles mesures de prevenció i/o correcció de la qualitat acústica a través dels
plans d'acció en matèria de contaminació acústica, per tal de prevenir i/o reduir el soroll ambiental
sempre que sigui necessari i mantenir la qualitat acústica quan aquesta sigui satisfactòria.

Els valors límit queden recollits a l’Annex A del Decret 176/2.009 del 10 de novembre.

Mapa capacitat acústica (part occidental del terme municipal)
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DENSITAT D’HABITANTS EXPOSATS: LDEN PER TRAM
Ctra.

Definició del tram

Habitants Lden
55-59

60-64

65-69

70-74

>75

C-16

Enllaç AP-7 – Enllaç C-58

57

46

47

3

0

C-1413a

C-16 – N-150 (Sabadell)

49

118

354

256

0

Font: Mapes Estratègics de Soroll dels Grans Eixos Viaris de la Generalitat de Catalunya

2.1.4.2 Contaminació lluminosa
El mapa inclou quatre zones de protecció, atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta
il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana, i, de l'altra, la protecció (tanta
com sigui possible) dels espais naturals i la visió del cel a la nit.
En funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica a què pertany la il·luminació, l’ús a
què va destinada la instal·lació i el seu horari de funcionament es determina el tipus i les
característiques de la il·luminació que s'hi pot instal·lar.
El mapa estableix la següent zonificació del territori:

Mapa de capacitat acústica, part oriental del terme municipal.

MAPES ESTRATÈGICS DE GRANS INFRAESTRUCTURES
Titularitat de la Generalitat de Catalunya
Per l’àmbit hi discorren carreteres que són de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Les
infraestructures ferroviàries són de titularitat del Ministeri.



Les zones E1 són les zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; corresponen a les
àrees coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de protecció especial i les àrees
coincidents amb la Xarxa Natura 2000.



Es considera com a zona E2 el sol no urbanitzable fora d'un espai d’interès natural, d'una àrea de
protecció especial o d'una àrea de la xarxa Natura 2000.



Les zones E3 són les àrees que el planejament urbanístic qualifica com a sòl urbà o urbanitzable.



Les zones E4 són àrees en sol urbà d'ús intensiu a la nit en activitats: comercials, industrials o de
serveis i també vials urbans principals. Les determina l'ajuntament de cada municipi, el qual haurà
de notificar la proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge, que n’haurà
de fer l'aprovació. No poden classificar-se zones E4 a menys de 2 km d'una zona E1.

Mapes estratègics de soroll de les carreteres (Primera fase 2.007 – 2.012)
En els Mapes Estratègics de Soroll identifiquen mitjançant l’índex Lden la població exposada a nivells de
soroll durant el període dia (d) - vespre (e) - nit (n). Aquest índex de soroll s’identifica amb el grau de
molèstia global produïda pel soroll de les infraestructures., E-15
En el municipi de Sant Quirze del Vallès hi ha els següents eixos viaris que identifiquen els Mapes
Estratègics de Soroll:


C-16



C-58



C-1413a

En la següent taula es mostra la població exposada als nivells de soroll de les infraestructures:

DENSITAT D’HABITANTS EXPOSATS: LDEN PER TRAM
Ctra.

C-58
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Definició del tram

Accés AP-7 – enllaç C-16 (Terrassa)

Habitants Lden
55-59

60-64

65-69

70-74

>75

42

0

21

33

0

Contaminació lluminosa en l’àmbit del municipi de Sant Quirze.

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

2.1.5 Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
2.1.5.1 Consum d'energia
El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 utilitza dos escenaris de treball:


Escenari Base



Escenari IER

Escenari BASE
Correspon a un escenari de comportament tendencial, on no es duen a terme noves polítiques en
matèria d’energia, fonamentalment en els àmbits de l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies
renovables, des de l’any 2008. Es mantenen les mateixes hipòtesis adoptades en l’escenari IER en quant
a l’entorn internacional (preus internacionals dels combustibles fòssils,...) i d’àmbit català (creixement
econòmic, demografia, tecnologia,..). És un escenari de referència de base (no forma part dels
escenaris exploratoris de la PROENCAT-2030) necessari per avaluar el compliment de l’objectiu de
reducció del 20% en el consum d’energia primària l’any 2020 fixat per la Unió Europea i, per tant, per
a determinar els estalvis energètics de les estratègies adoptades en l’escenari IER d’acord amb els
criteris de la Unió Europea en aquest àmbit.

Escenari IER (Intensiu en Eficiència energètica i energies Renovables)
Correspon a l’escenari aposta (Escenari E4) de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2030 (PROENCAT2030).

ENERGIA PRIMÀRIA I EMISSIONS MITJANES SEGONS TIPOLOGIA I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
Energia primària
Tipologia

(kWh/m2·any)

Bloc d'habitatges plurifamiliar

L’evolució temporal de l’escenari IER permet visualitzar com els objectius i estratègies fixades en
aquest Pla permetran que Catalunya contribueixi a la consecució dels objectius que la Unió Europea ha
fixat per a Espanya l’any 2020 en el seu paquet Energia i Clima.

Resultat de la certificació energètica en nous edificis, o en els que hi hagut transaccions per compravenda o lloguer, es té una bona mostra de locals o habitatges, dels quals es disposa la demanda
energètica ( kWh/m2 any d’energia primària) i les emissions (kg CO2/m2·any)

Habitatge unifamiliar

En total es disposa d’una mostra de fins a 7.479 habitatges i locals.

-

-

-

-

-

B

-

-

-

-

-

-

C

52.6

1

5

11.3

1

5

D

73.4

1

5

17.8

2

10

E

149.0

10

48

37.2

14

67

F

180.6

5

24

‐

0

0

G

342.9

4

19

88.5

4

19
100

159.7

21

100

38.7

21

A

37.5

1

0

6.4

1

0

B

59.6

1

0

12.1

2

1

C

86.6

8

2

19.9

14

4

D

117.2

60

17

26.6

79

22

E

189.8

199

56

43.5

185

51

F

273.8

36

10

63.4

35

10

G

372.6

51

14

85.8

45

12
100

162.4

356

100

36.8

361

A

14.8

1

0

3.7

1

0

B

43.9

2

0

8.4

3

0

C

53.1

26

5

12.5

34

5

D

82.2

96

18

18.6

113

18

E

142.4

241

45

32.2

347

55

F

213.9

56

11

50.0

52

8

G

287.0

110

21

67.9

80

13

119.6

532

100

27.6

630

100

-

-

-

-

TOTAL
A

Terciari

(%)

Nombre

-

TOTAL

Habitatge individual en bloc d'habitatges

(kg CO2/m2·any)

A

TOTAL

Emissions de GEH en l’habitatge i el terciari

Emissions

(%)

Nombre

B

133.7

4

4

36.0

2

2

C

227.5

12

12

52.4

12

12

D

242.2

28

27

57.8

34

33

E

295.9

23

22

76.2

19

18

F

362.1

22

21

85.3

20

19

G

399.3

14

14

99.3

16

16

276.8

103

100

67.8

103

100

TOTAL
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pioner a l'estat Espanyol que permetrà la reutilització directa de l'aigua depurada. Dóna servei a una
població de 200.000 habitants equivalents, pertanyents a Sabadell i Sant Quirze del Vallès.

2.1.5.2 Abastament d’aigua
La població de la conca del Besòs s’abasteix de les aigües subterrànies (10,8 hm3/any) i superficials
(1,7 hm3/any) i també d’aportació externa del sistema d’Aigües Ter – Llobregat (46 hm3/any).
L’empresa subministradora d’abastament d’aigua del municipi de Sant Quirze del Vallès és la societat
CASSA (Companyia d’Aigües de Sabadell).
Al nucli de les Fonts, la Companyia d’aigües de les Fonts és qui presta aquest servei.

El barri de les Fonts està connectat a la depuradora de Terrassa que depura les aigües residuals de
Terrassa, Matadepera i Les Fonts i el gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua. L'estació depuradora
(EDAR) de les Fonts es va posar en funcionament l'any 1994 i posteriorment es va ampliar els anys 1999
i 2011. Tracta 75.000 metres cúbics al dia, xifra que equival a una població de 400.000 habitants de les
poblacions de Terrassa, Matadepera i les Fonts (Sant Quirze).

Aigües de Les Fonts, té com a clients la totalitat dels habitants de Les Fonts, tant els residents al
municipi de Sant Quirze de Vallès com els de Terrassa. L'aigua que subministren procedeix de 4 pous
propis situats a Les Fonts, amb profunditats de 80, 90, 170 i 270 m. i de cabals procedents del Llobregat,
captats a la població d'Abrera, tractats a la planta d'Aigües Ter-Llobregat i bombats fins arribar a Les
Fonts i al dipòsit de Serra Galliners.
El consum d’aigua es troba lleugerament per sota de la resta de la comarca del Vallès Occidental i
Catalunya. Sant Quirze del Vallès es situa en 194 l/hab. dia, la mitjana de la comarca del Vallès
Occidental és de 199,09 l/hab. dia i la mitjana de Catalunya 208,68 l/hab. dia. Els usos de l’aigua es
situen al 70% a través de xarxa i el 30% restant a través d’indústria i pous.

CONSUM D'AIGUA
Concepte

Catalunya

Vallès Occidental

Sant Quirze del
Vallès

l/hab dia

208,68

199,09

194,00

% Domèstic Xarxa

54,30

62,06

69,30

% Industrials i pous

45,70

46,15

30,70
Font: ACA 2014

2.1.5.3 Sanejament
El municipi de Sant Quirze del Vallès no disposa d’una estació depuradora d’aigües residuals. Les aigües
són tractades a través de l’EDAR de Sant Pau de Riusec a Sabadell. La planta físico-química es va
inaugurar el mes de febrer de 1992 i consta d'un tractament primari, amb opció de tractament físicoquímic, per a un cabal mitjà de 50.000 m³/dia. L'agost de 1997, es va posar en funcionament la segona
fase, amb un tractament biològic, amb digestió anaeròbia de fangs, per a un cabal de 33.000 m³/dia.
L'any 2007 es van iniciar les obres d'ampliació amb un tractament de Bioreactors de Membrana (MBR)
Fitxa de les característiques de l’EDAR Sant Pau de Riusec a Sabadell.
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2.1.5.4 Gestió de residus
El municipi de Sant Quirze del Vallès disposa de contenidors per a la recollida de residus sòlids urbans
i de matèria orgànica. A la següent taula es mostra el nombre d’establiments que gestionen els residus
al municipi, segregant segons la tipologia de residus:

GENERACIÓ DE RESIDUS
Any

Total kg/hab./dia

Recollida no
selectiva

Recollida selectiva

Total

2015

1,13

5342,5

2776,6

8118,91

2014

1,09

5261,12

2497,88

7759,01

2013

1,09

5127,15

2572,27

7699,42

2012

1,12

5221,44

2517,28

7738,72
Unitats: Tones

Font: Agència de residus de Catalunya
(1)

Nombre d’establiments que han presentat la declaració de residus anual

RESIDUS DOMÈSTICS
Concepte

CATALUNYA

VALLÈS OCCIDENTAL

SANT QUIRZE

1,35

1,10

1,13

% Fracció Resta

61,07

65,52

65,80

% Selectiva

38,93

34,48

34,20

kg/hab

Font: Agència de residus de Catalunya

El % de fracció de resta del municipi de Sant Quirze del Vallès es situa a la mitjana del Vallès Occidental
i lleugerament superior a la de Catalunya. El percentatge de fracció selectiva el situa per sota de la
mitjana de Catalunya en consonància amb la mitjana de la comarca.

Fitxa de les característiques de l’EDAR Terrassa.
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DEIXALLERIA MUNICIPAL
ESPAIS OBERTS PTMB

Sant Quirze del Vallès disposa d’una deixalleria municipal. És un centre de recepció i emmagatzematge,
selectiu, de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària.

Espais PTMB

Superfície (ha)

Protecció especial

2.1.6 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural

686

Protecció preventiu

17
Espais oberts segons el PTMB

El municipi de Sant Quirze del Vallès dividit als vessants de la Serra de Galliners presenta notables
sectors de bosc (pineda, garriga i matollar).

2.1.6.1 Espais naturals protegits
Àmbits PEIN
En el terme municipal de Sant Quirze del Vallès no s’hi troba cap àmbit dins la figura de protecció PEIN.
Els dos àmbits més propers són el Parc de Collserola, al sud i el de Sant Llorenç del Munt al nord.
El parc natural de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac té una superfície de 13.694 ha es troba al Nord de
la ciutat de Terrassa; emergeix de la Depressió del Vallès i arriba a la cota dels 1.103 m a la Mola. És
limitat per la riera de les Arenes a l'Oest, pel riu Ripoll a l'Est, pel pla de Terrassa-Sabadell al Sud, i pel
Nord s'allarga fins al Montcau (1.056 m), a partir del qual davalla vers la Depressió Central o de l'Ebre.
El parc natural de Collserola forma part de la Serralada Litoral. La serra de Collserola limita entre el
riu Llobregat a l’oest, el riu Besòs a l’est, el pla de Barcelona al sud i el Vallès al nord i compta amb
una superfície aproximada de 11.000 ha.
Espais d’especial protecció PTMB

Àmbits Xarxa Natura 2000.
Dins l’àmbit del municipi no hi ha cap espai declarat dins Xarxa Natura 2000. Els espais més propers
inclosos en aquets espais són Sant Llorenç del Munt i l’Obac (ES5110010) i Collserola (ES5110024).

Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, situat en els termes municipals de Terrassa, Matadepera i Castellar del
Vallès, a l’extrem nord del municipi de Sant Quirze del Vallès, s’inclou a Xarxa Natura 2000 per la
diversitat de biòtops, associada al manteniment de recursos tròfics i la conservació de la qualitat del
medi, fa que el massís sigui un excepcional refugi per a moltes espècies de la fauna mediterrània.

Serra de Collserola
La Serra de Collserola, situada als termes de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès, a l’extrem
sud del municipi de Sant Quirze, s’inclou a la Xarxa Natura 2000 pel seu valor paisatgístic i ecològic
preservat durant anys en una localització estratègica d’una zona densament poblada. Se’n destaca la
presència d’hàbitats mediterranis ben desenvolupats com alzinars, pinedes de pi blanc, alzinars amb
roure amés a més dels hàbitats de ribera.

Sòls de protecció especial del Pla Territorial
Sant Quirze del Vallès es troba enmig del principal corredor ecològic N-S entre dos grans parcs naturals
de l’àmbit metropolità. Es tracta dels parcs de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el de Collserola. Els
espais delimitats pel PTMB de protecció especial natural i agrari es troben en la seva majoria a la serra
de Galliners i pels torrents de la Grípia i la Betzuca al sector septentrional del terme. A la zona més
meridional considera com un espai de protecció la Vall de Can Vinyals.
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2.1.6.2 Vegetació i flora: estat de conservació i elements d'especial interès
Biogeogràficament, la zona d’estudi es troba plenament dins la regió mediterrània. Segons els territoris
fisiogràfics es troba dins el territori catalanídic central, que abasta el sector comprès entre la serralada
costanera catalana i el mar, al costat del riu Llobregat. Aquesta zona es caracteritza per presentar,
majoritàriament, un substrat calcari i tenir un clima marítim, però amb un eixut estival ben sensible.
Alguns torrents esdevenen més humits i arriben a tenir un toc submediterrani.
Moltes de les espècies mediterrànies presents a la zona d’estudi, són sobretot espècies adaptades a
ambients continentals. Mentre que les espècies mediterrànies muntanyenques són relativament poc
nombroses.

VEGETACIÓ POTENCIAL
La vegetació potencial de l’àrea de Sant Quirze del Vallès es troba dins el domini de la vegetació de
muntanya mediterrània i submediterrània, i al límit del país de l’alzinar litoral (Quercetum ilicis
galloprovinciale) i de l’alzinar continental o carrascar (Quercetum rotundifoliae). I a les ribes dels
torrents principals, els boscos i herbassars de ribera septentrionals, concretament l’omeda (HederoUlmetum minoris), l’albereda (Vinco-Populetum albae), i la salzeda (Saponario-Salicetum purpureae).

VEGETACIÓ ACTUAL
La vegetació actual difereix del model potencial. La major part de bosc està ocupat per pinedes de pi
blanc, i l’alzinar només es distribueix en clapes de menor distribució o barrejat amb aquestes pinedes.
Les parts més planes s’han ocupat per conreus, que posteriorment s’han urbanitzat. I els marges dels
torrents de Sant Quirze, encara presenten alguns trams amb vegetació de ribera, tot i que molt
alterada.

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

Boscos: alzinars, pinedes i altres formacions arbòries
L’alzinar potencial correspon a l’alzinar típic amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale subas.
pistacietosum = Viburno-Quercetum ilicis), bosc esclerofil·le amb l’alzina vera (Quercus ilex ssp. ilex)
com a arbre acompanyat d’una bona varietat de lianes i arbusts, com el marfull (Viburnum tinus),
l’arboç (Arbutus unedo), l’aladern (Rhamnus alaternus), l’arítjol (Smilax aspera), l’esparreguera
(Asparagus acutifolius), la vidiella (Clematis flammula), el lligabosc (Lonicera implexa), l’heura
(Hedera helix), etc. En queden molt poques mostres, sobretot als marges del municipi que limiten amb
fondalades de la serra de Galliners i l’Obac. En la seva major part ha estat substituït, o molt barrejat
amb la pineda de pi blanc (Pinus halepensis), present a tot el municipi. En aquests boscos també s’hi
troben el llentiscle (Pistacia lentiscus), el galzeran (Ruscus aculeatus), el matabou (Bupleurum
fruticosum), sobretot a les vores esclarissades del bosc. I als racons més frescals, el boix (Buxus
sempervirens).
Per aquesta zona del Vallès Occidental hi ha una variant d’alzinar litoral amb roures (Quercetum ilicis
galloprovinciale subas. cerrioidetosum), propi d’indrets més humits i frescos, per això es poden trobar
alguns exemplars de roures, concretament roure cerrioide (Quercus cerrioides), i més abundant el roure
martinenc (Quercus humilis).
La barreja d’espècies caducifòlies es dóna més en algunes raconades ombrívoles o humides de gran
interès del municipi, com el torrent de Can Vinyals, torrent de la Betzuca i torrent de la Grípia.

Bosquines: brolles i formacions arbustives
Els trams més alterats d’aquests boscos estan ocupats per una brolla litoral calcícola de romaní i bruc
d’hivern (Erico-Thymaleetum tinctoriae) amb l’estrat superior força dens de pi blanc (Pinus
halepensis). Als racons més obacs la brolla es barreja amb una jonceda de Brachypodio-Aphyllanthetum
amb camèfits abundants, en la qual sol dominar el fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides) i
també recoberta per l’arbreda de pins i alzines.
Un dels matollars més estesos al municipi és la brolla d’estepes i brucs (Cisto-Sarothamnetum
catalaunici) dominat per l’estepa negra (Cistus monspeliensis), una elevada freqüència de caps d’ase
(Lavandula stoechas), i el bruc boal (Erica arborea), acompanyats d’altres estepes com Cistus
salviifolius, Cistus albidus, i altres arbusts com Spartium junceum, Juniperus oxycedrus, Rosmarinus
officinalis i Thymus vulgaris, amb una coberta arbòria de pi blanc (Pinus halepensis).

Prats
En el municipi hi ha agrupacions de plantes de prats que es reparteixen pels marges dels camps i en els
camps en repòs. Una de les comunitats més típiques d’aquests marges, a banda de les bardisses, és el
fenassar típic (Brachypodietum phoenicoidis).
En aquesta comunitat s’hi troba el fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides), el fonoll (Foeniculum
vulgare), l’espunyidella blanca (Galium mollugo), els plantatges (Plantago sp.), les corretjoles
(Convolvulus arvensis i C. althaeoides), etc.
També és abundant el llistonar típic (Phlomido-Brachypodietum retusi). Dominat pel llistó
(Brachypodium retusum), espècie verda a l’hivern i a la primavera, mentre que a l’estiu es queda
torrada. Creix en sòls molt pobres i és una comunitat molt baixa.

Vegetació de ribera
De la vegetació de ribera potencial, l’albereda amb vinca (Vinco-Populetum albae) encara es poden
trobar petits claps amb àlbers (Populus alba) al Torrent de la Betzuca a la zona de Can Poncic, torrent
de Can Vinyals i torrent de la Grípia a Can Pallàs. Comunitat estesa pel país de l’alzinar però només als
trams de riera amb prou nivell freàtic, i de fet actualment formen part d’aquest alzinar.

Aquest bosc està acostumat a patir les crescudes sobtades del riu, i juntament amb la salzeda i l’omeda,
ajuden a apaivagar els efectes destructius de les crescudes típiques d’ambients mediterranis com
l’estudiat.
Apart de l’àlber (Populus alba), també hi creixen altres arbres com el freixe de fulla estreta (Fraxinus
angustifolia), l’om (Ulmus minor), el gatell (Salix cinerea ssp. oleifolia). Entre els arbusts un dels més
abundants, cap a les vores fora de l’aigua, l’arç blanc (Crataegus monogyna), i alguns associats a
bardisses com el roldor (Coriaria myrtifolia) i els esbarzers (Rubus ulmifolius, Rubus caesius). A l’estrat
herbaci hauria de dominar la vinca (Vinca difformis), encara que en alguns trams dels torrents del
municipi el sotabosc es troba molt pelat o ofegat pel canyissar i la bardissa. També hi creixen sarriassa
(Arum italicum), la lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides), l’heura (Hedera helix), la vidalba
(Clematis vitalba), etc.
En algunes vores de riu amb l’aigua més calma hi creix el canyissar (Phragmition australis), amb el
canyís (Phragmites australis) com a dominant, i la boga (Typha latifolia), molt més escassa i
localitzada, acompanyats per altres espècies com el lliri groc (Iris pseudacorus), l’espunyidera de
marjal (Galium palustre), etc.
Aquesta comunitat ha estat substituïda en moltes parts, i estesa fins i tot fora dels cursos fluvials, pel
canyar (Arundini-Convolvuletum sepium), comunitat vinculada a
L’activitat agrària i dominada per una espècie exòtica i invasora, la canya (Arundo donax). Els últims
anys s’hi ha afegit una altra espècie invasora, la nyàmera (Helianthus tuberosus), també anomenada
“setembres” per ser en aquest mes quan floreixen.
Molts trams del torrent de la Betzuca i torrents secundaris, estan actualment ocupats per espècies
d’interès forestal plantades, com els pollancres (Populus nigra), carolines (Populus x canadiensis), i
plàtans (Platanus x hispanica).

Vegetació ruderal i agrícola: conreus llenyosos i herbacis
Es conserven molt pocs conreus al municipi de Sant Quirze. Els principals conreus són els cereals (ordi,
blat i civada), el farratge, la fruita seca (avellaner, ametller) i l’olivera. La vinya està en curs de
desaparició. La ramaderia és d’aviram.
Relacionada amb aquests camps cultivats, es pot trobar una vegetació espontània característica.
En alguns marges hi creixen les bardisses amb roldor (Rubo-Coriarietum), molt esteses com a vegetació
de ribera a torrents secundaris. Dominen aquesta comunitat el roldor (Coriaria myrtifolia) i l’esbarzer
(Rubus ulmifolius), acompanyats d’altres espècies com arç blanc (Crataegus monogyna), vidalba
(Clematis vitalba), ridorta (Clematis flammula), etc.
En camps abandonats o en repòs una comunitat molt estesa és l’herbassar de ripoll i olivarda (InuloOryzopsietum miliaceae), amb clar domini de l’olivarda (Inula viscosa) i el ripoll (Oryzopsis miliacea),
a més d’altres espècies com el margall (Hordeum murinum ssp. leporinum), caps-blancs (Alyssum
maritimum), lletsó fi (Sonchus tenerrimus), etc.
Ja s’ha comentat anteriorment que els canyars (Arundini-Convolvuletum supinum), a més de créixer
en cursos fluvials, i sèquies, també ocupa marges de conreus, bàsicament dominada per la canya
(Arundo donax).

2.1.6.3 Espècies protegides
No s’han detectat espècies protegides en el municipi de Sant Quirze. Es citen algunes espècies que per
la seva raresa o per trobar-se protegides en altres espais naturals propers convé tenir en compte:
Ambrosia tenuifolia, Carex praecox, Coronopus didymus, Euphorbia lathyris, Euphorbia maculata,
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Galinsoga parviflora, Galium pumilum subsp. rivulare, Juncus tenuis, Petasites fragrans, Physalis
alkekengi, Quercus canariensis, Symphytum officinale.

2.1.6.6 Fauna: estat de conservació i elements d'especial interès

2.1.6.4 Arbres i arbredes monumentals

La zona d’estudi presenta una fauna de distribució Paleàrtica, amb diverses espècies típicament
mediterrànies. Si bé és cert que algunes espècies apareixen aquí per la presència d’un ambient
determinat, s’agrupa la fauna per grups faunístics especificant de forma resumida la seva relació amb
el tipus d’hàbitat.

En el municipi de Sant Quirze no hi ha declarat cap arbre monumental, segons l’Ordre DOGC 1042,
1988.09.12). Tot i així, cal destacar les alzines de can Camps que tot i no trobar-se catalogades, es
tracta d’uns exemplars madurs de gran interès biològic i cultural.

2.1.6.5 Hàbitats d’interès comunitari

PRINCIPALS GRUPS FAUNÍSTICS
Amfibis

En aquest apartat es tenen en compte els hàbitats d’interès comunitari (HIC) inclosos en la Directiva
d’Hàbitats (92/43/CEE). Els hàbitats han estat inventariats seguint el Manual de Biòtops CORINE, però
els codis usats segueixen el Centre Temàtic Europeu per a la Conservació de la Natura (ETC/NC), i que
ha estat transposat a Catalunya pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. En
principi la inclusió d’aquests hàbitats no impliquen cap categoria de protecció legal, sinó la
recomanació de preservar una mostra prou gran com per garantir-ne la conservació.
Els hàbitats de la zona d’estudi catalogats en l’inventari d’hàbitats d’interès comunitari recollits al
Sistema d’Informació Ambiental (SIA) del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
són:

Tot i trobar-se al municipi diversos indrets humits i frescos, no destaca la varietat ni densitat d’espècies
d’amfibis. Aquests solen viure prop dels torrents.
El Gripau comú (Bufo bufo) és un dels amfibis més abundants i no necessita cursos d’aigua permanents.
Freqüenta les vores dels camps.
Les altres espècies més abundants i presents tan als rius com als camps propers, són la granota verda
(Pelophylax perezi), i el gripau corredor (Bufo calamita). Les altres espècies són més rares.



3290. Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion

ESPÈCIES D’AMFIBIS



92A0. Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.

Espècies

Nom científic



9340. Alzinars i carrascars.

Reineta



9540. Pinedes mediterrànies.
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

Dir. Hàb.

Llei 22/2003

R.D, 439/90

Estatus

Hyla meridionalis

IV

D

II

1

Tòtil

Alytes obstetricans

IV

D

II

2

Gripau d’esperons

Pelobates cultripes

IV

D

II

?

Gripau comú

Bufo bufo

Granota verda

Rana perezi

D

2

V

2

Rèptils
Moltes de les espècies de rèptils s’han hagut d’adaptar a les modificacions de l’agricultura, i algunes
espècies, fins i tot, gairebé depenen d’aquests ambients humanitzats.
El rèptil més abundant, potser, és la sargantana hispànica (Podarcis hispanica), i per les serps la serp
verda (Malpolon monspessulanus).
Les espècies aquàtiques, o lligades a ambients més humits, com les serps d’aigua (Natrix sp.), pateixen
també els efectes negatius de la contaminació de l’aigua, tan per aigües residuals de les urbanitzacions,
com també per pesticides de conreus.

ESPÈCIES DE RÈPTILS

Hàbitats d’Interès Comunitari

PAG. 32 DE 159

Espècies

Nom científic

Dragó

Dir. Hàb.

Llei 22/2003

R.D, 439/90

Estatus

Tarentola mauritanica

D

II

2

Vidriol o llisona

Anguis fragilis

D

II

1

Llangardaix ocel·lat

Lacerta lepida

C

Sargantana ibèrica

Podarcis hispanica

C

II

2

Sargantana cuallarga

Psammodromus algirus

D

II

2

1
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ESPÈCIES DE RÈPTILS

ESPÈCIES D’OCELLS

Espècies

Nom científic

Serp blanca

Dir. Hàb.

Llei 22/2003

R.D, 439/90

Estatus

Elaphe scalaris

D

II

2

Serp verda

Malpolon monspessulanus

D

Colobra escurçonera

Natrix maura

D

Espècies

Nom científic

Ànec coll-verd

Anas platyrhynchos

Àliga calçada

Hieraaetus pennatus

I

B

II

MO

Àliga marcenca

Circaetus gallicus

I

C

II

M

Arpella

Circus aeroginosus

I

B

II

M

Esparver cendrós

Circus pygargus

I

B

II

M

Arpella pàl·lida

Circus cyaneus

I

B

II

M

Esparver

Accipiter nisus

C

II

HM

Aligot

Buteo buteo

C

II

HM

Aligot vesper

Pernis apivorus

I

C

II

M

Com a espècies aquàtiques, les espècies més abundants són l’ànec coll- verd (Anas platyrhynchos) que
cria al Torrent de la Betzuca i en algunes basses, i el bernat pescaire (Ardea cinerea), que sense criar
es deixa veure sovint per tot el municipi. També i pot criar vora tots els cursos fluvials la polla d’aigua
(Gallinula chloropus). Durant la migració es poden parar algunes espècies de limícoles (corriols,
becadells, Tringa, etc.).

Milà reial

Milvus milvus

I

B

II

M Ho

Milà negre

Milvus migrans

I

C

II

M

Falcó pelegrí

Falco peregrius

I

B

II

V

Xoriguer

Falco tinnunculus

C

II

V N?

Al municipi de Sant Quirze del Vallès hi crien algunes espècies de rapinyaires, sobretot forestals, com
l’Astor (Accipiter gentilis), l’Esparver (Accipiter nisus), l'Aligot (Buteo buteo) o l'Àliga marcenca
(Circaetus gallicus). Altres rapinyaires visitants o en pas són l’Aligot vesper (Pernis apivorus), el Milà
negre (Milvus migrans), el Milà reial (Milvus milvus), i l’Àliga calçada (Hieraaetus pennatus). També es
poden observar arpelles, sobretot l’Arpella pàl·lida (Circus cyaneus), i la comuna (Circus aeoginosus),
mentre que l’esparver cendrós (Circus pygargus), tot i que té un petit nucli reproductor a la veïna
comarca del Bages, és molt rar d’observar.

Falcó mostatxut

Falco subbuteo

2B

II

M

Perdiu roja

Alectoris rufa

Guatlla

Coturnix coturnix

Faisà

Phasianus colchicus

N

Polla d’aigua

Gallinula chloropus

N?

Fredeluga

Vanellus vanellus

Una espècie a destacar i que encara cria a Sant Llorenç del Munt, és l’àliga cuabarrada (Hieraaetus
fasciatus) que cria en cingleres i caça per tota la plana del Vallès.

Gavià argentat

Larus cachinnans

Tudó

Columba palumbus

II,III

N

Tórtora europea

Streptopelia turtur

II

NM

Tórtora turca

Streptopelia decaocto

D

Cucut

Cuculus canorus

D

II

NM

Cucut reial

Clamator glandarius

C

II

NM

Òliba

Tyto alba

C

II

N

Xot

Otus scops

C

II

NM

Mussol

Athene noctua

C

II

N

Mussol banyut

Asio otus

C

II

N?

Gamarús

Strix aluco

C

II

V

Enganyapastors

Caprimulgus europaeus

C

II

NM

Falciot negre

Apus apus

D

II

NM

Ballester

Tachymarptis melba

D

II

NM

Abellerol

Merops apiaster

C

II

NM

Puput

Upupa epops

C

II

NM

Blauet

Alcedo athis

C

II

M

Picot verd

Picus viridis

C

II

N

1
II

1

Ocells
La major part d’espècies presents a la zona hi són de pas, en migració o en dispersió. Moltes espècies
segueixen les valls o carenes principals, que en el cas de Sant Quirze és la serra de Galliners i el torrent
de la Betzuca com a vall principal, ja que la riera de les Arenes no presenta un hàbitat idoni per espècies
vegetals ni animals.

Com a rapinyaires falcònids el més comú i fàcil d’observar és el xoriguer (Falco tinnunculus), que es
pot veure sobretot als camps del tot el municipi. També hi són presents altres espècies com el Falcó
mostatxut (Falco subbuteo) a l’estiu i en migració, el Falcó pelegrí (Falco peregrinus) que cria als
cingles de Sant Llorenç del Munt, i l'Esmerla (Falco columbarius) només present durant la migració.
Hi ha alguns ocells lligats a ambients agrícoles, com la Perdiu roja (Alectoris rufa) o la Guatlla (Coturnix
coturnix), que han davallat molt a causa de la transformació dels conreus i de l’ús de pesticides i
fertilitzants químics. Igual que els Abellerols (Merops apiaster) i la Puput (Upupa epops) que encara es
poden observar al municipi, sobretot als marges dels camps i els rius on troben lloc per a niuar-hi.
Entre els ocells petits, els insectívors com el pit-roig (Erithacus rubecula), els mosquiters (Phylloscopus
sp.), els tallarols (Sylvia sp.), les mallerengues (Parus sp.), etc., són alguns dels més abundants i fàcils
de detectar.
Finalment, alguns còrvids, com la gralla (Corvus monedula), el corb (Corvus corax), i la garsa (Pica
pica). Més rar i lligat al bosc, el gaig (Garrulus glandarius).

ESPÈCIES D’OCELLS
Espècies

Nom científic

Bernat pescaire

Ardea cinerea

Dir. Aus

Llei 22/2003

R.D. 439/90

Estatus

B

II

HM

Dir. Aus

Llei 22/2003

R.D. 439/90

Estatus
V

II,III

N

II

NM

II

H
V

I

I

N
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Espècies

Nom científic

Colltort

Dir. Aus

Llei 22/2003

R.D. 439/90

Estatus

Llei 22/2003

R.D. 439/90

Estatus

Jynx torquilla

C

II

Regulus ignicapillus

D

II

N

Cogullada

Galerida cristata

D

Reietó

Regulus regulus

D

II

H

Cotoliu

Lullula arborea

I

D

Papamosques gris

Muscicapa striatta

D

II

NM

Alosa

Alauda arvensis

II

MH

Mastegatatxes

Ficedula hypoleuca

D

II

M

Oreneta vulgar

Hirundo rustica

D

II

NM

Mallerenga cuallarga

Aegithalos caudatus

D

II

N

Oreneta cua-blanca

Delichon urbica

D

II

NM

Mallerenga blava

Parus caeruleus

D

II

N

Roquerol

Ptyonoprogne rupestris

D

II

M

Mallerenga carbonera

Parus major

D

II

N

Oreneta de ribera

Riparia riparia

D

II

M

Mallerenga petita

Parus ater

D

II

N

Trobat

Anthus campestris

D

II

M

Raspinell

Certhia brachydactyla

D

II

N

Piula dels arbres

Anthus trivialis

D

II

M

Oriol

Oriolus oriolus

D

II

NM

Titella

Anthus pratensis

D

II

H

Capsigrany

Lanius senator

D

II

N

Cuereta torrentera

Motacilla cinerea

D

II

N

Gaig

Garrulus glandarius

N

Cuereta blanca

Motacilla alba

D

II

N

Garsa

Pica pica

N

Cuereta groga

Motacilla flava

D

II

M

Gralla

Corvus monedula

V

Pardal de bardissa

Prunella modularis

D

II

H

Cornella

Corvus corone

V

Cargolet

Troglodytes troglodytes

D

II

N

Corb

Corvus corax

V

Rossinyol

Luscinia megarhynchos

D

II

NM

Estornell vulgar

Sturnus vulgaris

N

Cotxa fumada

Phoenicurus ochruros

D

II

H

Estornell negre

Sturnus unicolor

N

Bitxac comú

Saxicola torquata

D

II

N

Pardal

Passer domesticus

N

Còlit gris

Oenanthe oenanthe

D

II

M

Pardal xarrec

Passer montanus

Còlit ros

Oenanthe hispanica

D

II

M

Pinsà vulgar

Fringilla coelebs

Pit-roig

Erithacus rubecula

D

II

N

Pinsà mec

Merla

Turdus merula

II

N

Tord

Turdus philomelos

II

Griva

Turdus viscivorus

Tord ala-roig

Turdus iliacus

Rossinyol bord

Cettia cetti

D

Trist

Cisticola juncidis

Bosqueta vulgar

Hippolais polyglotta

Tallareta cuallarga

Sylvia undata

Talarol gros

I

Espècies

Nom científic

NM

Bruel

II

N

II

H

Dir. Aus

II

N

D

II

H

Fringilla montifringilla

D

II

H

Trencapinyes

Loxia curvirostra

D

II

V

NH

Gafarró

Serinus serinus

D

II

N

Verdum

Carduelis chloris

N

II

H

Cadernera

Carduelis carduelis

N

II

N

Lluer

Carduelis spinus

D

II

N

Passerell

Carduelis cannabina

D

II

NM

Pinsà borroner

Pyrrhula pyrrhula

D

II

H

D

II

N?

Durbec

Coccothraustes coccothraustes

D

II

Ho

Sylvia borin

D

II

M

Gratapalles

Emberiza cirlus

D

II

N

Tallarol de garriga

Sylvia cantillans

D

II

N

Repicatalons

Emberiza schoeniclus

D

II

H

Tallareta vulgar

Sylvia communis

D

II

M

Hortalà

Emberiza hortulana

D

II

M

Tallarol capnegre

Sylvia melanocephala

D

II

N

Cruixidell

Miliaria calandra

Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

D

II

NH

Mosquiter pàllid

Phylloscopus bonelli

D

II

NM

Mosquiter groc

Phylloscopus collybita

D

II

H No

Mosquiter de passa

Phylloscopus trochilus

D

II

M
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Mamífers

Pla de recuperació del trencalòs i Pla de protecció de la llúdriga

Alguns dels mamífers més abundats del municipi són micromamífers, que tan poden viure als camps,
boscos o solars dels nuclis habitats. Són els ratolins, tan el de bosc (Apodemus sylvaticus) com el
mediterrani (Mus spretus), o el comú (Mus musculus). També les musaranyes, com la musaranya nana
(Suncus etruscus) i la musaranya comuna (Crocidura russula).

Els municipi de Sant Quirze es troba fora del Pla de recuperació del Trencalòs (Decret 282/1994; DOGC
1972) i dels cursos fluvials inclosos en el Pla de recuperació de la llúdriga (Ordre 138/2002).

Un dels rosegadors més comuns a la zona, sobretot a les pinedes, és l’esquirol (Sciurus vulgaris), espècie
que pateix fluctuacions en la seva població i que pot entrar als jardins urbans.
Els carnívors més estesos són les guineus (Vulpes vulpes) i les fagines (Martes foina), i en molt menor
grau els toixons (Meles meles). També hi són presents la geneta (Genetta genetta) i la mostela (Mustela
nivalis). Com a espècies domèstiques els gats i els gossos que poden campar ensalvatgits per camps i
boscos. Es pot remarcar que un dels exemplars de llop (Canis lupus) que han arribat a Catalunya en la
seva dispersió des dels Alps, va deixar rastres per la zona de Castellar i Matadepera.

2.1.6.7 Connectivitat i corredors naturals
Per a poder conservar la biodiversitat d’una zona, cal mantenir els hàbitats i la integritat física d’aquest
àmbit en un estat òptim per a que les espècies animals i vegetals hi puguin continuar desenvolupantse, però també és d’una gran importància garantir la connectivitat amb espais naturals propers per a
permetre el pas d’animals i plantes, i que així es puguin relacionar genèticament i assegurar la seva
supervivència.

Antecedents

Els conills (Oryctolagus cuniculus) també hi són presents. I finalment, l’espècie de mamífer més gran
de Sant Quirze, és el porc senglar (Sus scrofa). Aquesta espècie aprofita l’espessor de la vegetació per
amagar-se, però també pot buscar menjar a les urbanitzacions pròximes al nucli urbà.

L’administració, Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona juntament amb ajuntaments
marquen enfocaments cap a la protecció d’espais lliures per garantir les connexions entre els espais
naturals.

ESPÈCIES PROTEGIDES

El Pla d’Espais d’Interès Natural assenyala en un article que "Els espais naturals no poden ser concebuts
com a illes relictuals, desconnectades del territori que les envolta. Cal una planificació i una gestió
integrades del territori global en què es troben immerses, cercant la connectivitat biològica i, fins i
tot, la continuïtat física, de manera que el sistema esdevingui una autèntica xarxa.", i "L’ordenació
territorial ha de preveure aquesta exigència ecològica, i protegir també aquells hàbitats naturals o
seminaturals que, actuant a tall de passadissos o extensions d’altres formacions, contribueixen a la
preservació de les zones o espècies de més vàlua.". Per això el Departament de Medi Ambient s’ha
posat com a objectiu treballar de cara a “… la determinació dels criteris i les mesures necessaris per
garantir el manteniment de les degudes connexions biològiques entre els espais inclosos en el PEIN."

En matèria de protecció d’espècies, a Catalunya és vigent el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals (DOGC núm. 5113, 17.04.2008), i que
refon la legislació anterior, inclosa la Llei 22/2003. Mentre que a nivell estatal el Reial Decret 439/1990,
de 30 de març, pel qual es regula el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades, actualitzat per la Ordre
MAM/2784/2004, de 28 de maig. Amb la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural
i de la Biodiversitat, s’estableix el marc normatiu per a garantir la conservació de les espècies
autòctones i caldrà elaborar un Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial, que servirà
per actualitzar el Catàleg d’espècies amenaçades.
La Directiva d’Aus (Directiva 2009/147, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus
silvestres, i que deroga la Directiva 79/409). Segons aquesta Directiva l’annex més important és l’”I”,
que inclou les espècies que precisen de mesures de conservació de l’hàbitat. Espècies presents al
municipi, com l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), falcó
pelegrí (Falco peregrinus), el duc (Bubo bubo), la tallareta cuallarga (Sylvia undata), i moltes altres
espècies presents en època de pas.
A part de les aus, per als altres grups de vertebrats cal fixar-se en la Directiva d’Hàbitats (Directiva
92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres; modificada
segons la Directiva 67/97/CE, que adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE; i
transposada a la legislació espanyola mitjançant el Reial Decret 1997/1995, de 7 de setembre, pel que
s’estableixen mesures per a contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i flora silvestres, i el Reial Decret 1193/1998, de 7 de desembre, pel que es
modifica el Reial Decret 1997/1995). i segons la qual s’han de tenir en compte les espècies incloses als
annexos:


Annex II, que correspon a les espècies protegides que han de ser objecte de mesures de conservació
de l’hàbitat. S’hi troben alguns ratpenats.



Annex IV, com espècies estrictament protegides. Alguns rèptils i amfibis (Alytes obstetricans, Bufo
calamita) i mamífers (alguns ratpenats).



Annex V, amb espècies amb la recollida i l’explotació que poden ser controlades. Alguns rèptils
(Pelophylax perezi) i mamífers (Genetta genetta).

La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i diverses entitats estimen que el corredor
natural per a comunicar els espais naturals de Collserola amb els de Sant Llorenç del Munt i Serra de
l’Obac, o amb Montserrat, s’han proposat pel sector del Papiol i Castellbisbal seguint el puig de Madrona
i voltants del torrent de Can Balasc, per una banda; i per la serra de Galliners l’altre gran corredor de
connectivitat.
Ambdós sectors són necessaris per a poder permeabilitzar de manera òptima una zona densament
poblada i que suposa un tall entre espais naturals de prou entitat per al conjunt de Catalunya.
Des del Document ISA del PTMB, s’indica que la part nord el terme municipal forma part d’un dels punts
crítics per a la connectivitat ecològica identificats en l’annex II de l’informe de sostenibilitat ambiental
del PTMB, concretament el punt 18. Terrassa-Sant Quirze.
Les propostes de protecció i millora contemplades són:


Preservar l’espai obert existent entre els continus urbans entorn la N-150 i per sota la C-58.



Millorar la permeabilitat de les infraestructures viàries, reformulant els passos dels diferents
torrents perquè siguin biològicament funcionals i establir-ne algun més per sobre la línia ferroviària.
En aquest sentit, establir les mesures necessàries per garantir la permeabilitat ecològica de les
futures vies que afectaran aquest àmbit.



Preservar i millorar els microhàbitats singulars que apareixen en el torrent de la Betzuca i de la
Font del Pont, així com recuperar els hàbitats naturals en alguns trams d’aquests, especialment al
sector de Can Poncic (espai que ja posseeix un pla de conservació)
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2.1.7 Paisatge, patrimoni cultural i ús social

Com s’ha esmentat, el paisatge vallesà està constituït per un mosaic de boscos, espais agrícoles, cursos
fluvials, etc. que formen una base més o menys natural i a la qual es superposen els espais urbanitzats
i les infrastructures. Aquests últims elements tallen la continuïtat dels sistemes naturals tot
fragmentant-los.

2.1.7.1 Paisatge

Per a conservar la biodiversitat no només cal preservar hàbitats prou extensos i ben conservats, sinó
que cal que aquests espais estiguin ben connectats per a permetre la relació entre els seus elements
naturals. Aquestes xarxes ecològiques són ambients prou conservats que poden tenir una coberta amb
àrees naturals, o de cursos fluvials o d’espais agrícoles gestionats de manera adequada.
Els efectes de la fragmentació es perceben diferentment segons les espècies que habitin un territori,
així, per exemple, un gripau necessita menys de 0,2 ha de terreny per a viure, mentre que un porc
senglar es pot moure per una superfície d’entre 6000 i 15000 ha. Això vol dir que quan més gran és
l’àrea vital d’una espècie més impacte es genera en el seu hàbitat.
També és important el desplaçament cap a altres zones garantint la relació amb altres exemplars,
evitant d’aquesta manera una cosanguinitat que podria acabar degenerant l’espècie i provocant-ne la
seva extinció. D’aquí la importància dels corredors biològics, com a espais no només habitables per a
algunes espècies, sinó sobretot com a vies de comunicació entre espais naturals.

La normativa que regula el paisatge és la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació
del paisatge. Aquesta llei té per objecte el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del
paisatge, de manera que el paisatge s’integri en el planejament i en les polítiques d’ordenació
territorial i urbanístiques. Desenvolupada pel Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es
desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els
estudis i informes d’impacte i integració paisatgística.
La Llei del paisatge crea el Catàleg de Paisatge, com un instrument nou per a la introducció d’objectius
paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials.
El Catàleg de paisatge de de la Regió Metropolitana de Barcelona, elaborat per l'Observatori del
Paisatge, lliurat al Departament de Territori i Sostenibilitat el 29 de desembre de 2011 i aprovat
definitivament l'11 de desembre de 2014 (Edicte de 15 de gener de 2015, sobre una resolució del
conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge de la Regió
Metropolitana de Barcelona).
La caracterització del paisatge s’estructura en els punts següents:


Anàlisi a través dels factors formadors



Delimitació de les unitats de paisatge



Sensibilitat de les unitats de paisatge

Al terme municipal de sant Quirze del Vallès hi trobem les següents unitats del paisatge:

Corredor ecològic coincident amb el camí carener dels Monjos.
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Plana del Vallès



Xaragalls del Vallès (Un fragment al marge dret de la Riera de Rubí)
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L’aigua
Sant Quirze del Vallès es troba a la divisòria d’aigües entre la conca del Besòs i la conca del Llobregat.
Pel que fa a la conca del Besòs dins del municipi, nombrosos torrents drenen la part del terme on es
situa el nucli urbà destacant el torrent de la Betzuca amb un curs d’aigua permanent que esdevé el
riu Sec a la part sud del terme quan s’uneix amb la Riereta de Sabadell. És la conca més transformada.
Aquesta té com afluent la riera de Vinyals, que alberga la part més important de sòls agrícoles, i alhora
presenta una menor transformació. La conca del Llobregat a Sant Quirze hi discorre la riera de Rubí
que drena la zona de les Fonts

Zona de passeig a l’espai del Torrent de la Betzuca a l’alçada de Can Barra.

La vegetació
La vegetació combina una estructura de tipus forestal als vessants de la Serra de Galliners. La vegetació
dominant en aquest àmbit oest són els boscos d’alzinar i pinedes. A la plana hi ha un mosaic agroforestal
amb el domini de cultius de cereals, principalment de secà.

L’agricultura

El municipi de Sant Quirze dins les unitats del paisatge.

El pes de l’agricultura en l’economia del municipi ha tingut un retrocés significatiu, sobretot des de la
implantació dels sectors industrials a l’est del municipi. Els principals conreus són els cereals (ordi,
blat i civada). La vinya està en curs de desaparició. Hi ha ramaderia de bestiar d’aviram.

La geomorfologia

Delimitació de les Unitats de paisatge

El terme municipal de Sant Quirze Geomorfològicament es caracteritza per aquest caràcter de divisòria
d’aigua, amb dos conques vessants separada el Camí dels monjos. El vessant més abrupte amb pendents
majoritàriament per sobre el 20 % cap a les Fonts i la Riera de Rubí, es diferencia del vessant del
Torrent de la Betzuca, més planer, que albergava les zones de conreu, de secà, avui colonitzades pels
assentaments urbans.

El municipi es situa en la unitat del Paisatge de la Plana del Vallès. Aquesta unitat es caracteritza per:

Geològicament aquest massís central de la Serra de Galliners estaria format per materials més
competents com argiles, gresos i conglomerats, mentre que la zona més plana respondria a ventalls
al·luvials, tant de la riera de les Arenes en el vessant Llobregat, com dels al·luvials de Terrassa i
Castellar en el vessant del Ripoll.



El relleu ondulat, la successió de franges de careners i valls.



El mosaic agroforestal vallesà.



Les conegudes com a «Vies Verdes del Vallès» (VVV), és a dir, les àrees majoritàriament de carena
que presenten una aparença forestal o rural. L’espai agrari de Gallecs és un àmbit notable i
popularment molt reivindicat dins d’aquestes VVV.



El riu Besòs i els seus afluents, amb llurs boscos de ribera.



Les masies de la plana vallesana.



El sistema de castells, torres i fortificacions.



Les esglésies visigòtiques de Terrassa.
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Les primeres granges lleteres del Vallès: la torre Viader (Cardedeu) o la granja Soldevila (Santa
Perpètua de Mogoda).

2.1.7.2 Patrimoni cultural



Conjunts industrials de Sabadell i Terrassa i els seus nuclis antics, així com el de Granollers.



Poblacions d’estiueig, amb torres modernistes: Cardedeu, Llinars, la Garriga, etc.

S’ha realitzat un inventari dels béns culturals presents inventariats a l’àmbit d’estudi que ha constat
d’una consulta de cartes arqueològiques i bases de béns arquitectònics inventariats, als serveis
d’inventari arqueològic i arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural, del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, així com de l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic
i Ambiental.

El paisatge de la Plana del Vallès es configura mitjançant dos grans components del paisatge: l’urbà i
l’agrícola, ambdós amb una presència gairebé idèntica des del punt de vista superficial. Més enllà
d’aquests dos components, el biòtic té força importància i l’abiòtic té una presència puntual, que sovint
té a veure amb erms situats al voltant de les ciutats.
Els espais urbans i agraris tenen una importància numèrica molt similar, tot i que és segur que
l’equilibri» que el 2002 mantenien aquests dos components a l’entorn de la xifra del 36% de recobriment
del sòl s’ha modificat a favor de les zones urbanes. El component urbà amb tota probabilitat s’ha
incrementat notablement, probablement ocupant espais agraris.

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Existeixen 18 elements del patrimoni arqueològic inventariats al Departament de Cultura dins del terme
municipal de Sant Quirze del Vallès. Es llisten a continuació:

Sensibilitat de les unitats de paisatge

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

El municipi de Sant Quirze del Vallès presenta bona part de la seva superfície coberta per vegetació de
tipus arbori i arbustiu associat a les carenes amb orientació nord-sud (serra de Galliners) típiques del
paisatge de la plana vallesana. El municipi queda solcat per diversos torrents i rieres que davallen de
nord a sud del municipi, evoquen les aigües al Ripoll i al Llobregat.

Codi

Element catalogat

Cronologia

01

Sitges Ibèriques de Bellaterra

Des de Ferro-Ibèric Antic fins a Ferro-Ibèric Ple ( -650 / 200 )

-

02

Sepulcre de Fossa del Torrent
de Can Corbera

Des de Neolític Mig-Recent ( -3500 / -2500 )

-

03

El Trull

Des de Modern ( 1453 / 1789

-

04

Forn de Can Feliuet

Des de Modern ( 1453 / 1789 )

-

05

Sitges de Can Corbera

Des de Ferro-Ibèric ( -650 / -50 )

-

06

Forn Camí de la Tuberia

Des de Modern ( 1453 / 1789 )

-

07

La Bigorra

Des de Ferro-Ibèric Final fins a Romà República ( -200 / 150 )

-

08

Bòbila Madurell

Des de Neolític Mig-Recent fins a Neolític Mig-Recent ( 3500 / -2500 )

-

09

Sant Feliu de Vilamans

Des de Romà Baix Imperi ( 400 / 450 )

-

10

Can Pona

Des de Romà República ( -218 / -50 )

-

11

Can Viver de la Serra

Des de Romà ( -218 / 476 )

-

12

Can Barra

Des de Medieval fins a Medieval ( 800 / 1492 )

-

13

Can Ponsich

Des de Romà ( -218 / 476 )

-

14

Can Pallàs

Des de Neolític Final fins a Calcolític ( -2500 / -1800 )

-

Les zones amb pendents més suaus es troben amb un alt grau d’urbanització residencial i industrial
amb reductes de camps de conreu.
La sensibilitat de les unitats de paisatge s'estima en base al tipus de projecte que s'ha de desenvolupar.
En aquest cas, l’elaboració del POUM, sense previsió de nous creixements urbans i més aviat
reordenació dels existents, poden comportar poca transformació del paisatge, i més aviat positiva, ja
que es proposa reordenar alguns sectors ja aprovats en el planejament vigent.
A més de les característiques pròpies de les unitats de paisatge definides, la sensibilitat del paisatge
ve condicionada per la visibilitat, pel nombre d'observadors que poden percebre els canvis que
s'originaran. Si s'esquematitza el paisatge actual, vora els principals punts de visibilitat, és d’una base
predominant urbana. Les zones muntanyoses, de relleu ondulat i dominades pels boscos i altres
formacions vegetals pròximes als àmbits de protecció també són visibles des de les principals entitats
del municipi.
Es pot concloure que bona part del paisatge definit dins l'àmbit d’estudi del planejament com a
sensible, mentre que les zones de protecció situades a l’àmbit del municipi són molt sensibles.

Marc legal

Des de Romà ( -218 / 476 )
15

Centre Comercial Alcampo

Des de Romà fins a Romà ( -218 / 476 )

-

16

Vall Suau

Des de Bronze Antic ( -1800 / -1500 )

-

17

Església de Sant Quirze i Santa
Julita - Necròpolis

Des de Medieval Domini visigòtic fins a Medieval Baixa
Edat Mitjana ( 401 / 1299 )

-

18

Annex de la Torre Julià de les
Fonts

Des de Romà Baix Imperi fins a Romà Baix Imperi ( 284 /
476 )
Des de Modern fins a Modern ( 1453 / 1789 )

JACIMENTS PALEONTOLÒGICS
Conreu de cereal al rodal entre Sant Quirze i Sabadell.
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Existeixen 5 jaciments paleontològics inventariats al Departament de Cultura dins del terme municipal
de Sant Quirze del Vallès. Es llisten a continuació:

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

2.1.8 Riscos
JACIMENTS PALEONTOLÒGICS

Per al present planejament s’han tingut en compte els següents riscos ambientals:

Codi

Element catalogat

Cronologia

Marc legal

01

Can Casablanques

Des del Vallesià

-

02

Can Ponsic

Des de Miocè superior fins a Vallesià

-

03

Can Feliu

Des de Miocè mitjà fins a Aragonià

-

04

Poble Nou de Sant Quirze

Des de Miocè mitjà fins a Aragonià

-

05

La Trinxera del Ferrocarril

Des de Miocè mitjà

-



Riscs geològics



Risc d’inundació



Risc d’incendis forestals



Risc químic

2.1.8.1 Riscos geològics
ANTECEDENTS

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Existeixen elements arquitectònics inventariats i catalogats al Departament de Cultura dins del terme
municipal de Sant Quirze del Vallès com a Béns d’Interès Local.

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Codi

Element catalogat

27977

Antic cafè Espanyol

27978

Carrer vila Puig – antic Carrer Major

27979

Sant Feliuet de vilamans

27982

Església Parroquial de Sant Quirze

27984

Antic sindicat agrícola

27985

Carrer nou

27986

Habitatge al carrer Vila Puig, 8

27987

Mas duran

28146

Casa Travesa

2.1.7.3 Ús social
El principal ús social que hi copsem al territori és el passeig i excursionisme en tres àmbits dins el terme
de Sant Quirze. Un d’ells és el camí dels Monjos, es tracta d’un camí carener molt atractiu per les
vistes que es poden gaudir de la comarca del Vallès i una via de pas entre Barcelona i el Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt. Un altre punt amb un ús social elevat és el camí riberal al llarg del Torrent
de la Betzuca. Per últim la Via verda que s’inicia al sud-est del terme també presenta un ús per part
de diferents usuaris a peu i amb bicicleta.
Sant Quirze del Vallès no és un municipi on l’activitat turística sigui significativa. Aquest fet queda
palès amb la pràcticament inexistent oferta d’allotjaments de caràcter turístic a l’àmbit. Els
allotjaments turístics es concentren principalment a les poblacions de més entitat com Sabadell i
Terrassa i a les que es troben més properes a l’àrea de Barcelona. Per altra banda, sí que
progressivament al darrer any 2017 apareixen ofertes d’allotjament de particulars.

Marc geològic
Sant Quirze, i la comarca del Vallès Occidental, se situen dins la fossa tectònica del Vallès-Penedès, a
la part nord d’aquesta depressió Prelitoral que formen part de la Cadena Costanera Catalana.
La Depressió del Vallès-Penedès es va formar a principis del Miocè, quan es va produir un enfonsament
dels materials paleozoics i mesozoics de l’antic Massís Catalano-Balear, els quals van formar el sòcol
que reomple la depressió.
El Massís de Sant Llorenç del Munt forma part de la Serralada Prelitoral tot i que el seu origen es deu a
l’orogènia alpina en aquest punt de contacte entre la depressió de l’Ebre i les serralades costaneres.
La primera etapa de l’orogènia alpina, durant el Paleogen, fou de caràcter compressiu, formant-se els
extensos mantells d’encavalcament de Castellar – les Preditxes – la Pineda. En una segona etapa,
iniciada durant el Neogen i encara actuant, el caràcter fou distensiu i és quan es formà la fossa del
Vallès-Penedès i la individualització de la Serralada Prelitoral.
A l’àmbit es troba en mig de la Depressió Prelitoral Catalana que travessa la vall del Llobregat. Així, es
troba dividida en dues planes, al nord-est pel Vallès, i al sud–oest la del Penedès. Concretament, a la
part occidental d’aquesta plana vallesana entre les conques del Ripoll i la riera de Les Arenes.
A la major part del territori, les pendents estan entre el 7% i el 20%, amb pendents de mitjana a l’entorn
el 12%. Una sèrie de talussos compartimenten l’àmbit: en alguns talussos situats entre camps i en els
límits oest de la zona d’estudi, el pendent és entre el 43% i el 78%; en d’altres talussos i en la major
part dels marges dels torrents, els pendents es troben entre el 20% i el 43%.
Pel que fa a les diferents orientacions de l’àmbit, s’observa una estructura complexa dominada però
per les dues vessants de la carena que creua l’àmbit de nord a sud, identificant-se en direcció est,
aquesta mateixa morfologia ondulant marcada per els torrents que drenen el territori en sentit nordsud.
La Serra de Galliners formada per turons de poca alçada (Turó del Mojal 312m) i Turó de Can Camps
(296m) creua el municipi de N a S exercint de divisòria d’aigües entre les dues conques. Aquest caràcter
de divisòria d’aigua, amb dos conques vessants separada per on transcorre el Camí dels Monjos. El
vessant més abrupte amb pendents majoritàriament per sobre el 20 % cap a les Fonts i la Riera de Rubí,
es diferencia del vessant del Torrent de la Betzuca, més planer, que albergava les zones de conreu, de
secà, avui colonitzades pels assentaments urbans.Geologia
El municipi s’estén pel vessant de la serra de Galliners, es tracta d’una carena constituïda per materials
quaternaris dipositats per l’acció sedimentària d’un curs d’aigua de fa 12 milions d’anys amb poca
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llargada però amb una gran energia. Aquests materials sedimentats miocènics avui els trobem amb
argiles, argiles grogues i gresos, juntament amb conglomerats de mida reduïda i nòduls calcaris.

2.1.8.1 Analisi de susceptibilitat

Per altra banda, la part est i l’extrem oest del municipi formen part dels ventalls al·luvials de Castellar
del Vallès i Terrassa respectivament.

S’ha realitzat una anàlisi de la susceptibilitat de moviments de terreny a l’àmbit d’estudi, a partir de
la informació elaborada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) referent a les unitats
aflorants al medi, la tipologia i el pendent.

Elements d’especial interès

Els criteris de detecció de riscos, es resumeixen en la taula següent:

No es troba ni cap punt (geòtop) ni espai (geozona) d’interès geològic de l’inventari realitzat a
Catalunya l’any 2002. El més proper es troba a Les Fonts en terme de Terrassa (333. Successió miocena
de Les Fonts de Terrassa-Montagut).

MATRIU DE RELACIÓ DE LA SUSCEPTIBILITAT DE MOVIMENTS DE TERRENY SEGONS LES UNITATS AFLORANTS, LA TIPOLOGIA
DEL MOVIMENT I EL PENDENT DEL TERRENY
Litologia

Tipologia
moviment

del

Pendent del terreny
>45º

35º-45º

30º-35º

20º-30º

10º-20º

6º-10º

<6º

>100%

70-100%

58-70%

36-58%

18-36%

11-18%

<11%

Roques
massives
(granits,
calcàries,
conglomerats,
gresos...)

Despreniments,
bolcades

MITJANA

Roques
massives amb
intercalacions /
Graves
cimentades

Despreniments,
bolcades

ALTA

Alternances
litològiques /
Graves i sorres
cohesives
/
Tarteres

Despreniments,
bolcades,
Lliscaments
translacionals

Alternances
litològiques
amb predomini
argilós / Graves
i sorres poc
cohesives

Despreniments,
bolcades,
Lliscaments
translacionals i
rotacionals,
Fluxos

Dipòsits lutítics

Lliscaments
rotacionals,
Fluxos

BAIXA A MODERADA

MITJANA

ALTA

BAIXA A MODERADA

MITJANA

ALTA

BAIXA A MODERADA

MITJANA

ALTA

BAIXA A MODERADA

MITJANA

BAIXA A MODERADA

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Geològic de Catalunya

Geologia del municipi de Sant Quirze del Vallès

Dels diferents materials aflorants, amb el creuament de pendents en resulten diferents àmbits, els
quals han servit de base per centrar els treballs de camp, amb l’objectiu de acotar-los o detectar-ne
d’altres de caràcter localitzat.
En general en el municipi de Sant Quirze els rsiscos que es presenten són baixos i7o moderats, per
esllavissades i desprendiments, localitzats en les zones major pendent amb litologies de base
relacionades amb dipòsits lutitics associats als ventalls al·luvials de la riera de les Arenes, i als
escarpaments, de petita entitat també associats a les terrasses d’aquest riera, a les Fonts.
També són destacables els riscos associats a la inundabilitat, principalment de la riera de les Arenes,
però també a la riera de la Betzuca, i altres cursos de menor entitat.
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ESFONDRAMENTS I SUBSIDÈNCIES

SISMICITAT

Els esfondraments són moviments verticals del terreny, més o menys ràpids, lligats a l’existència de
cavitats subterrànies pròximes a la superfície del terreny.

Perillositat sísmica

La subsidència és un procés d’enfonsament lent, gradual, d’un sector de la superfície terrestre.
L’àmbit de Sant Quirze es situa dins de les zones de susceptibilitat mitjana, malgrat no hi ha
antecedents que denotin un risc específic.

La Mediterrània Occidental està situada en una zona de col·lisió entre les plaques tectòniques d'Europa
i d'Àfrica. La taxa de convergència és moderada i per tant els terratrèmols, que són el resultat d'aquest
moviment, es produeixen, afortunadament, amb poca freqüència. Malgrat el perill moderat que tingui
lloc un terratrèmol destructor, els seus efectes generalitzats i el seu caràcter, avui dia encara
totalment impredictible, fan necessària la consideració del risc sísmic mitjançant una prevenció
adequada. Per això, l'any 1981 es va crear a la Generalitat de Catalunya el Servei de Sismologia, per
estudiar amb detall la sismicitat del territori, fer-ne un seguiment proper i determinar i caracteritzar
les zones sísmiques.
Sant Quirze del Vallès segons el Pla SISMICAT (Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya) és
d’obligat compliment un Pla d’Actuació Municipal, donada la seva ubicació. Tot el Vallès Occiental, es
troba dins una zona sísmica d’intensitat VII, segons l’avaluació de la perillositat sísmica, que permet
una estimació de la intensitat del moviment sísmic que pot raonablement esperar-se a cada municipi
de Catalunya.
Per conèixer els efectes produïts per un sisme d’una magnitud determinada existeix una
correspondència amb la intensitat màxima epicentral (MSK):
RELACIÓ ENTRE MAGNITUD I INTENSITAT MÀXIMA EPICENTRAL (MSK) D’UN TERRATRÈMOL

Mapa de susceptibilitat als esfondraments i subsidència a Catalunya

RISCOS D’ESLLAVISSADES

Magnitud

Intensitat màxima epicentral (MSK)

Descripció

3,0‐4,0

IV

Oscil∙lació d’objectes penjants

4,0‐4,5

V

Desplaçament d’objectes lleugers

4,5‐5,0

VI

Danys lleugers

5,0‐5,5

VII

Danys moderats

5,5‐6,0

VIII

Danys greus

6,0‐7,0

IX

Danys greus generalitzats
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

Una esllavissada és el trencament d’una part del terreny que es desplaça vessant avall per la influència
de la gravetat. Dins d’aquesta definició s’inclouen una gran diversitat de processos, que es poden
classificar en quatre tipus en funció de la dinàmica i del risc que poden generar: despreniments,
esllavissaments, esllavissaments superficials i corrents d’arrossegalls.
Les causes del desencadenament d’una esllavissada poden ser naturals o bé antròpiques. L’expertesa
té en compte el risc associat a esllavissades per causes naturals. Les esllavissades degudes
exclusivament a causes antròpiques, com és el cas de l’excavació d’un talús, provenen de problemes
geotècnics o de la mala execució de les obres d’enginyeria. Tenint en compte que les causes
antròpiques poden ser molt particulars i específiques de les obres que s’executen, no es tindran en
compte.
L’àmbit de Sant Quirze del Vallès es situa en una zona fora del de risc d’esllavissades, de forma
generalitzada, malgrat presenta zones, associades a petoites valls o fondals, amb pendents elevades
on el risc es present, amb una caracterització de baix
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Risc sísmic
Segons els mapes de risc sísmic elaborats per l’Institut Geològic de Catalunya, Sant Quirze del Vallès
és un municipi que té un risc moderat, és a dir, una conjunció de perillositat i de vulnerabilitats
moderades. En el Pla d’Emergències de Catalunya (SISMICAT) preparat per la Conselleria de l’Interior,
és un dels municipis a realitzar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) de manera obligatòria.

RISC D’INUNDACIÓ
Queda regulat per la Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de
2007, relativa a l’avaluació i la gestió dels riscos d'inundació que està transposada a la legislació
espanyola mitjançant el Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió del risc d'inundació.
La normativa considera necessària l'elaboració de plans de gestió del risc, centrats en la prevenció, la
protecció i la preparació davant d’episodis d’inundacions, que s’hauran de realitzar tenint en
consideració les característiques de cada zona. Aquests plans, en els quals han de participar diversos
agents, (haguessin hagut d’estar redactats abans del 22 de desembre del 2015), però requereixen que
s’elabori de forma prèvia una avaluació preliminar del risc d’inundacions i els mapes de perillositat i
de risc, fases ja dutes a terme al Districte de conca fluvial de Catalunya o conques internes.

Mapa de zones sísmiques a Catalunya

El Pla d’espais fluvials de la conca del riu Besòs, identifica els àmbits inundables dels torrents de la
Betzuca, de la Grípia, de la Font del Pont i de la Vallcorba. Les zones inundables més significatives es
situen a la vall del torrent de la Betzuca a la part sud del terme on la franja inundable s’eixampla.
Aquestes zones són:

Vulnerabilitat sísmica
La vulnerabilitat sísmica i danys a edificacions, es consideren moderades per al municipi de Cerdanyola
del Vallès, no havent-se produït cap terratrèmol que hagi posat a prova aquesta vulnerabilitat. Les
noves construccions, a més, han de complir amb les normes NCSE 94 (norma de construcció
sismoresistent), en vigor des del 8 de febrer de 1995, i la NBEAE88 (norma bàsica de l’edificació. Accions
a l’edificació), així com el Codi tècnic de l’edificació (en vigor des del juny de 2007).



Polígon industrial Can Canals



Polígon industrial “el Poble – sec”



Can Feliu



Zona d’horta de Los Rosales

El Pla d’espais fluvials de la conca del riu Llobregat identifica els àmbits inundables de la riera de les
Arenes i Rubí al pas per les Fonts. En aquest àmbit la canalització exerceix la seva funció i no permet
l’eixamplament de zona inundable en cap punt dins del terme de Sant Quirze.

2.1.9 Treball de camp
Per la redacció del present document s’ha realitzat un treball de camp, del qual s’ha determinat les
següents àrees sensibles que poden generar riscos geològics:


Marges de la riera de les Arenes, amb un material poc consolidat.



Torrents que davallen fins el fons de vall del torrent de Can Vinyals.



Zones inundables de torrents i rieres (torrents de Can Llobateres, Can Corbera, de Can Ferran,
Betzuca i de la Grípia).

MARGES DE LA RIERA DE LES ARENES
La riera de les Arenes discorre a través d’un relleu suau fins la seva confluència amb la riera de Palau,
reperfilant terrasses fluvials en ambdós marges. En episodis d’avinguda importants, aquest curs fluvial,
es caracteritza per tenir una capacitat erosiva significativa en la capçalera i en els marges de la riera.

Vulnerabilitat sísmica a Catalunya
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Aquesta erosió és perceptible i és significativa tan en àrees amb presència de materials competents
(quan aflora la roca mare, generant caiguda de blocs), o bé en materials menys competents, en àrees
amb materials amb sorres i argiles, generant esllavissades.
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TORRENTS QUE DAVALLEN FINS A FONS DE VALL
A nivell geomorfològic existeixen fons de vall en el municipi, que recullen el drenatge d’un tramat de
torrents secundaris de la Serra de Galliners. Aquestes zones de relleu més abrupte i que desemboquen
en el fons de vall, amb un relleu més suau, formen part d’un gran con de dejecció que ha anat
configurant el règim d’avingudes de la riera de les Arenes.
Aquestes formacions es situen al damunt de materials quaternaris en forma de ventalls al·luvials.
Aquests materials poc competents en zones de pendent superior al 36% poden generar esllavissades.

ZONES INUNDABLES
Recorrent les rieres i torrents del municipi, se’n desprèn que s’inunden les superfícies corresponents a
la terrassa actual, terrassa baixa i fons de vall, en períodes de retorn freqüents, mentre que parts de
la terrassa mitja, s’inunden en períodes de retorn de més baixa recurrència.
Els torrents on s’observen diferents nivells d’inundabilitat significatius són: torrent de la Grípia, de la
Betzuca, torrent de les Arenes, i el riu Sec.

2.1.10 Inventari de fenòmens detectats
La presència de la xarxa fluvial, així com de la successió de materials competents (NMcg, conglomerats
amb matriu sorrenca sense cimentar i NMag, Argiles, gresos i conglomerats) i poc competents (Qva 1 –
3, ventalls i plana al·luvial de la Riera de les Arenes) configuren un relleu que en alguns punts poden
ser susceptibles a generar riscos geològics. Aquests són:
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ESCARPAMENTS EN ROCA TOVA O SÒLS AMB INDICIS D’INESTABILITAT

ZONA POTENCIALMENT INUNDABLE

La conca de la Riera de les Arenes des de la seva capçalera, fins al Papiol té un recorregut de 32,7 km
amb una superfície de 115 km2. Aquestes dimensions i el relleu abrupte en capçalera, produeix
fenòmens d’erosió diferencial a través del seu recorregut, amb valls embarrancades que ressegueixen
les fractures per on discorren els torrents.

S’ha delimitat les àrees que geomorfològicament poden quedar inundades per avingudes poc freqüents
i de baixa freqüència. Aquesta franja incorpora els límits del torrent de la Grípia, el qual discorre per
un fons de vall pla, pel que no se li atribueix un sistema de terrasses definit.

En els trams on es produeixen ràpides excavacions es generen escarpaments i cingleres. Aquests
escarpaments són especialment significatius en el marge esquerre de la riera de les Arenes a l’alçada
del nucli de les Fonts.

DESPRENIMENTS
L’elevada velocitat de la làmina d’aigua en períodes d’avinguda, queda incrementada pels efectes de
la canalització i la impermeabilització dels marges i la llera de la Riera de les Arenes. Aquest augment
de la velocitat de la làmina d’aigua, pot haver facilitat processos de despreniments i esllavissades dels
materials de vessant, que ràpidament arrossegats han començat a dipositar-se aigües avall dels trams
de ràpids.
Aquestes àrees sensibles als despreniments, segons l’anàlisi de pendents i de materials geològics, i
corroborat pel treball de camp es poden delimitar als marges del torrent de les Arenes a l’alçada de
les Fonts.

ESLLAVISSADES
Els materials que formen part dels ventalls i plana al·luvial de la riera de les Arenes (Qva1 – 3),
juntament amb pendents superiors al 36%, són susceptibles a generar esllavissades, sobretot després
de períodes prolongats de pluja.
Segons l’anàlisi realitzat aquests processos poden ser especialment significatius als marges dels torrents
secundaris que davallen de la Serra de Galliners i evoquen les seves aigües als cursos principals d’aigua.
Poden ser àrees sensibles a aquest risc la vall del torrent de Can Vinyals que drena les aigües fins al riu
sec.

PAG. 44 DE 159

Per contra, la franja inundable del torrent de la Betzuca, tot i que discorre força encaixat s’hi poden
distingir zones elevades, uns +2-3 m que es correspondrien a la terrassa baixa, la qual queda inundada
freqüentment. La terrassa mitja apareix en alguns punts, situada a +5-6 m. Un cop format el Riu Sec
per la unió d’aquest dos afluents, el curs presenta una major entitat presentant terrasses mitges
situades a +4-5 m que enllacen, en el seu tram final, amb la terrassa mitja del Riu Ripoll.
La riera de les Arenes, canalitzada en bona part del tram urbà, recull les aigües provinents de la seva
capçalera (vessant sud del Coll d’Estenalles) amb un marcat comportament erosiu. A la part mitjana
del curs, envoltat per una orografia més suau, aquest curs es caracteritza per tenir un marcat règim
de transport de sorres i graves.
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2.1.11 Nivells de perillositat
S’ha realitzat una anàlisi de la susceptibilitat de moviments de terreny de manera local per a l’àmbit
d’estudi, a partir de la informació elaborada al respecte per part de l’Institut Geològic de Catalunya
(IGC) referent a les unitats aflorants al medi, la tipologia i el pendent.
Aquesta informació es resumeix a la taula següent:

MATRIU DE RELACIÓ DE LA SUSCEPTIBILITAT DE MOVIMENTS DE TERRENY SEGONS LES UNITATS AFLORANTS, LA TIPOLOGIA
DEL MOVIMENT I EL PENDENT DEL TERRENY
Litologia

Tipologia
moviment

del

Pendent del terreny
>45º

35º-45º

30º-35º

20º-30º

10º-20º

6º-10º

<6º

>100%

70-100%

58-70%

36-58%

18-36%

11-18%

<11%

Roques
massives
(granits,
calcàries,
conglomerats,
gresos...)

Despreniments,
bolcades

MITJANA

Roques
massives amb
intercalacions /
Graves
cimentades

Despreniments,
bolcades

ALTA

Alternances
litològiques /
Graves i sorres
cohesives
/
Tarteres

Despreniments,
bolcades,
Lliscaments
translacionals

Alternances
litològiques
amb predomini
argilós / Graves
i sorres poc
cohesives

Despreniments,
bolcades,
Lliscaments
translacionals i
rotacionals,
Fluxos

Dipòsits lutítics

Lliscaments
rotacionals,
Fluxos

BAIXA A MODERADA

MITJANA

ALTA

BAIXA A MODERADA

MITJANA

BAIXA A MODERADA
Nivells de perillositat de riscos geològics

2.1.11.1 Risc d’inundació
ALTA

MITJANA

ALTA

BAIXA A MODERADA

MITJANA

BAIXA A MODERADA

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Geològic de Catalunya

Així doncs, es pot considerar els següents nivells de perillositat dels riscos geològics detectats:



Md. Perillositat MITJANA en els marges d’escarpaments de les terrasses de la riera de les Arenes a
l’alçada de les Fonts.
Be. Perillositat BAIXA, en els torrents secundaris que davallen de la Serra de Galliners i conflueixen
en el fons de vall del torrent de Can Vinyals.

Queda regulat per la Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de
2007, relativa a l’avaluació i la gestió dels riscos d'inundació que està transposada a la legislació
espanyola mitjançant el Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió del risc d'inundació.
La normativa considera necessària l'elaboració de plans de gestió del risc, centrats en la prevenció, la
protecció i la preparació davant d’episodis d’inundacions, que s’hauran de realitzar tenint en
consideració les característiques de cada zona. Aquests plans, en els quals han de participar diversos
agents, (haguessin hagut d’estar redactats abans del 22 de desembre del 2015), però requereixen que
s’elabori de forma prèvia una avaluació preliminar del risc d’inundacions i els mapes de perillositat i
de risc, fases ja dutes a terme al Districte de conca fluvial de Catalunya o conques internes.
El Pla d’espais fluvials de la conca del riu Besòs, identifica els àmbits inundables dels torrents de la
Betzuca, de la Grípia, de la Font del Pont i de la Vallcorba. Les zones inundables més significatives es
situen a la vall del torrent de la Betzuca a la part sud del terme on la franja inundable s’eixampla.
Aquestes zones són:


Polígon industrial Can Canals



Polígon industrial “el Poble – sec”



Can Feliu



Zona d’horta de Los Rosales
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El Pla d’espais fluvials de la conca del riu Llobregat identifica els àmbits inundables de la riera de les
Arenes i Rubí al pas per les Fonts. En aquest àmbit la canalització exerceix la seva funció i no permet
l’eixamplament de zona inundable en cap punt dins del terme de Sant Quirze.

es troben models de combustibilitat Baixa, associats als reductes de camps de conreu que segons l’estat
en què es trobin actuen de tallafocs. El bosc de pi blanc amb alzina, està considerat com a
combustibilitat alta, i presenta un perill molt elevat ja que és força sec en gran part del terme de Sant
Quirze tret d’alguna obaga a la vall de Can Vinyals.

Inflamabilitat
Fa referència a la facilitat d’ignició, és a dir, a la facilitat amb que a partir d’una brasa s’inicia el foc.
Per determinar la inflamabilitat de les formacions vegetals presents, s’han contrastat els llistats
resultat de l’inventari de la vegetació, associant un nivell d’inflamabilitat segons INIA. Però en el treball
present es té en compte el mètode desenvolupat al CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals). La inflamabilitat d'una espècie, es mesura des de dos punts de vista: el temps d’espera fins
a l’aparició de la flama (temps d’inflamació) davant d’un focus de calor constant, i el percentatge
d’assaigs positius.
Els models d’inflamabilitat presents al municipi de Sant Quirze del Vallès són sobretot el model 7, amb
un recobriment més gran que el 50% d’espècies de tipus 1 i 2; un model 9 amb recobriment més gran
del 100% d’espècies tipus 1 i 2 als boscos del municipi, i en les zones més urbanitzades el model 3.
En general, es pot caracteritzar la inflamabilitat de les formacions vegetals del municipi, com de tipus
1-3, és a dir espècies moderadament inflamables i/o molt inflamables durant tot l’any.

Anàlisi de la continuïtat i superfície de les masses forestals
La distribució dels combustibles es podria descriure com un paisatge forestal amb algunes taques
agrícoles contínues (Model de combustible 6), que representarien el combustible majoritari dins l’àmbit
d’estudi. El model de menor combustibilitat (Model R1), correspon a les zones urbanitzades amb jardins
i habitatges.

Àmbits inundables segons el PEF al municipi de Sant Quirze.

2.1.11.2 Risc d’incendis forestals
El Vallès és una comarca amb un risc d’incendis elevat, però on la transformació agrícola i urbanística
condiciona més aquest risc. Per una banda hi ha més percentatge d’incendis provocats o negligències,
però per altra les superfícies cremades són petites i limitades a les illes de vegetació natural que s’han
deixat enmig de les grans zones urbanitzades.
El marc legal que regula la prevenció dels incendis, està contingut bàsicament en:


Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

Per altra banda, el Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals, inclou el municipi de Cadaqués, com a zona d’alt risc d’incendi forestal.

Combustibilitat
La combustibilitat és el paràmetre que s'utilitza per tipificar la propagació del foc dins d'una estructura
de vegetació. Es pot analitzar a través de models estructurals associats al comportament del foc i la
seva propagació. L’estudi dels combustibles té com a finalitat l’elaboració d’un mapa sobre la base
dels 13 models estàndard que inclou el programa BEHAVE elaborat per l’US Forest Service, i que els
divideix en quatre grans grups amb una propagació característica per a cadascun d’ells.
El municipi de Sant Quirze del Vallès es caracteritza amb una combustibilitat global Alta, pel predomini
dels boscos amb matollar amb presència de vegetació sobre la resta de combustibles. Amb tot, també
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Tots aquests combustibles es situen dins un entorn agroforestal molt humanitzat, sobretot en la part
central i occidental del municipi, en cas d’originar-se foc, l’extensió dels focs forestals, donada la
combustibiliat i inflamabilitat de les masses forestals, actuaran com a vectors de propagació sobre els
matollars, representant un perill per l’entorn. Però al mateix temps, hi ha presència de camps de
conreu que es llauren o tenen vegetació verda una bona part de l’any.
És destacable la massa forestal situada a la part occidental i central del municipi, concretament en la
Serra de Galliners on l’extensió i la continuïtat de les masses forestals és significativa.
El risc d’incendi forestal de l’àmbit del planejament es pot considerar Alt a tota la superfície amb bosc,
amb presència d’espècies inflamables, i a l’altre extrem un risc molt baix a les parcel·les urbanitzades
amb edificacions, gespa i jardins amb espècies poc combustibles, donat:


La combustibilitat del matollar: Alta



Continuïtat del bosc.



La inflamabilitat de les formacions vegetals, molt inflamables durant tot l’any.



Els ponts que poden suposar els conreus de secà, sobretot a l’estiu quan les comunitats associades
amb cereals secs. Tot i que els camps fragmenten el territori suposen ponts que poden facilitar
l’expansió dels incendis, i al contrari poden ser tallafocs en cas de llaurar-los de seguida que
s’assequen.

Tot i la potencialitat Alta, l’índex de causalitat del municipi afectat varia entre ALT i MIG, essent
aquest últim el majoritari.
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RISC QUÍMIC
S’ha fet una avaluació dels risc químic de la zona, tant pel que fa a les instal·lacions afectades per la
normativa que regula la prevenció i planificació d’accidents greus en instal·lacions que manipulen
substàncies perilloses (PLASEQCAT), com pel que fa al transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT).

La Zona d'alerta (ZA) és aquella en què les conseqüències de l'accident provoquen efectes que,
encara que perceptibles per a la població, no justifiquen la presa de mesures de protecció per
a la població excepte per als grups crítics (xiquets, ancians i persones malaltes).

PLASEQCAT
El PLASEQCAT és el pla d’emergència de la Generalitat de Catalunya que pretén abastar totes les
instal·lacions afectades per la normativa que regula la prevenció i planificació d’accidents greus en
instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, així com d’altres instal·lacions que per les seves
peculiaritats també es puguin considerar com a generadors de risc químic.
Així, el PLASEQCAT esdevé el pla d’emergència per risc químic en instal·lacions que manipulen
substàncies perilloses (risc d’accident greu) per a tot el conjunt de Catalunya, elaborat des de la
Generalitat de Catalunya.

Instal·lacions amb matèries perilloses (SEVESO)
A Sant Quirze del Vallès no hi ha localitzades empreses amb matèries perilloses. La més propera és a
Terrassa i es tracta de l’empresa: LAMIRSA (Laboratorios Miret SA).

9i) R50

9ii) R51/R53

X

7a. Molt inflamables

X

5.inflamables

X

4. Explosius a o/i b

3. Comburents

Sant
Quirze del
Vallès

P. 1

2. Tòxics

Laboratorios
Miret SA

Municipi

1. Molt tòxics

Empresa

7b. Líquids molt inflamables

INSTAL·LACIONS DE NIVELL BAIX

X

X

X

Acetilè
Brom
Clor
Oxigen

X

Gasoil
Hidrazina
(carcinogen)

Zones d’intervenció i zones d’alerta
En base a la tipologia d’indústria i als productes químics que es manipulen es defineixen les zones
d’intervenció (Z.I.) i les zones d’alerta (Z.A.).


Zona amb risc químic segons el PLASEQCAT al TM de Sant Quirze.

TRANSCAT
El TRANSCAT és el pla d’emergència de la Generalitat de Catalunya per a accidents en el transport de
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Es tracta d’un pla que té com a objectiu principal
protegir a la població en cas d’accident durant el transport de productes químics perillosos per
carretera o ferrocarril.
El Pla incorpora mapes d’abast autonòmic sobre el flux de mercaderies perilloses transportades tant
per carretera com per ferrocarril
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.

La Zona d'intervenció (ZI) és aquella en què les conseqüències de l'accident produeixen un nivell
de danys que justifica la presa de mesures de protecció per a la població. Només hi pot penetrar
la Unitat Bàsica d'Intervenció Directa.
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INFRAESTRUTCURES TRANSCAT

2.2

Tipologia

Infraestructura

Nivell de flux

Carreteres

C-16

MOLT ALT

C-58

BAIX

REQUERIMENTS NORMATIUS QUE AFECTEN L’ÀMBIT D’ORDENACIÓ

2.2.1 Planejament territorial
2.2.1.1 Pla territorial de Catalunya
El Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, i modificat per la
Llei 24/2001, de 31 de desembre, determina i delimita sistemes de proposta, amb l’objectiu de
comprendre i concretar propostes territorials per aconseguir les objectius territorials perseguits:
resolució de desequilibris territorials, consecució d’un equilibri territorial, reforçar els lligams i
estructures entre nuclis, formar un sistema urbà més potent o complex segons les funcions que se’ls hi
assigni.

2.2.1.2 Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB)
El municipi de Sant Quirze del Vallès es troba englobat en el Pla territorial metropolità de Barcelona
(PTMB), aprovat l’abril de 2010 (DOGC núm. 5627 12-05-2010).
El PTMB en l’estructura nodal del territori Sant Quirze del Vallès el reconeix com a SUBCENTRE DEL
CONTINU URBÀ de Sabadell.
Espais oberts. El sistema d’espais oberts comprèn el sòl classificat com a no urbanitzable pel
planejament urbanístic en el moment de l’aprovació del Pla i és considerat un component fonamental
de l’ordenació del territori.




Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari. Són aquells en què concorren valors
que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformacions
que els poguessin afectar.
Espais de protecció preventiva. 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.

Sistema d’espais oberts del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

2.2.2 Planejament local
2.2.2.1 Pla General d’Ordenació Urbana
El text refós del PGOU de Sant Quirze del Vallès, va ser aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 22 de març de l’any 2.000. l’objecte del Pla General és
l’Ordenació Urbanística de la totalitat del terme municipal de Sant Quirze del Vallès.
En el capítol setè es defineix l’Ordenació del Sòl no Urbanitzable, en aquest apartat marca dues
perspectives per abordar-lo:



Pel que fa a la connectivitat ecològica el PTMB delimita com a àrea crítica el nord del terme municipal
de Sant Quirze limítrof amb Terrassa.

“Regular el territori de sant Quirze, concretant objectius i establint prioritats que assegurin
l’eficiència de les actuacions municipals”.
“Com a municipi integrant de la Via Verda, aporta estudis del medi i instruments capaços de
constituir una contribució positiva del municipi en aquest projecte comú de corredor verd i
parc comarcal”.

Al municipi de Sant Quirze del Vallès el Pla Territorial Metropolità marca com a àrea especialitzada
residencial a reestructurar la urbanització de Can Llobateres.

El PGOU determina tres unitats de paisatge:

Les propostes que es presenten en aquest document pretenen establir-se amb la màxima coherència
possible amb el PTMB.



UP1. Unitat de paisatge agroforestal Can Vinyals – Can Camps



UP2. Unitat de paisatge agroforestal Can Ponsic – Can Viver



UP3. Unitat de paisatge forestal de Galliners – Les Fonts
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Per últim, les qualificacions urbanístiques del sòl no urbanitzable que determina el PGOU del 2000:


Interès agrícola (8)



Interès forestal (9)



Interès ecològic (10)

2.2.3 Altres plans sectorials i de protecció
2.2.3.1 Pla d'espais d'interès natural
A Catalunya, el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat l'any 1992, és l'instrument de planificació
de nivell superior que estructura el sistema d'espais protegits de Catalunya i integra aquest sistema
dins del conjunt del territori, ja que el PEIN és un pla territorial sectorial enquadrat dins del Pla
territorial de Catalunya (1995).
Els objectius fonamentals del PEIN són dos:


Establir un sistema d’espais naturals protegits representatiu de la riquesa paisatgística i la
diversitat biològica del territori de Catalunya.



Donar una protecció bàsica a aquests espais.

Tots els espais del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya estan inclosos al PEIN.
En el terme municipal de Sant Quirze del Vallès no existeix cap àmbit protegir per aquest pla.

2.2.3.2 Xarxa Natura 2000
Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció
de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa, fent
que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el seu deteriorament.
Natura 2000 és la iniciativa política europea més important de conservació de la natura. D'aquesta
manera, la Unió Europea ha establert un marc legal que garanteix la protecció del patrimoni natural i,
a més, s'ha compromès a salvaguardar-lo mitjançant la integració a Natura 2000 d'una mostra
significativa dels hàbitats i les espècies que millor el representen.

2.2.3.4 Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC)
El Pla d’Infraestructures de Transport Públic de Catalunya (PITC) té com objecte definir la xarxa
d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a Catalunya fins el 2.026, en coherència amb
les directrius del planejament territorial vigent i amb una visió sostenible de la mobilitat. El PITC
reforça l’estructura nodal del territori, en coherència amb la política territorial adoptada pel Pla
Territorial General i els plans territorials parcials, garanteix uns nivells coherents d’accessibilitat i de
connectivitat amb els diferents nodes urbans, articula les xarxes de transport catalanes i contribueix a
la vertebració de l’Euroregió.
A Sant Quirze del Vallès el PITC no hi tenia cap previsió d’infraestructures. Al 2018, malgrat no trobarse inclosa en el PITC està prevista l’actuació per a l’ampliació de la C-58 en sentit Barcelona, i la
construcció d’una calçada lateral de dos carrils entre l’enllaç de Sant Quirze nord i l’accés a Can
Parellada en sentit Terrassa. L’administració competent és la Generalitat de Catalunya.

2.2.3.5 Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM)
El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM) té per objecte planificar
la mobilitat de la Regió tenint en compte tots els modes de transport, els passatgers i les mercaderies,
i fomentant els desplaçaments dels modes no motoritzats per aconseguir un nou model de mobilitat en
l’horitzó temporal de 2012.
El pdM no planteja noves infraestructures viàries ni ferroviàries sinó que garanteix l’execució del PDI i
de les infraestructures viàries incloses al PITC (augment en més de 238 km de la xarxa ferroviària i en
290 km de la viària), proposant mesures d’optimització i millora de la seva rendibilitat ambiental i
social. Sí que planteja la creació d’una xarxa de 150 km de carril bici quer connecti nuclis de l’AMB
propers entre ells i nous itineraris de vianants.

2.2.3.6 Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020 (a informació pública)
L’objectiu és configurar una veritable xarxa de transport públic que atengui les demandes de mobilitat
en cada corredor o pol de mobilitat amb una oferta adequada i sostenible. Aquest Pla defineix les
directrius i les línies d’actuació per als propers anys en relació amb l’oferta dels serveis de transport
públic a Catalunya i la gestió del conjunt del sistema.


Pel que fa a l’oferta, es proposen nous serveis i també racionalitzar els actualment existents tant
a la xarxa ferroviària com a la de transport públic col·lectiu per carretera, amb la finalitat
d’ampliar la cobertura del sistema allà on sigui necessari i fer-lo més accessible a tota la població.



2.2.3.3 Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic Col·lectiu de la Regió Metropolitana
de Barcelona 2.011 – 2.020 (PDI)

En el cas dels serveis de transport ferroviari, es preveuen mesures per racionalitzar l’oferta amb
un esment especial a la necessitat de millorar la fiabilitat dels serveis i amb la previsió d’una
reestructuració global de la xarxa amb la consolidació dels serveis existents i l’extensió de les
rodalies territorials a Girona, Lleida i Tarragona a banda de les actuacions de millora de servei
derivats del perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell i Terrassa.



El Pla Director d’Infraestructures 2011-2020 (PDI) recull totes les actuacions en infraestructura de
transport públic per al decenni 2011-2020 a l’àmbit de la regió metropolitana de Barcelona, amb
independència de l’Administració i l’operador que l’explota.

Quant als serveis de transport per carretera, es preveu el desenvolupament de la xarxa d’altes
prestacions expres.cat, la realització d’estudis de millora de serveis comarcals, la potenciació dels
serveis en zones de baixa densitat i la potenciació de la xarxa transfronterera.



Finalment es preveuen mesures per a la coordinació de les xarxes urbanes i interurbanes i la
potenciació de la connexió tren i bus.

Actualment a Catalunya existeixen 115 espais que estan declarats com Zones Especials de Conservació
(ZEC) i 73 com a Zones de Protecció per a les Aus (ZEPA) (dades a 31 de desembre de 2015).
En el terme municipal de Sant Quirze del Vallès no hi ha inclòs cap espai natural a la Xarxa Natura
2000.

A Sant Quirze del Vallès el Pla no preveu actuacions.

2.2.3.7 Directiva hàbitats
El 21 de maig de 1992, la Unió Europea (UE) va aprovar la Directiva Hàbitats, o Directiva 92/43/CEE.
L'annex I d'aquesta Directiva establia una relació d’hàbitats anomenats hàbitats d’interès comunitari
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(HIC). Posteriorment, el 27 d'octubre de 1997, es va aprovar la Directiva 97/62/CE, per la qual s'adapta
al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE. Aquesta nova Directiva, que modifica la Directiva
Hàbitats inicial, inclou en el seu annex I una nova relació d'hàbitats d'interès comunitari, adaptada al
millor coneixement dels hàbitats naturals assolit amb el pas dels anys. L'objectiu general de la Directiva
Hàbitats és la conservació de la biodiversitat al territori de la Unió Europea (UE), mitjançant la
conservació dels hàbitats naturals i les espècies de flora i fauna silvestres. Per aconseguir-ho, estableix
la creació d'una xarxa d'espais naturals protegits a escala europea, la Xarxa Natura 2000. Dins del
municipi de Sant Quirze del Vallès s’hi distingeixen els següents HICs:


9340. Alzinars i carrascars. No prioritari.



9540. Pinedes mediterrànies. No prioritari.



3270. Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils. No prioritari.

2.2.3.8 Pla Territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya i la seva avaluació
ambiental
El Pla Territorial Sectorial de Connectivitat és l’instrument normatiu que ha de regir el desplegament
de les polítiques de manteniment i potenciació de la connectivitat ecològica al nostre territori.
Els seus objectius són:


Assegurar la connectivitat entre els elements del sistema d'espais naturals protegits.



Garantir la connectivitat dels grans ecosistemes de país.



Afavorir la connectivitat i la reducció de la fragmentació dels hàbitats en el conjunt de la matriu
territorial.



Recuperar la connectivitat en la major part de la xarxa fluvial de Catalunya.



Incidir en les àrees on els processos de fragmentació han creat conflictes per reduir-los o eliminarlos.



Establir les bases per reforçar la protecció efectiva dels espais protegits marins.



Disposar d'una bona articulació amb el planejament territorial general i parcial.



Implicar les polítiques i plans sectorials en la conservació i millora de la connectivitat.



Impulsar la implicació dels diferents actors socials en la conservació i millora de la connectivitat.

2.2.3.9 Planificació d’espais fluvials
L'objectiu general de la Planificació d'espais fluvials és avançar en la resolució i ordenació dels diversos
conflictes hidràulics, ambientals i morfodinàmics vinculats a la gestió de l'aigua i el medi hídric de
l'espai fluvial. Per això, cal disposar d'un diagnòstic referit a l'estat actual de les xarxes fluvials
principals de les conques catalanes en les diferents dimensions, i el plantejament i proposició de
solucions de caràcter integral.
Els principals objectius, comuns a tots els treballs de Planificació d'espais fluvials són:
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Determinar els cabals de disseny de la conca i delimitar les zones inundables per a diferents
períodes de retorn



Avaluar l'estat ecològic dels ecosistemes fluvials



Zonificar l'espai fluvial tenint en compte la
comportament hidràulic de la xarxa fluvial.



Plantejar un conjunt de mesures orientades a resoldre els problemes detectats als diferents àmbits

funcionalitat i les dinàmiques ecològiques i el

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA



Definir els criteris de gestió i d' intervenció en els espais fluvials



Sensibilitzar, informar i consciència la població, els ens locals i les entitats públiques o privades
interessades a portar a cap els plans i programes per reduir la vulnerabilitat dels béns i les persones
i millorar l'estat ecològic, a partir del coneixement obtingut amb la informació elaborada.

El riu Sec, el torrent de la Betzuca i el torrent de la Grípia que transcorren pel terme de Sant Quirze
estan inclosos en la planificació de l’espai fluvial de la conca del Besòs. Queda descrit de la següent
manera:
El riu Sec neix al municipi de Matadepera, dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac,
i travessa transversalment el Vallès fins a desembocar al Riu Ripoll. Passa pels municipis de
Terrassa, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Ripollet.
El riu Sec pren el seu nom a partir de la confluència dels torrents de la Betzuca i de la Grípia,
ambdós inclosos en la caracterització geomorfològica realitzada. El Torrent de la Grípia discorre
per un fons de vall pla, pel que no se li atribueix un sistema de terrasses definit. El Torrent de la
Betzuca, tot i que discorre força encaixat s’hi poden distingir zones elevades uns +2-3 m que es
correspondrien a la terrassa baixa. La terrassa mitja apareix en alguns punts, situada a +5-6 m.
Un cop format el Riu Sec per la unió d’aquest dos afluents, el curs presenta una major entitat
presentant terrasses mitges situades a +4-5 m que enllacen, en el seu tram final, amb la terrassa
mitja del Riu Ripoll.
Pel que fa a la inundabilitat, s’inundarien aquelles superfícies corresponents a la terrassa actual,
terrassa baixa i fons de vall, en períodes de retorn freqüents, mentre que parts de la terrassa
mitja, s’inundarien en períodes de retorn de més baixa recurrència.
La riera de Rubí, al seu pas per les Fonts en la planificació fluvial de la conca del Llobregat queda
descrita de següent manera.
La riera de Rubí al seu pas per les Fonts hi ha localitzada una zona industrial a la part sud al marge
esquerre que ha envaït en gran part la terrassa baixa de la riera. Restrenyiment artificial de la
secció que pot provocar complicacions aigües avall, quan entrem a la zona poblada de Rubí. Al
marge dret hi ha sobreeixidors en situació propera a la perpendicularitat respecte l’eix de la riera.

2.2.3.10 Catàleg del Paisatge
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea el catàleg
de paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en el planejament
territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials, i d’aquesta manera adopta els principis i
estratègies d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge promogut pel Consell d’Europa.
L’Observatori del Paisatge és, com ja s’ha esmentat abans, un ens d’assessorament de la Generalitat
de Catalunya i de la societat catalana en general en matèria de paisatge. La seva creació respon a la
necessitat d’estudiar el paisatge, elaborar propostes i sensibilitzar la societat catalana sobre la
necessitat d’una major protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d’un
desenvolupament sostenible.
Un dels principals objectius de l’Observatori del Paisatge és incrementar el coneixement que té la
societat catalana dels paisatges catalans i donar suport a l’aplicació a Catalunya del Conveni europeu
del paisatge. En aquest sentit, l’Observatori és un espai de trobada entre la Generalitat de Catalunya,
l’administració local, les universitats, els col·lectius professionals i, en general, la societat catalana en
tot allò referit a la gestió i conservació del paisatge.
L’àmbit del planejament es situa en el marc del catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de
Barcelona.

El municipi de sant Quirze del Vallès pertany a la unitat 17 Plana del Vallès i la unitat 16 Xaragalls del
Vallès en un

2.2.3.11 Directiva Marc de l’Aigua
Aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 23 d’octubre de 2000, i publicada al DOCE el 22 de
desembre de 2000 (2000/60/CE), la Directiva Marc de l’Aigua origina i condiciona un canvi important
en el concepte de gestió, protecció i planificació de l’ús de l’aigua i els espais associats a aquest medi,
tant a les masses d’aigua continentals (superficials i subterrànies), com a les costaneres i les de
transició. En aquesta Directiva es deixa de veure les aigües que discorren pel territori des d’un punt de
vista únicament hidràulic i comercial, i contempla aquest recurs com a part estructural i funcional
indispensable del medi natural i integrat, alhora, dins d’un marc d’ús i gestió sostenible. Així, doncs,
l’entrada en vigor de la DMPA, el 22 de desembre de 2000 (dia de la seva publicació al DOCE), i la seva
posterior transposició a la normativa estatal, requerida per abans del 22 de desembre de 2003,
condicionen un seguit de canvis des del punt de vista normatiu, a nivell estatal i autonòmic, així com
en la planificació, gestió i control, de manera integrada, de les masses d’aigua, tant continentals com
costaneres, a partir de les autoritats competents de les respectives demarcacions hidrogràfiques.
Per a la implantació dels criteris i objectius de la Directiva Marc de l’Aigua caldrà realitzar un seguit
de treballs i estudis inicials per a la generació de Plans i Programes, que es sintetitzaran posteriorment
al Pla de Gestió. Els treballs realitzats i, en general, els nous criteris de gestió, intervenció i planificació
dels sistemes aquàtics, hauran de basar-se en els principis fonamentals de la Directiva. A partir
d’aquests principis es fonamentarà i articularà el procediment d’implantació de la DMPA. Aquesta
incorpora quatre principis bàsics que hauran de ser tinguts en compte als plans i programes de gestió
dels espais aquàtics:
1. Principi de no deteriorament i manteniment del Bon Estat de les masses d’aigua superficials i
subterrànies.
2. Principi d’enfocament combinat de la contaminació i gestió integrada del recurs.
3. Principi de participació social i transparència en les polítiques de l’aigua.
4. Principi de plena recuperació de costos en la gestió dels recursos i de l’espai aquàtics.
El principal objectiu de la Directiva Marc de l’Aigua es basa en l’assoliment del bon Estat Ecològic dels
sistemes aquàtics superficials, i el bon estat Químic i Quantitatiu de les aigües subterrànies. D’aquesta
manera, la gestió i planificació dels recursos hídrics i dels espais associats s’han de desenvolupar sota
els següents condicionants:


Prevenir el deteriorament de l’estat de les aigües des de l’entrada en vigor de la DMPA (finals de
2000).



Arribar al bon estat de les aigües, sota l’enfocament combinat i la gestió integrada, i amb elements
d’anàlisi que ens mesurin l’estructura i el funcionament de l’ecosistema, en el cas de les aigües
superficials, i la bona qualitat química i equilibri quantitatiu sostenible, en el cas de les aigües
subterrànies, abans de finals de 2.015.

2.2.3.12 Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
El Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 de
4 de novembre, regula les competències de la Generalitat en matèria d’aigües en el seu article 4 i
dedica el seu Títol II, integrat pels articles 19 al 29, a la planificació hidrològica. De conformitat amb
aquest cos normatiu, l’aprovació de la planificació hidrològica en l’àmbit de les conques internes de
Catalunya correspon al Govern de la Generalitat, mentre que la seva elaboració i revisió resta atribuïda
a l’Agència Catalana de l’Aigua, en quant administració hidràulica de Catalunya i autoritat que exerceix
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les competències de la Generalitat en matèria d’aigües i infraestructures hidràuliques, d’acord amb
els articles 25, 8 i 7, respectivament. Aquestes previsions legals relatives a la planificació han estat
desenvolupades mitjançant el Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006,
de 10 d’octubre.

i l’ús de l’energia, i, en particular, de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. La nova
planificació energètica ha de respondre a aquests criteris, i combinar-los amb criteris econòmics.


La voluntat del Govern català de contribuir en la part proporcional que li correspongui a
l’assoliment dels objectius europeus i espanyols de reducció d’emissions de GEH, molt especialment
en els sectors difusos (transport, residus, la indústria no coberta per la Directiva de comerç de
drets d’emissió, ....) que és on Catalunya disposa de capacitat i d’espai competencial per actuar.



L’energia és cada cop més un factor fonamental per a la competitivitat econòmica, tant pel seu
efecte sobre els preus com pel seu potencial industrial com a sector d’activitat econòmica. Aquesta
planificació energètica ha d’incloure la necessària vertebració d’un potent sector econòmic en
l’àmbit de l’energia a Catalunya.

De conformitat amb l’article 20 del Text refós, la planificació hidrològica del districte de conca fluvial
de Catalunya (DCFC) està integrada pels següents instruments:


El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.



El Programa de mesures.



Els programes de control i seguiment.



Els plans i programes específics.

Els objectius de la planificació hidrològica, fixats en l’article 19 del Text refós i en l’article 3 del
Reglament de la planificació hidrològica, són els següents:


Garantir la suficiència i la sostenibilitat de tots els usos de l'aigua.



Assegurar l'equilibri i l'harmonització del desenvolupament regional.



Garantir una gestió equilibrada i integradora del domini públic hidràulic que n'asseguri la protecció
i la coordinació de les administracions afectades.



Economitzar i racionalitzar la utilització del recurs, i assignar els diversos usos en funció de la
qualitat requerida.



Garantir el manteniment dels cabals ecològics.



Assolir un bon estat de les aigües superficials mitjançant la prevenció del deteriorament de la seva
qualitat ecològica, i fer un enfocament combinat del tractament de la contaminació i la recuperació
de les aigües contaminades.



Assolir un bon estat de les aigües subterrànies, mitjançant la prevenció del deteriorament de la
qualitat, a partir d’un enfocament combinat del tractament de la contaminació i la garantia en
l’equilibri entre la captació i la recàrrega d’aquestes aigües i la recuperació de les aigües
contaminades.



Vetllar per la conservació i el manteniment de la xarxa fluvial catalana i de les zones humides i
lacustres, i també pels ecosistemes vinculats al medi hídric.



Garantir un abastament suficient d’aigua superficial o subterrània en bon estat, mitjançant un ús
de l’aigua sostenible, equilibrat i equitatiu.



Recuperar els costos dels serveis relacionats amb l’aigua, inclosos els mediambientals, aquests
darrers amb la finalitat d’assolir o mantenir el bon estat de les masses d’aigua.



Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i de les sequeres.

2.2.3.13 Pla de l’Energia de Catalunya 2.012-2.020
El nou Pla de l’Energia de Catalunya 2012 – 2020 aborda la nova orientació que es vol donar a la
política energètica catalana, integrant-ne aquells aspectes de la mitigació del canvi climàtic
relacionats amb l’energia.
Les principals motivacions per a la realització d’aquest nou Pla estan relacionades amb les següents
problemàtiques:


L’actual escenari energètic internacional, amb una previsió de preus elevats del petroli a mig i llarg
termini i amb un important risc geoestratègic en l’abastament, exigeix una adequació de les
estratègies de les polítiques d’oferta i de demanda energètica de Catalunya.



Les exigències de la societat catalana són cada vegada majors tant pel que fa a la qualitat dels
subministraments energètics com pel que fa a la disminució de l’impacte ambiental de la producció
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La principal missió que fixa el Pla passa per assolir una economia/societat de baixa intensitat
energètica i baixa emissió de carboni, innovadora, competitiva i sostenible a mig-llarg termini.

2.2.3.14 Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015
Aquest document té per com a objectius definir les actuacions pendents i les eines adequades que, des
de l'Administració, s'han de dotar per desenvolupar plenament la xarxa aeroportuària necessària amb
la incorporació de la nova xarxa d'aeroports comercials de Catalunya.
Prioritats del Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya:


Impulsar la xarxa d'aeroports comercials i aeròdroms de Catalunya per a millorar la capacitat de
l'economia catalana en un entorn cada vegada més global.



Donar suport a la consolidació de Barcelona com a aeroport internacional de connexions de llarg
recorregut i de qualitat.



Promoure la ciutat aeroportuària com a motor de l'activitat econòmica i connectar el projecte amb
l'àrea de logística de la Zona Franca i el port de Barcelona.



Ampliar les infraestructures de l'aeroport de Girona.



Donar suport al nou Pla director de Reus i al programa d'inversions per incrementar el nombre de
passatgers i la seva diversificació.



Estendre i consolidar una xarxa d'aeròdroms.



Reforçar la xarxa d'heliports en la tasca de serveis d'interès social i d'interès comunitari i potenciarlos com a instruments que faciliten la implantació d'empreses que utilitzen l'helicòpter per als seus
desplaçaments.



Col·laborar en la dinamització de la indústria aeronàutica a Catalunya, potenciar la formació, la
recerca i la innovació en aquest sector.

L’aeroport de Sabadell provoca una gran afectació de servituds al terme municipal de Sant Quirze del
Vallès. A continuació es mostra una fitxa descriptiva de l’aeròdrom de Sabadell extreta de l’ISA del Pla
d’Aeroports, Aeròdroms i Heliports de Catalunya (desembre 2008).

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

2.3

DETERMINACIONS DEL DOCUMENT D’ABAST

En data 3 de maig de 2018, va entrar al registre EACAT del Departament de Territori i Sostenibilitat la
sol·licitud del document d’abast sobre l’avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze
del Vallès, presentada per l’Ajuntament. S’adjuntava a la sol·licitud la documentació en suport digital
següent: avanç de Pla, document inicial estratègic i plànols.
L’objecte del document d’abast és determinar l’abast de l'estudi ambiental estratègic, amb l'amplitud
i el nivell de detall necessaris en funció del tipus i l'escala del pla subjecte a avaluació. Així mateix,
estableix els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris i els indicadors que cal
aplicar en l'elaboració, la modificació i l'avaluació del pla.
En el següents apartats es fa un anàlisi dels continguts del Document d’Abast (DA), i com s’han
considerat en el present EAE.
El contingut íntegre del DA, es mostra en els annexos.
En el present apartat es fa referència a les determinacions pel desenvolupament de l’alternativa
escollida, i que marca el desenvolupament del EAE i del propi POUM
En aquest apartat es mostra la el text del DA en cursiva, i la seva consideració en una font diferenciada
per tal de distingir la proposta de la consideració o resposta.
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RESUM DELS REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST
Ordre

Àmbit

4.1.1

VALORACIÓ GLOBAL DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

Consideracions

1

Incorporar i donar compliment als requeriments expressats en l’article 2.6 de les normes d’ordenació territorial pel que fa als sòls de protecció especial i a l’article 2.9 pels
sòls de protecció preventiva.

Es complementa l’apartat 2.2. Requeriments normatius que afecten l’àmbit amb aquestes
consideracions.

2

Indicar que en la part septentrional del terme municipal, en les urbanitzacions de Can Parellada, Can Llobateres i Can Pallars, aquest connector està amenaçat per continus
urbans segons estableix el plànol 1.2. Proposa d’espais oberts del PTMB. A més, la riera de Rubí, a ponent del municipi, i el torrent de la Betzuca, a llevant, estan considerats
corredors fluvials. Per tant, la proposta haurà de donar compliment als articles 2.23. Connectors ecològics i 2.24. Actuacions en trams urbanitzats dels cursos fluvials i en
les zones verdes i els parcs urbans amb funció connectora o de transició.

A l’apartat de la proposta 4.2 es dona compliment als articles indicats del PTMB establint-ho com uns
dels pilars del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

3

Assenyalar que el terme municipal forma part d’un dels punts crítics per a la connectivitat ecològica identificats en l’annex II de l’informe de sostenibilitat ambiental del
PTMB, concretament el punt 18. Terrassa-Sant Quirze, havent de donar resposta a les propostes de protecció i millora contemplades en l’esmentat punt de l annex en el
sentit que s’expressa a continuació:

A l’apartat de connectivitat i corredors naturals que es troba dins del 2.1.8.6 Fauna es fa esment de
les propostes recollides a l’ISA del PTMB.



Preservar l’espai obert existent entre els continus urbans entorn la N-150 i per sota la C-58.



Millorar la permeabilitat de les infraestructures viàries, reformulant els passos dels diferents torrents perquè siguin biològicament funcionals i establir-ne algun més per
sobre la línia ferroviària. En aquest sentit, establir les mesures necessàries per garantir la permeabilitat ecològica de les futures vies que afectaran aquest àmbit.

Preservar i millorar els microhàbitats singulars que apareixen en el torrent de la Betzuca i de la Font del Pont, així com recuperar els hàbitats naturals en alguns trams
d’aquests, especialment al sector de Can Poncic (espai que ja posseeix un pla de conservació)
4

Incorporar i donar compliment els objectius, criteris i actuacions paisatgístiques que li són d’aplicació.

5

Incorporar les referències al marc legal i planificador internacional, europeu, estatal i català en matèria de canvi climàtic, d’acord amb l’establert en l’informe de l’Oficina
Catalana de Canvi Climàtic, de 31 de maig de 2018. Així mateix, i seguint l’indicat en l’esmentat informe, caldrà planificar de manera coherent amb els compromisos de
reducció que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té assumits en el marc d’adhesió al Pacte d’Alcaldes/es per a l’Energia Sostenible (PAES).

4.1.3

A l’apartat 8.3 de reducció de les emissions de CO2 es descriuen les principals mesures establertes en
el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012 – 2020, completat amb mesures descrites en
l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya (Departament Medi Ambient i Habitatge.
Any 2010).

IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS EN L’ÀMBIT DEL PLA

1

Valorar de forma més completa el consum de sòl del terme municipal, posant especial èmfasi a la classificació del sòl, les tipologies edificatòries, el grau de compacitat i la
diversitat d’usos tant de la situació existent com la derivada del Pla, atenent el fort impacte sobre l’ocupació del sòl i el consum de recursos que es deriva d’un model difús
i extensiu que caracteritza en l’actualitat el municipi. En aquest sentit, caldrà incidir en la problemàtica derivada de la dispersió territorial pel que fa a la els efectes
associats a una mobilitat amb una forta dependència del vehicle privat.

2

Atenent la importància del sòls agrícoles en relació amb la contribució a la biodiversitat i a la qualitat paisatgística, l’EAE haurà de considerar-los com un element ambiental
rellevant. D’altra banda, pel que fa al consum del sòl no urbanitzable, l’EAE haurà de valorar el grau d’ocupació d’edificacions, usos i activitats que presenta.

En l’apartat de la proposta referent al SNU es detalla el tractament davant dels sòls agrícoles i la
normativa específica del SNU.

3

Considerar el risc hidrològic com un aspecte ambientalment limitant i, a tal efecte, caldrà aportar la documentació gràfica adient que permeti delimitar la zona de flux
preferent i la zona inundable definides en els articles 9 bis i ter, i 14 bis del Reglament del Domini Públic Hidràulic, en la redacció donada pel Reial Decret 638/2016, de 9
de desembre.

S’han delimitat les zones de flux preferent per a tots els cursos fluvials presents al terme municipal.

4

Si bé el DIE menciona l’interès connector com un aspecte rellevant, l’EAE haurà de completar la informació del connector a partir de la diagnosi de l’annex 2 de l’ISA del
PTMB pel que fa al punt crític 18. Terrassa-Sant Quirze. D’aquesta anàlisi, es destaca com a principal element connector el sistema fluvial del torrent de la Betzuca que
alimenta la riera de Can Barra, i es posa èmfasi en l’eix connector de la serra de Galliners. Així mateix, caldrà identificar les principals barreres que dificulten una continuïtat
ecològica entre els espais naturals esmentats.

A l’apartat de connectivitat i corredors naturals que es troba dins del 2.1.8.6 Fauna es fa esment de
les propostes recollides a l’ISA del PTMB.

5

Pel que fa a la vegetació, tot i que es valora favorablement la descripció escrita del DIE, caldrà aportar una informació gràfica adequada per tal de localitzar les comunitats
vegetals més rellevants pel que fa a la qualitat ecològica. A més, s’han detectat discrepàncies entre la descripció i la cartografia dels terrenys catalogats com hàbitats
d’interès comunitari realitzada en el DIE i les bases disponibles en aquests Serveis Territorials.

Es realitza un document gràfic on es representen els hàbitats de major interès.

6

Completar la valoració del paisatge, tot indicant gràficament aquelles enclavaments o paratges amb més qualitat paisatgística. Així mateix, haurà de valorar la fragilitat
paisatgística del terme municipal tenint en compte la visibilitat associada des dels principals miradors i recorreguts paisatgístics per tal de realitzar una ordenació que
possibiliti la integració dels valors paisatgístics.

A l’apartat 2.1.9 referent a Paisatge i patrimoni cultural s’hi complementa la valoració del paisatge
local.

7

Completar la informació relativa a la qualitat atmosfèrica a partir de la valoració de la qualitat de l’aire dels darrers 5 anys de la Zona de Qualitat de l’Aire 2. VallèsLlobregat. Així mateix, caldrà posar de manifest que el terme municipal està declarat com a zona de protecció especial pel NOx i les PM10 segons el Decret 226/2006, de 23
de maig i l’ Acord GOV/82/2012, de 31 de juliol, pel qual es declaren com a zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

En l’apartat 2.1.6 referent a l’ambient atmosfèric es mostren els resultats de la zona de qualitat de
l’aire 2 Vallès -Llobregat i s’indica que el terme municipal de Sant Quirze forma part de la zona de
protecció especial pel NOx i les PM10.

8

Pel que fa a la contaminació acústica, el DIE descriu les principals fonts d’impacte acústic, bàsicament lligades a les vies de comunicació (C-58, C-1413a, BP-1503) i a
l’aeroport de Sabadell i afirma que el municipi disposa de Mapa de capacitat acústica aprovat, sense aportar-ho. L’EAE haurà d’aportar les zones de sensibilitat acústica
delimitades en l’esmentat mapa i assegurar la compatibilitat de la proposta. Així mateix, haurà de tenir en compte les zones de soroll de les infraestructures de transport,
delimitades pels seus titulars, i les seves limitacions per a determinats usos, d’acord amb l’informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental pel que fa al vector acústica,
de 31 de maig de 2018.

S’exposen les zones de major sensibilitat acústica determinades pel mapa de Capacitat Acústica de
Sant Quirze del Vallès a l’apartat 2.1.6.

4.1.4

OBJECTIUS, CRITERIS I INDICADORS AMBIENTALS PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA
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RESUM DELS REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST
Ordre

Àmbit

1

En relació als criteris i objectius ambientals es considera convenient introduir o modificar en el marc del document d’abast.

2

Incloure els indicadors ambientals següents:

Consideracions

En l’apartat 4.2 de justificació de l’alternativa escollida s’especifiquen els indicadors.

- Indicador B2- Percentatge de sòl artificialitzat
- Indicador B3- Previsió de nous habitatges
- Indicador B4- Intensitat d’ús per habitatge
- Indicador C3 – Tipologia de creixement
- Indicador 2.1-Franja d’espai de protecció associada als principals cursos fluvials (m)
- Indicador B1- Percentatge d’ocupació en sòl no urbanitzable
- Indicador B5- Grau de protecció del sòl no urbanitzable
- Indicador 3.1- GEH derivats del consum energètic
- Indicador 3.2- GEH derivats de la mobilitat generada
- Indicador 3.3- GEH derivats del consum d’aigua
- Indicador 3.4- GEH derivats de la gestió de residus
- Indicador 5.1- Superfície de zones d’elevada qualitat paisatgística afectades per noves implantacions (%)
- Indicador 5.2- Superfície de sòl agrícola especialment protegida (ha).
4.2

VALORACIÓ I VIABILITAT AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ADOPTADA PER L’AVANÇ DEL PLA

1

En relació amb l’objectiu de garantir un desenvolupament urbanístic sostenible basat en creixements compactes, continus i complexos, cal assenyalar que, segons es deriva
de l’avanç de POUM, no es preveuen nous àmbits d’extensió urbana i es redueix el sòl urbà corresponent a Can Llobateres i al sud de Can Canals. Aquestes actuacions haurien
de reflectir un increment del sòl no urbanitzable en relació amb el planejament vigent, fet que es valoraria favorablement.

En l’apartat 4.2 hi ha la justificació de l’alternativa escollida amb diferents indicadors.

2

Segons l’avanç de POUM s’adopta l’estratègia de posar l’accent als habitatges plurifamiliars en els nous teixits residencials, tot proposant la intensificació en aquells àmbits
actuals. No obstant, cal dir que la documentació no especifica la relació del nombre d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars i, per tant, no es pot valorar la contenció i
redimensionament del sòl urbà proposats.

En l’apartat 4.2 hi ha la justificació de l’alternativa escollida amb diferents indicadors.

3

La proposta manté grans espais d’habitatges unifamiliars, allunyant-se de l’objectiu de promoure assentaments compactes, intensius i complexos. En relació amb l’anterior,
cal fer constar els efectes derivats de la consolidació d’assentaments urbans dispersos, aïllats i amb predomini d’habitatges unifamiliars i, en especial, els casos de les
urbanitzacions Castelltort i Can Llobateres, que malgrat tenir la consideració de solars, encara resten per executar 211 i 124 habitatges, respectivament. Amb la consolidació
d’aquests àmbits no només es mantenen les problemàtiques derivades d’un model territorial poc complex i extensiu, sinó que el desenvolupament dels mateixos, la
transformació de terrenys forestals catalogats amb pendents significatives. A més, la consolidació de Can Llobateres es situa en un eix connector amenaçat pel continu urbà,
agreujant l’efecte barrera existent, tot i la reducció dels sòls d’aprofitament privat en els terrenys adjacents al torrent de la Betzuca que es deriva de la proposta.

Pel que a la proposta, es redueix gran part de l’extensió urbanitzable al sector de Can Llobateres.

4

Caldrà fer esment als impactes derivats del desenvolupament d’aquests àmbits pel que fa al model territorial, l’afectació a terrenys forestals catalogats, els moviments de
terres i l’increment de l’efecte barrera en el cas específic de Can Llobateres. En relació amb l’anterior, caldrà valorar l’impacte que suposa consolidar les urbanitzacions de
Castelltort i Cal Llobateres.

Es fa esment als impactes derivats del desenvolupament d’aquests àmbits.

5

Es preveu estructurar els torrents com a parcs urbans i espais connectors, i en aquelles zones morfològicament idònies han de permetre la definició d’un parc lineal de major
dimensió i amb capacitat d’acollir usos de passeig i de lleure associats a un ús urbà. En aquest sentit, cal indicar que el tractament del torrent de la Betzuca i de la Font del
Pont (considerats com a parcs urbans) no pot anar en detriment de preservar i potenciar l’interès connector d’aquests cursos fluvials i que, per tant, s’han de valorar els
impactes derivats tant de l’artificialització d’aquests connectors com de la freqüentació associada als usos urbans.

Es valoren els impactes derivats de l’artificialització i es proposen mesures de restauració dels espais
de ribera per naturalitzar les lleres i els seus marges.

6

La proposta escollida té associat un impacte sobre la petjada de carboni d’unes 63.970 tones de CO2/any. Cal assenyalar que l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC)
indica que les emissions derivades per la proposta del POUM dificulten el compliment del compromís adoptat per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de reduir un 20% de
les emissions de GEH a l’any 2020 pel que fa a les emissions de 2005. Concretament, alerta que la proposta urbanística implicarà multiplicar per 5 l’esforç de reducció
d’emissions de GEH assumit per l’Ajuntament.

7

Atenent l’absència d’una valoració dins el DIE, caldrà que l’EAE determini el nivell d’integració del vector paisatge dins la proposta.

8

D’acord amb l’exposat, l’EAE haurà de completar la valoració de la idoneïtat de la proposta a partir d’una anàlisi dels impactes derivats del desenvolupament de la mateixa,
tenint en compte els objectius i criteris ambientals esmentats en el present document d’abast. Aquesta valoració, que s’haurà de basar en una informació escrita i gràfica
amb un nivell de concreció suficient, ha de posar especial èmfasi en els impactes derivats del model territorial i el consum i ocupació del sòl, en especial pel que fa a les
urbanitzacions Can Llobateres i Castelltort, la preservació de l’interès connector i a la contribució del canvi climàtic.

5.

DETERMINACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA

1

Atenent els impactes derivats pel que fa a la connectivitat ecològica i a la permeabilitat del sòl de desenvolupar les urbanitzacions de Can Llobateres i Castelltort, caldrà
valorar la possibilitat d’adoptar mesures per tal de limitar l’ocupació total del sòl pendent d’edificar amb una intensificació dels habitatges o bé amb el seu trasllat a àmbits
que tinguin una capacitat i idoneïtat més gran acollir habitatges. D’altra banda, la resta d’actuacions en sòl urbà residencial hauran de propiciar l’autonomia funcional
d’aquests nuclis i assentaments les amb estratègies de compactació, complexió i densificació que li siguin apropiades.
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A la descripció de la proposta es realitza una descripció sobre la integració paisatgística.

En l’apartat de mesures es recullen les mesures destinades a corregir els impactes sobre la
connectivitat.

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

RESUM DELS REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST
Ordre

Àmbit

Consideracions

2

Caldrà ajustar la previsió d’habitatges per tal de fer un consum i ocupació de sòl adequat a les necessitats reals del terme municipal, tenint en compte, a més, el compromís
adoptat per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pel que fa la reducció de gasos d’efecte hivernacle, ja que tant el consum energètic com la mobilitat associada als nous
creixements corresponen al 94% de les emissions totals. En relació amb l’anterior, cal recordar que segons l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, l’emissió resultant de la
proposta urbanística suposaria quintuplicar els esforços de reducció per tal de poder assolir el compromís adoptat.

S’ha calculat l’impacte de GEH a partir de l’eina de càlcul de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic.

3

El Pla haurà de continuar reduint el trànsit i la mobilitat privada amb la xarxa verda de mobilitat complementària a la proposta de superilles i nous itineraris de bicicletes i
altres mesures adients. A més, haurà d’incorporar normativament les determinacions necessàries per tal de no limitar el compliment de la Directiva 2010/31/UE, de 19 de
maig, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, i de l’article 27.2 de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, de canvi climàtic.

Tal i com s’indica, la proposta del planejament proposa canvis en la vialitat supramunicipal i
intermunicipal encarats a reduir les emissions de GEH de la mobilitat.

4

En relació amb el sòl no urbanitzable, l’ordenació proposada haurà de potenciar i millorar la permeabilitat i connectivitat ecològica atenent la posició estratègica del terme
municipal entre el Parc natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac i la Serra de Collserola. A tal efecte, i per tal de donar compliment a la normativa i actuacions establertes
en el PTMB, caldrà posar especial èmfasi en la preservació del mosaic agroforestal així com en la protecció i millora dels corredors fluvials i, en especial, el torrent de la
Betzuca i els seus microhàbitats associats. La regulació del sòl no urbanitzable haurà de minimitzar l’ocupació i pèrdua de permeabilitat en aquells enclavaments estratègics
per preservar l’interès connector.

Es té present a la normativa del sòl no urbanitzable minimitzar l’ocupació i la pèrdua de permeabilitat
per preservar l’interès connector.

5

A l’hora d’integrar la qualitat i fragilitat paisatgística en la proposta, s’haurà de continuar treballant en la preservació del patrimoni natural i paisatgístic que es propugna
en l’avanç, tot tenint en compte la fragilitat paisatgística associada a la visibilitat existent des dels principals miradors i recorreguts paisatgístics, i els objectius i criteris
definits en el Catàleg de paisatge de la regió metropolitana per la unitat de la Plana del Vallès.

La proposta inclou els objectius i criteris definits en el Catàleg de paisatge de la regió metropolitana
per la unitat de la Plana del Vallès.

6

La proposta haurà de donar compliment a les limitacions derivades del risc hidrològic associats als torrents i rieres que travessen els assentaments i nuclis urbans així com
tenir en compte els riscs naturals i tecnològics detectats en el terme municipal.

La proposta dona compliment compliment a les limitacions derivades del risc hidrològic associats als
torrents i rieres que travessen els assentaments i nuclis urbans així com tenir en compte els riscs
naturals i tecnològics detectats en el terme municipal.
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3.

SENSIBILITAT AMBIENTAL. PRINICPALS EFECTES AMBIENTALS POTENCIALS

A cadascun d’aquests plànols temàtics, i en funció de les subclasses definides, s’associa un nivell de
sensibilitat. Les classes de sensibilitat o d’acollida són quatre, que correspondrien als nivells d’afecció
si s’ocupessin amb l’ús previst:

A continuació es mostra una síntesi de la diagnosi dels elements rellevants del medi extreta a partir
dels apartats anteriors, que conclou en la sensibilitat ambiental de l’àmbit objecte de la modificació.

SENSIBILITAT

En base a aquesta, alhora es formulen el objectius i criteris ambientals, a considerar en la Modificació
puntual, associant a aquests els potencials efectes ambientals principals. Aquests efectes ambientals
s’estructuren en els següents capítols:

Codi

Sensibilitat

Nivell d’acollida

1

Baixa

Alta



Ocupació i consum de sòl.

2

Mitjana

Mitjana



Cicle de l’aigua

3

Alta

Baixa



Ambient atmosfèric i canvi climàtic

4

Molt Alta

Excloent



Gestió de residus



Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació



Biodiversitat connectivitat ecològica i patrimoni natural



Paisatge, patrimoni cultural i ús social

3.1

SENSIBILITAT AMBIENTAL

La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir quins són els àmbits que permeten amb
un major nivell acollir els usos previstos.
En aquest cas, es defineixen els criteris per a la redacció del Document Inicial Estratègic del POUM de
Sant Quirze del Vallès.

La composició final del plànol es fa per l’addició dels diferents plànols temàtics, quedant com a
sensibilitat final la més alta del polígon d’intersecció. És a dir, en un àmbit d’intersecció de dues
sensibilitats diferents, respecte a dos conceptes, en el plànol de sensibilitat ambiental queda grafiada
la més alta dels dos conceptes.

SENSIBILITAT ASSOCIADA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLÀNOL DE SENSIBILITAT
MEDI



Geomorfologia. Orientacions



Hidrologia superficial. Rius i rieres

2. MEDI NATURAL

Geomorfologia. Pendents (1)

P < 10 %

M

A

z

20 %< P < 30 %

Hidrologia superficial. Rius i rieres

z

> 30 %

z

Avinguda 10 anys

z

Avinguda 100 anys

Hidrologia subterrània

Cobertes del sòl



Hàbitats d’interès comunitari

MEDI NATURAL



Espais d’especial interès natural: PEIN, Xarxa Natura 2000, Zones humides.

Cobertes del sòl

z

Avinguda 500 anys

z

Aqüífers protegits

z

Altres formacions aqüíferes

z

Abocadors

z

MEDI CULTURAL

Aigües continentals



Patrimoni arqueològic

Boscos caducifolis

z



Patrimoni arquitectònic

Boscos d’esclerofil·les

z

Boscos de coníferes

z

4. MEDI TERRITORIAL

MA

z

10 %< P < 20 %



3.

B

MEDI FÍSIC

1. MEDI FÍSIC
Geomorfologia. Pendents

SENSIBILITAT
ADD

El plànol de sensibilitat ambiental s’ha realitzat sobre cartografia 1:5.000, amb l’addició de múltiples
criteris. En principi, l’organització bàsica ha estat la següent:



Concepte

z



Usos del sòl

Conreus arboris

z



Planejament urbanístic

Conreus herbacis

z



Xarxa de camins (Camins ramaders, GR, xarxa bàsica d’incendis forestals)

Matollar

z

Plantacions de ribera

z
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SENSIBILITAT ASSOCIADA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLÀNOL DE SENSIBILITAT
MEDI

Concepte

SENSIBILITAT ASSOCIADA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLÀNOL DE SENSIBILITAT
SENSIBILITAT
ADD

B

Prats i herbassar

M

A

B

M

A

Vies de comunicació
z

Vegetació de ribera

z

Zones urbanes

z

Camins Tradicionals

z
z

Camins ramaders

z

Senders de Gran Recorregut

z

Zones en obres

z

Zones cremades

z

LLEGENDA SENSIBILITAT:

Zones industrials

z

ADD. S’addiciona n graus de sensibilitat, al polígon d’intersecció amb conceptes del mateix subcapítol.

Zones nues

z

Zones urbanes

z

A: Sensibilitat ALTA

Zones verdes

z

MA: Sensibilitat MOLT ALTA

B: Sensibilitat BAIXA
M: Sensibilitat MITJANA

Codi
3280.
Rius
meditteranis
permanents, amb gespes nitròfiles del
paspalo-agrostidion orlades d’àlbers i
salzes. No prioritari.

z

Codi 92A0. Alberedes, salzedes i altres
boscos de ribera. No prioritari.

z

Codi 9340. Alzinars i carrascars. No
prioritari.

z

Codi 9540. Pinedes mediterrànies. No
prioritari.

z

Xarxa Natura 2000 - Zones Especials
de Conservació

+1

Zones Humides

+1

MEDI CULTURAL
Catalogat
Possibilitat
documentats

z
de

jaciments

no

z

Patrimoni arquitectònic

Catalogat

z

Arbres i arbredes monumentals

Catalogat

z

MEDI TERRITORIAL
Planejament Territorial Metropolita Sol Urbà
de Barcelona.

z

Sòl de protecció especial

z

Sòl de protecció preventiva
Abocadors

z
z

Agrícola

z

Forestal

z

Rius i rieres

z

MA
z

Zones nues

+1
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ADD

z

Espais inclosos en el PEIN

Usos del sòl

SENSIBILITAT

Roquissars i tarteres

Vinya

Patrimoni arqueològic

Concepte

MA

z

Vials i aparcaments

Hàbitats d’Interès Comunitari

MEDI

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

PAG. 61 DE 159

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

3.2

CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS. POTENCIALS EFECTES
AMBIENTALS PRINCIPALS

En base als efectes definits, es proposen els criteris i objectius generals i específics. Aquests criteris i
objectius relacionats segueixen un llistat d’aspectes a considerar, els quals, en base a la diagnosi,
permeten una jerarquització i la concreció dels aspectes més rellevants, alguns dels quals, tot i ser de
gran importància, no es poden desenvolupar en el present estadi de desenvolupament del pla.
En les següents taules es resumeix la integració d’aquests criteris ambientals. Es mostra una descripció
general de la integració, fent referència als àmbits on els criteris i objectius tenen una especial
incidència.
Les taules s’organitzen en base als següents factors:
A. MODEL D’OCUPACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL
B. CICLE DE L’AIGUA
C. AMBIENT ATMOSFÈRIC
D. GESTIÓ DE RESIDUS
E. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL.
F. PAISATGE
S’estableixen tres nivells de significació dels diferents criteris i objectius definits i adoptats pel POUM,
i que són:


Nivell 1. Quan el criteri o objectiu és clau, o prioritari.



Nivell 2. Quan el criteri és d’aplicació general, sense una especial significació.



Nivell 3. Quan no és d’aplicació
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DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT
Factor

Objectiu

Diagnosi

Criteri

A. Model d’ocupació i
ordenació del sòl.

A.1. Garantir una ordenació
urbanística eficient, quant a
funcionalitat,
consums
de
recursos i adaptades a les
característiques ambientals del
sector i del seu entorn.

Sant Quirze del Vallès és un municipi en el que predomina la
superfície de sòl urbà destinada, exclusivament, a habitatge
unifamiliar. La superfície d’aquets sòls (166,65 ha) representa el
81,31% del total del sòl urbà consolidat d’ús residencial.

A.1.1. Adoptar estructures
denses, compactes i complexes.

Efectes ambientals potencials
urbanes

Increment de l’ocupació del sòl directe pels nous usos i
indirecte per les seves externalitats, de serveis i
infraestructures.

Prioritat
1

Classificació del Sòl
- Sòl urbà
- Sòl urbanitzable

Increment de les externalitats, per increment de la
mobilitat.

És un municipi equilibrat en relació al sòl destinat a activitats
econòmiques. El sòl qualificat com a zona industrial (86,90 ha)
representa el 15% del total del sòl urbà consolidat del municipi / el
13% del total del sòl urbà. El sol industrial es troba a la façana amb
la C-58 i a la part del terme que limita amb Sabadell.

Indicadors

- Sòl no urbanitzable

L’estructura d’espais verds es troba lligada als torrents existents
que creuen el nucli. Els espais lliures de proximitat estan ben
distribuïts per tot el nucli urbà, formant una constel·lació de parcs,
jardins i places que cobreixen la pràctica totalitat dels àmbits
residencials plurifamiliars amb radis de menys de 200 metres.
Els equipaments es troben repartits al centre del nucli, a la seva
perifèria i a les Fonts garantint un servei de proximitat al llarg del
municipi.
- Núm. habitatges potencials
- Densitat sectors residencials
- Intensitat ús de sòl/habitatge
- Previsió nous habitatges
Les recents urbanitzacions del vessant de la serra de Galliners, es
troben disposades en orientacions al nord, tot hi trobar-se en un
vessant, els terrenys no superen el 20%.

A.1.2. Adaptar la ordenació a les formes
del relleu, evitant pendents al 20 %,
considerar les orientacions, i l'estructura
geomorfològica del sector.

Pèrdua de sòl per erosió.

1

Efectes indirectes per moviment de terres, i per tant noves
externalitats.
Efectes sobre el paisatge generats pels les noves formes del
relleu sovint de difícil restauració.
Augment de la despesa energètica per la orientació de la
urbanització amb poc aprofitament de la llum.

La cobertura d’espais lliures al municipi és notable, supera els
paràmetres mínims que marca l’actual llei d’urbanisme (742.466
m²; 41 m² d’espais lliures per cada 100 m² de sostre residencial
potencial).
Hi ha diversos espais lliures de referència per la seva singularitat,
localització i superfície: El parc de les Morisques i els parcs
longitudinals al llarg del torrent de la Betzuca articulen dos espais
verds de referència.
El risc d’incendi forestal de l’àmbit del planejament es pot considerar
molt alt, a tota la superfície coberta per bosc, amb presència
d’espècies que són inflamables. Per contra, un risc molt baix a les
parcel·les urbanitzades amb edificacions, gespa i jardins amb
presència d’espècies amb poca combustibilitat. Els camps de cereal
gestionats compten amb una baixa combustibilitat però una alta
inflamabilitat fet que ajuden a l’extinció i prevenció d’incendis

A.1.3. Dotar de caràcter estructurador els
sistemes locals d'espais lliures i la
continuïtat dels sistemes generals,
assignant els usos detalladament en base
als àmbits de major valor ambiental.

Pèrdua de funcionalitat dels espais lliures de referència al
municipi en relació al seu valor ambiental i la connectivitat
ecològica.

1

A.1.4. Atendre als risc d'incendi en relació a
l'ordenació.

Increment del risc d’incendis forestals als límits de les àrees
industrials i urbanes del municipi.

2

A.1.5. Atendre al risc químic, quan el sector
es trobi proper a un establiment afectat per
la legislació d'accidents greus.

Increment del risc químic a les persones.

2

Tot i la potencialitat alta, l’índex de causalitat del municipi varia
entre ALT i MIG.

Segons el pla Plaseqcat, a Sant Quirze del Vallès no hi existeix cap
empresa de risc químic, però sí a Terrassa. Aquesta afectació afecta
la zona de les Fonts i Can Llobateres.
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DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT
Factor

Objectiu

Diagnosi

Criteri

Efectes ambientals potencials

Prioritat

A.1.6. Atendre al risc d'inundació, en
relació al domini públic i a la ordenació.

Risc d’inundació en noves implantacions

1

A.1.7. En cas d’existència de sòls
contaminats supeditar qualsevol actuació
als criteris de l'agència de residus.

Contaminació del sòl.

2

A.2.1. Preveure sostre amb aprofitament
urbanístic diferent a l'habitatge i ubicar-lo
cercant la integració i interrelació amb
aquest.

Increment de les externalitats, per increment de la
mobilitat.

Indicadors

El Plaseqcat indica que els municipis que es situen en zones de risc
hauran de definir zones d’intervenció i d’alerta al voltant de les
industries, com a mesures de seguretat com és el cas de Sant Quirze.
S’ha consultat el TRANSCAT, segons el qual hi ha carreteres que
travessen el terme municipal amb trànsit de matèries perilloses (C16). Segons la Resolució INT/2330/2013, que estableix nous criteris
sobre les condicions mínimes a complir dels desenvolupaments
afectats per mercaderies perilloses.
El Pla d’espais fluvials de la conca del riu Besòs, identifica els
àmbits inundables del • Torrent la Betzuca i els seus afluents dins
el terme.
El mateix Pla, però de la conca del riu Llobregat, identifica els
àmbits inundables de la riera de Rubí.
S’ha consultat a l’ARC, sense tenir fins a la data resposta. En certes
activitats pot haver la possibilitat de haver generat contaminació del
sòl.

Incompatibilitat d’usos amb sols contaminats.

No es té constància de sòls contaminats en àmbits susceptibles de
transformació.

A.2 Establir la zonificació i els
usos
potenciant
la
seva
plurifuncionalitat i autonomia.

La cobertura actual d’equipaments al sòl urbà consolidat o
urbanitzable cedit anticipadament és força notable (326.298 m²;
19,69 m² de sòl d’equipament per cada 100 m² de sostre
residencial potencial).

1

- Residencial
- Comercial/terciari
- Activitats

La reserva de sòl llest per executar en sòl urbà consolidat per a
nous equipaments és més que suficient (25,7 ha).

Creixements previstos:
- Sòl urbanitzable residencial

Existeixen diversos punts on el sòl residencial i industrial
comparteixen carrer sense quedar definida una separació o
transició entre aquests.

A.3. Possibilitar una mobilitat
sostenible
mitjançant
la
planificació integrada dels usos
del sòl i del transport.

- Sòl urbanitzable d’activitats

Els espais lliures de proximitat estan ben distribuïts per tot el nucli
urbà, formant una constel·lació de parcs, jardins i places que
cobreixen la pràctica totalitat dels àmbits residencials plurifamiliars
amb radis de menys de 200 metres.

A.2.2.
Potenciar
la
creació
de
microcentralitats o la reunió de diferents
usos en àmbits fàcilment accessibles a peu.

Pèrdua de cohesió social per falta d’espais de convivència.

En relació al transport públic, es detecta una bona cobertura en
relació als municipis de connexió. Principalment, per les estacions de
ferrocarril FGC (metro del Vallès) amb la línia de Sabadell per al nucli
principal i l’estació de les Fonts de la línia de Terrassa a les Fonts.

A.3.1. Preveure una assignació d'usos que
afavoreixi el transport públic.

Emissió de contaminants.

2

Increment de les externalitats, per increment de la mobilitat.

2

Emissió de GEH.
Increment d’ocupació del sòl per demanda de noves
infraestructures.

Pel que fa a les línies de bus, Sant Quirze compta amb la línia (L12)
dels Transports Urbans de Sabadell que uneix Sant Quirze amb la
ciutat de Sabadell i les urbanitzacions.

Actualment, a Sant Quirze no existeix una jerarquia marcada entre
carrers de teixit i vies més estructurants.

A.3.2. Ordenar la vialitat per tal d'afavorir
l'ús del transport públic.

Manca de zones de parades de transport públic.

En el municipi de Sant Quirze del Vallès hi ha els següents eixos
viaris: C-58, C-16, C-1413a, BP-1503.

A.3.3. Definir les xarxes de connexió
necessàries per assegurar la connectivitat.

Manca de connectivitat entre els diversos sectors del
municipi.

1

A.4.1. Avaluar les emissions de GEH

Increment de GEH.

2

2

No preveure actuacions a l’entorn de les parades de transport
públic.

Tot i el gran nombre d’infraestructures viàries de gran capacitat hi
ha mancances en connexions entre el nucli urbà i aquestes.
En quant a ferrocarril, Sant Quirze es troba perfectament
connectat amb dues de FGC. (la parada de les Fonts es troba al
terme de Terrassa però dona servei a les Fonts de Sant Quirze.
A.4.
Adoptar
un
model
d'ordenació
urbanística
energèticament eficient.
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A Sant Quirze del Vallès es poden distingir tres tipus de zones
urbanitzades: els nuclis tradicionals, els seus eixamples i les zones
urbanes de baixa densitat. Com a zones urbanitzades consolidades
tradicionals hi ha el nucli urbà de Sant Quirze del Vallès i les Fonts.

Règim d’usos (m2 sostre):
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DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT
Factor

Objectiu

Diagnosi

Criteri

Efectes ambientals potencials

A.4.2. Implantar un programa energètic.

Increment de GEH.

Prioritat

Indicadors

El creixement del nucli urbà ha estat amb eixamples als vessants del
turó inicial on es trobava el nucli original, i posteriorment, amb
eixamples extensos d’unifamiliars, sobretot al vessant nord de la serra
de Galliners.
2

Efecte social d’accés a l’energia.

B. Cicle de l’aigua.

B.1 Prevenir el risc d'inundació,
evitant l'afectació a béns i
persones.

L’orientació de les edificacions del municipi en els nous eixamples
(Sant Quirze Park) del vessant nord no garanteixen l’assolellament en
l’edificació, Però al dominar les cases unifamiliars amb la presència
de patis interiors, garanteixen l’assolellament d’alguna de les façanes
de les edificacions.

A.4.3. Definir l’ordenació en base a
orientacions i assolellament de les
edificacions.

Increment de GEH.

2

El Pla d’espais fluvials de la conca del riu Besòs, identifica els àmbits
inundables del torrent de la Betzuca i els seus afluents (Torrent de la
Font del Pont, Torrent de can Vinyals, Torrent de la Vallcorba.). El
PEF del Llobregat identifica els àmbits inundables a la riera de Rubí.
Les àrees inundables més significatives de Sant Quirze del Vallès es
situen a la plana d’inundació del torrent de la Betzuca on la franja
inundable s’eixampla.

B.1.1. Definir l’ordenació en coherència a la
delimitació de zones inundables.

Increment del risc i afectació de béns i persones.

B.1.2. Evitar els canvis de les condicions
hidrogeològiques de la conca, ja sigui
mitjançant
la
limitació
d’usos
o
l’establiment de mesures de contorn.

Incrementar l’escolament i els cabals d’avinguda.

B.2.1. Protegir els cursos d’aigua que
travessin o delimitin els nuclis i les seves
ribes.

Increment de la pressió sobre els cursos superficials.

1

B.2.2. Considerar els PEF en els cursos
superficials on s’hagin definit, o els seus
criteris.

Increment del risc i afectació dels espais fluvials.

2

B.3.1. Garantir la disponibilitat de recursos
hídrics i la suficiència de les infraestructures
per a l’abastament.

Afecció a les aigües superficials i subterrànies.

Efecte social d’accés a l’energia.

2

Modificar el règim d’avingudes dels cursos superficials.

Aquestes zones són:

B.2 Protegir la xarxa hídrica i
els espais fluvials.

‐

Parc de Can Feliu

‐

Part baixa de “Los Rosales”

‐

Punts propers del polígon de Can Canals.

Sant Quirze del Vallès es troba a la divisòria d’aigües entre la conca
del Besòs i la conca del Llobregat. Pel que fa a la conca del Besòs
dins del municipi, nombrosos torrents drenen la part del terme on
es situa el nucli urbà destacant el torrent de la Betzuca amb un
curs d’aigua permanent que esdevé el riu Sec a la part sud del
terme quan s’uneix amb la Riereta de Sabadell. És la conca més
transformada. Aquesta té com afluent la riera de Can Vinyals, que
alberga la part més important de sòls agrícoles, i alhora presenta
una menor transformació .

2

Augment del risc d’inundació.

La conca del Llobregat a Sant Quirze hi discorre la riera de Rubí
que drena la zona de les Fonts.

B.3. Garantir la disponibilitat de
l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i
la reutilització en l’espai urbà.

La principal entitat subministradora d’aigua és la societat CASSA en
el nucli i a les urbanitzacions. A les Fonts és l’empresa Aigües de les
Fonts qui ho gestiona.

Modificar el règim d’avingudes dels cursos superficials.

2

El consum d’aigua de Sant Quirze del Vallès es troba per sota de la
resta de la comarca del Vallès Occidental i Catalunya. Es situa en 194
l/hab. dia, la mitjana de la comarca del Vallès Occidental és de 199,3
l/hab. dia i la mitjana de Catalunya 208,68 l/hab. dia. Els usos de
l’aigua es situa al 69,3% a través de xarxa i el 30 % restant a través
d’indústria i pous.
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DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT
Factor

Objectiu

B.4. Fomentar l'estalvi i la
reutilització de l'aigua en
l'edificació.

Diagnosi

Per valorar l'eficiència de les mesures en el municipi de Sant Quirze,
s’hauran d’establir llindars de consum. Es poden prendre els definits
per l’ITEC com:

Criteri

Efectes ambientals potencials

Prioritat

B.3.2. Ordenació. Adoptar una ordenació i
zonificació congruent amb la capacitat dels
recursos
hídrics,
d’acord
amb
la
quantificació de la demanda generada per
als distints usos.

Increment del consum d’aigua.

2

B.3.3. Gestió. Ajustar les fonts de
subministrament i la qualitat de les aigües
al seu destí i ús, i en conseqüència preveure
xarxes diferenciades per a les diferents
qualitats i usos. Els sistemes separatius,
s’adoptaran també per les de les aigües
pluvials i residuals generades en els sectors
de planejament.

Increment de les necessitats d’aigua per la manca de sistemes
de reutilització.

2

B.4.1.
Prioritzar
aquelles
tipologies
urbanístiques i edificatòries que comporten
un menor consum d'aigua.

Increment del consum d’aigua.

2

B.5.1. Garantir la connectivitat amb el
sistema públic de sanejament en alta, la
capacitat d’aquest per atendre la demanda
del sector i els compromisos de finançament
necessaris.

Contaminació de les aigües superficials.

2

B.5.2. Assegurar la qualitat de les aigües
pluvials abocades a la llera pública.

Contaminació de les aigües superficials.

2

C.1.1.
Determinar
acústiques.

Increment dels nivells de soroll.

2

C.1.2. Definir estratègies d’ordenació.

Increment de la població exposada a nivells de soroll
elevats.

1

C.1.3. Establir condicionants en l'edificació
si la ordenació no permet nivells de qualitat
en les edificacions en alçada.

Increment de la població exposada a nivells de soroll elevats.

2

C.2.1. Adaptar l’ordenació als nivells
màxims de contaminació lluminosa derivats
del mapa de la protecció envers la
contaminació lluminosa a Catalunya.

Increment de la contaminació lluminosa.

2

Increment de les necessitats d’aigua per la manca
d’eficiència, pèrdues significatives d’aigua, absència d’un
control en l’ús de l’aigua.

- Consum estàndard d'aigua a l'habitatge: 168 L/persona i dia.
- Consum objectiu: 80 L/persona i dia.
- Consum viable: 72 L/persona i dia.
La urbanització de baixa densitat predominant al municipi
normalment genera un consum elevat d’aigua. Per contra, Sant Quirze
es situa lleugerament per sota la mitjana nacional i de la comarca.
B.5. Preservar i millorar la
qualitat de l'aigua.

C. Ambient
atmosfèric

C.1. Mantenir la població
exposada a nivells acústics
permesos per la legislació.

Es garanteix la connectivitat al sistema públic de sanejament en alta.
La zona de les Fonts està connectada a l’EDAR de Terrassa, mentre
que el nucli i la resta d’urbanitzacions el sanejament és conduit fins
l’EDAR de Sant Pau de Riusec a Sabadell.

Les principals fonts de contaminació acústica a l’àmbit de Sant
Quirze del Vallès són el trànsit de vehicles per les principals vies
de comunicació que identifiquen els propis mapes estratègics de
soroll:

les

prescripcions

• C-58: Accés AP-7 – enllaç C-16 (Terrassa)
• C-16: Enllaç AP-7 – Enllaç C-58
• C-1413a: C-16 – N-150 (Sabadell)
En els Mapes Estratègics de Soroll identifiquen mitjançant l’índex
Lden la població exposada a nivells de soroll durant el període dia
(d) - vespre (e) - nit (n). Aquest índex de soroll s’identifica amb el
grau de molèstia global produïda pel soroll de les infraestructures.
Els recorreguts dels avions a per aterrar l’aeroport de Sabadell
també són fonts de contaminació acústica.

C.2. Limitar la generació de
necessitats
d'enllumenat
exterior (públic i privat) i evitarne els fluxos hemisferi superior,
la intrusió lluminosa i l'impacte
negatiu sobre els organismes
vius.
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La zonificació lumínica actual al municipi és la següent:
- E2: sòl no urbanitzable.
- E3: sòl urbà.
S’estableixen els següents criteris en tots els àmbits en relació a la
zonificació lumínica, segons els possibles usos pretesos per
l’ordenació del POUM, i en coherència amb el Mapa de protecció
lumínica de Catalunya.

Indicadors
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DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT
Factor

Objectiu

Diagnosi

Criteri

Efectes ambientals potencials

Prioritat

C.2.2. Implementació en les instal·lacions
d’enllumenat exterior de criteris tècnics
fonamentats en la Llei 6/2001, de 31 de
maig,
d’ordenació
ambiental
de
l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn, i pel Decret 190/2015, de 25
d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001,
de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi
nocturn.

Increment de la contaminació lluminosa.

2

En l’actualitat, existeixen instal·lacions de radiocomunicació arreu
del municipi pertanyents a les diferents companyies telefòniques que
operen en el territori.

C.3.1. Radiocomunicacions. Evitar la
implantació
d’instal·lacions
de
radiocomunicacions
en
entorns
especialment sensibles.

Increment de la població exposada a nivells de radiació
electromagnètica.

2

Pel nucli de Sant Quirze del Vallès hi creuen dues línies de 110 kV, des
del sector NW del nucli fins al límit SW del municipi. Una per l’av.
Ègara i una altra per l’av. del Camp de Sant Pere dels Torrents.

C.3.2. Transport d’energia elèctrica.
Corregir afeccions d’esteses elèctriques
existents, si és el cas, i establir directrius
per a evitar o minimitzar l’efecte de noves
instal·lacions de transport d’electricitat al
sector.

Increment de la població exposada a nivells de radiació
electromagnètica.

1

Increment de les externalitats per la manca d’equipaments
per la gestió de residus.

2

Increment de les externalitats per la manca d’equipaments
per la gestió de residus.

2

Increment excedents de terres.

2

Indicadors

- Vialitat: E3
- Zones verdes intensives: E3
- Zones verdes extensives: E2
- Residencial: E3
- Equipaments: E3
-Terciari comercial: E4

C.3. Regular la implantació de
les
instal·lacions
de
radiocomunicació i de transport
d’energia elèctrica, per tal de
minimitzar els seus efectes
sobre els éssers vius i el
paisatge.

D. Gestió de residus

D.1. Implantar l’equipament i
els sistemes de disseny urbà
adients per a la reutilització i la
recollida selectiva dels residus.

El municipi de Sant Quirze disposa de contenidors per a la recollida
de residus sòlids urbans i de matèria orgànica.
El % de fracció de resta del municipi de Sant Quirze del Vallès es situa
a la mitjana del Vallès Occidental i lleugerament superior a la de
Catalunya. El percentatge de fracció selectiva el situa per sota de la
mitjana de Catalunya en consonància amb la mitjana de la comarca.

D.2. Promoure en els edificis la
previsió d’espais i instal·lacions
que
facilitin
la
recollida
selectiva dels residus i, en
general, en les operacions de
gestió.
D.3.
Ordenar
el
desenvolupament de l’activitat
constructiva amb l’objectiu de
minimitzar
els
impactes
associats als materials utilitzats
i fomentar-ne la durabilitat, la
reutilització i el reciclatge.

D.3.1. Gestió de terres i enderrocs

Generació d’excedents de terres.

D.3.2. Gestió
construcció

de

residus

durant

la

Increment de la generació de residus.

2

Augment dels abocaments de residus.

PAG. 69 DE 159

DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT
Factor

E.
Biodiversitat,
connectivitat
ecològica i patrimoni
natural.

Objectiu

E.1. Establir com element bàsic
i vertebrador un sistema
d'espais lliures que respongui a
criteris
de
biodiversitat
urbana, físicament continu i
connectat a les xarxes urbanes
i territorials.

Diagnosi

Criteri

Efectes ambientals potencials

D.3.3. Afavorir l'ús de materials procedents
del reciclatge o reciclables, o en tot cas amb
un baix poder contaminant en la seva
producció.

Absència de processos de reutilització dels materials, en
relació a les directrius establertes al Decret 21/2006 i al Codi
Tècnic de l'Edificació.

2

E.1.1. Introduir criteris de biodiversitat, i
una concepció reticular com element de
coherència en el disseny dels espais lliures
urbans. Preveure la connectivitat dels
espais lliures exteriors amb els espais
lliures interiors.

Pèrdua de connectivitat entre els espais lliures de la zona
urbana.

1

E.1.2. Qualificar com a zones verdes o
espais lliures els indrets de major valor,
envoltants de connectors ecològics.

Pèrdua de connectivitat per a la fauna.

1

En el municipi de Sant Quirze del Vallès ni disposa d’arbres o arbredes
monumentals catalogades. Tot i així, cal destacar les alzines de can
Camps que tot i no trobar-se catalogades, es tracta d’uns exemplars
madurs de gran interès biològic i cultural.

E.1.3. Conservar els peus arboris i conjunts
arbrats amb especial valor i més significatius
dels sectors.

Pèrdua d’espais i elements que tenen una estructura òptima
pel desenvolupament o refugi per a la fauna.

2

En el municipi de Sant Quirze del Vallès hi ha la presència
d’hàbitats d’interès comunitari: alzinars i carrascars (no
prioritari), Pinedes mediterrànies (no prioritari), rius amb vores
llotoses colonitzades per herbassars nitròfils (no prioritari),
suredes (no prioritari).

E.2.1. Qualificar com espais lliures els
hàbitats d'interès i altres espais de valor
introduint mesures per a la seva
preservació, i en especial dels espais
fluvials i de la vegetació de ribera.

Deteriorament dels àmbits inclosos com a HICs (hàbitats
d’interès comunitari) que creuen o es situen en les
proximitats de l’espai urbà.

1

E.2.2. Afavorir l'ús de materials procedents
del reciclatge o reciclables, o en tot cas amb
un baix poder contaminant en la seva
producció.

Increment potencial de la contaminació dels àmbits inclosos
en els espais urbans.

2

E.2.3. Dotar d'arbrat el conjunt de la xarxa
viària, utilitzar a la jardineria d'espais
públics especies adaptats bioclimàticament,
i valorar la possibilitat d'introduir horts
urbans

Increment dels consums d’aigua.

2

F.1.1. Realitzar una descripció general del
paisatge.

Pèrdua dels valors del paisatge del municipi.

2

F.1.2. Definir valors específics i identitaris
del paisatge.

Pèrdua dels valors del paisatge del municipi.

2

Pèrdua de valors del paisatge.

2

La cobertura d’espais lliures al municipi és notable, superant els
paràmetres mínims que marca l’actual llei d’urbanisme (742.466
m²; 41 m² d’espais lliures per cada 100 m² de sostre residencial
potencial).
Hi ha diversos espais lliures de referència per la seva singularitat,
localització i superfície: El Parc de les Morisques / Taula rodona i
els parcs longitudinals al llarg del torrent de la Betzuca (Can Feliu
i Can Barra) articulen dos espais verds de referència.
Les zones que tenen una especial funció per a la connectivitat per
a la fauna són els cursos superficials d’aigua, on hi ha vestigis de
formacions de boscos de ribera (alberedes, salzedes i altres boscos
de ribera), que ressegueixen els afluents del torrent de la Betzuca.

Prioritat

Indicadors

Variació del SNU:
- (%) Ocupació SNU

Pèrdua de connectivitat entre els espais lliures interiors i
l’àmbit del sòl de protecció especial inclosos en el PTMB.

- (%) Sòl artificialitzat

Existeixen parts amb una allargada considerable d’entubaments en
diversos torrents com el torrent de la Font del Pont i el de la
Vallcorba.

E.2. Fomentar la naturalització
de l'espai urbà.

Els espais lliures es troben lligats a la xarxa de torrents que
disposen d’un gran potencial de naturalització.

F. Paisatge, patrimoni
cultural i ús social

F.1. Preservar i millorar els
valors paisatgístics existents
d'interès, el patrimoni cultural i
els valors identitaris.

El municipi de Sant Quirze del Vallès presenta bona part de la seva
superfície coberta per vegetació de tipus arbori i arbustiu associat a
les carenes amb orientació nord-sud (serra de Galliners) típiques del
paisatge de la plana vallesana. El municipi queda solcat per diversos
torrents i rieres que davallen de nord a sud del municipi, evoquen les
aigües al Ripoll i al Llobregat.

- Sòl no urbanitzable
- Sòl urbanitzable

Desnaturalització dels espais que mantenen una estructura
significativa (forestal, o bé d’interès agrícola) i que
connecten amb l’espai urbà.

Generació potencial de residus orgànics.

Les zones amb pendents més suaus es troben amb un alt grau
d’urbanització residencial i industrial amb reductes de camps de
conreu.

F.2. Establir l’ordenació a
partir
d'estratègies
d'integració paisatgística.
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L’anàlisi del paisatge, i la identificació dels valors específics que el
defineixen, ha de comportar la ordenació sota criteris d’integració
paisatgística, tractament de límits entre el sòl urbà i no
urbanitzable.

Pèrdua de potencialitats i dinàmiques que permeten
generar un paisatge de qualitat.

Classificació sòl valor natural:
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DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT
Factor

Objectiu

Diagnosi

Criteri

Efectes ambientals potencials

Prioritat

F.3.1. Preveure aspectes com la
continuïtat, els espais de vianants i
bicicletes, el tractament de la vegetació...

Pèrdua dels valors del paisatge urbà.

Pel nucli de Sant Quirze del Vallès hi creuen dues línies de 110 kV, des
del sector NW del nucli fins al límit SW del municipi. Una per l’av.
Ègara i una altra per l’av. del Camp de Sant Pere dels Torrents.

F.3.2. Exigència de la integració visual en
el paisatge urbà de les instal·lacions de
serveis tècnics en superfície amb el seu
soterrament sempre que sigui possible, i
especialment en el cas de les instal·lacions
de transport d’energia elèctrica i similars.

Impactes visuals significatius en els serveis tècnics i
sobretot, línies d’alta tensió.

1

Al municipi de Sant Quirze, per part de l’Ajuntament es procura la
llaurada de parcel·les sense ús per afavorir el paisatge d’aquests
espais que es situen en zones periurbanes.

F.3.3. Dur a terme tractaments específics
d'integració paisatgística dels espais de
vora amb els sòls no urbanitzables.

Generació
de
implantacions.

2

La façana del polígon empresarial de la rambla dels Mallols (BMC)
mostra un paisatge força harmonitzat i de qualitat que pot servir com
a model per a processos d’integració paisatgística.

F.4.1. Ordenar els volums de les edificacions
en relació a les característiques del terreny
i del paisatge, tot establint criteris per a la
seva disposició i orientació pel que fa a la
seva percepció visual.

Impactes visuals en les edificacions noves.

Indicadors

Pren especial significació com a proposta estructurar el municipi a
partir dels espais lliures.
F.3. Urbanització. Tenir cura
de la qualitat paisatgística dels
espais urbans i espais lliures en
sòl no urbanitzable.

Hi ha diversos espais lliures de referència per la seva singularitat,
localització i superfície: El Parc de les Morisques / Taula rodona i
els parcs longitudinals al llarg del torrent de la Betzuca (Can Feliu
i Can Barra) articulen dos espais verds de referència.

1

Deteriorament de valors intrínsecs vinculats als hàbitats i a
la biodiversitat situada en el SNU.

En l’àmbit del SNU, el terme municipal de Sant Quirze del Vallès es
divideix en tres parts força diferenciades: Plana del Vallès, Serra
de Galliners i Xaragalls del Vallès.

F.4. Edificació. Tenir cura de la
qualitat
paisatgística
de
l'edificació.

conflictes

d’integració

en

noves

2
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OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ESPECÍFICS DEL POUM

3.3

OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ESPECÍFICS

OBJECTIUS

Prioritat

CRITERIS
instal·lacions
de
d’electricitat al sector.

La següent taula sintetitza els objectius ambientals del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant
Quirze del Vallès i detallen els criteris per assolir-los.

transport

S’ha establert una jerarquització dels objectius ambientals d’acord amb els requeriments ambientals
identificats i dels propis objectius i capacitat d’incidència del planejament.

5. Definir estratègies d’ordenació.

Alta

Increment de la població exposada
a nivells de soroll elevats.

S’han distingit els objectius de prioritat alta, mitja o baixa.

6. Establir com element bàsic i
vertebrador un sistema d'espais
lliures que respongui a criteris de
biodiversitat urbana, físicament
continu i connectat a les xarxes
urbanes i territorials.

Alta

Introduir criteris de biodiversitat, i
una concepció reticular com
element de coherència en el disseny
dels espais lliures urbans. Preveure
la connectivitat dels espais lliures
exteriors amb els espais lliures
interiors.

Alta

Qualificar com a zones verdes o
espais lliures els indrets de major
valor, envoltants de connectors
ecològics.

Alta

Qualificar com espais lliures els
hàbitats d'interès i altres espais de
valor introduint mesures per a la
seva preservació, i en especial dels
espais fluvials i de la vegetació de
ribera.

OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ESPECÍFICS DEL POUM
OBJECTIUS

Prioritat

CRITERIS

1.
Garantir
una
ordenació
urbanística eficient, quant a
funcionalitat, consums de recursos i
adaptades a les característiques
ambientals del sector i del seu
entorn.

Alta

Adoptar
estructures
urbanes
denses, compactes i complexes.

7. Fomentar la naturalització de
l'espai urbà.
Alta

Adaptar la ordenació a les formes
del relleu, evitant pendents al 20 %,
considerar les orientacions, i
l'estructura geomorfològica del
sector.

Alta

Dotar de caràcter estructurador els
sistemes locals d'espais lliures i la
continuïtat dels sistemes generals,
assignant els usos detalladament en
base als àmbits de major valor
ambiental.

Alta

Atendre al risc d'inundació, en
relació a la delimitació de l'àmbit i
a la ordenació.

2 Establir la zonificació i els usos
potenciant
la
seva
plurifuncionalitat i autonomia.

Alta

Preveure sostre amb aprofitament
urbanístic diferent a l'habitatge i
ubicar-lo cercant la integració i
interrelació amb aquest.

3.
Possibilitar
una
mobilitat
sostenible
mitjançant
la
planificació integrada dels usos del
sòl i del transport.

Alta

Definir les xarxes de connexió
necessàries per assegurar la
connectivitat.

4 Protegir la xarxa hídrica i els
espais fluvials.

Alta

Protegir els cursos d’aigua que
travessin o delimitin els nuclis i les
seves ribes.

5.Regular la implantació de les
instal·lacions de radiocomunicació i
transport d’energia elèctrica.

Alta

Corregir les afeccions d’esteses
elèctriques existents, si és el cas, I
establir directius per a evitar o
minimitzar l’efecte de noves
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4.

ALTERNATIVES

4.1

Aquesta connexió evitaria el trànsit de mercaderies del polígon Sud-est de Sant Quirze per
l’interior del nucli.
Una de les mesures proposades per garantir una millor circulació i reduir el trànsit al vial de
sortida de Sant Quirze Sud entre el centre comercial i el barri del Poble -Sec, és la construcció
de l’enllaç entre l’aparcament del centre comercial i l’autopista habilitant l’accés en un punt
més proper a l’autopista, evitant la circulació de l’accés fins al Poble-sec.



Per altra banda, l’extens aparcament de què disposa aquesta zona comercial és aprofitable
com a “park & ride” per enllaçar la mobilitat en vehicle privat amb el ferrocarril. La mobilitat
amb el ferrocarril cal potenciar-la amb una millora de les connexions entre l’estació, el nucli i
la zona comercial.

PROPOSTA D’ALTERNATIVES

Es proposen tres alternatives a quatre nivells:




Vialitat


Supramunicipal



Urbana



Assentaments, diferenciant els assentaments residencials dels sectors d’activitat



Sòl no urbanitzable



Emissions de GEH

4.1.1 Vialitat
Sant Quirze del Vallès es troba envoltat per dues vies de gran capacitat que travessen el seu terme, i
envolten el nucli. Aquestes són la C-16, a l’oest, i la C-58, al sud a l’est i al nord. Tot i així, es detecten
mancances de connexió entre el nucli i aquestes vies.
També hi trobem la C-1413a (Carretera de Molins a Caldes) i la BP-1503 que creua les Fonts, que són
les que tradicionalment han donat accés a Sant Quirze.

Vialitat Supramunicipal
Per millorar el patró de mobilitat del municipi (a nivell supramunicipal) es proposen les següents
alternatives:


L’Alternativa 0, seguint el planejament vigent del Pla General manté l’actual xarxa de carreteres
i vies principals existents.



L’Alternativa 1 preveu una nova via, d’alta capacitat, que és la ronda de llevant de Terrassa que
discorre pel terme de Sant Quirze. Aquesta via uniria les Fonts amb la C-58, creant un recorregut
alternatiu a la BP-1403, que travessaria per la zona oest de la serra de Galliners, vorejant la
urbanització de Can Parellada. Després d’enllaçar amb la C-58, continuaria en direcció nord, ja en
terme de Terrassa, per la vall del torrent de la Grípia fins a la B-40.



L’Alternativa 2, proposa millorar la connectivitat i la mobilitat a patir de millorar les connexions
amb les estructures viàries existents i el ferrocarril, evitant la construcció de noves vies
estructurals. En referència a millorar les connexions entre l’autopista i el nucli, aquestes actuacions
es proposen tenint present l’impacte que poden generar, tant visual (grans infraestructures amb
rotondes elevades) com per l’efecte corredor-drecera que desviï part del trànsit que actualment
circula per l’autopista al nucli urbà. Per tant, son propostes de petita escala, intervencions puntuals
sobre la vialitat que permeten millorar la deficient connexió de Sant Quirze, sense incrementar les
vies estructurals




Alternativa 1. PTMB. Ronda Llevant de Terrassa.

Vialitat Urbana
En relació a la mobilitat urbana:

Per part del planejament de Terrassa s’ha desestimat la Ronda de Llevant, ja que la construcció
de la Ronda Oest de Sabadell ja resol la mobilitat en aquest sector de llevant de Terrassa. A
Sant Quirze del Vallès, també es desclassifica la construcció d’aquesta via per l’impacte que
generaria el seu traçat per la serra de Galliners, i no millorar la mobilitat de forma substancial.

Es fan propostes quan a la jerarquia i carrers i la connexió del nucli amb el barri de Can Parellada, a
través de Can Poncic.

Es proposa la connexió de Sant Quirze pel sud amb la rotonda de Sant Pau de Riusec. La unió
es realitzaria a través del carrer de Mallorca, al polígon industrial Sud-Oest amb el carrer de
l’albereda de Sabadell que es tracta d’un nou carrer urbanitzat actualment sense sortida.
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Quant a la jerarquia de carrers:
El planejament vigent (alternativa 0) planteja continuar amb l’actual capil·laritat del teixit de
carrers en què no es diferencien entre ells pel seu ús, seguint el tramat viari actual.
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L’Alternativa 1, proposa establir una jerarquia entre carrers. Uns de capil·laritat que formen els
interiors d’illa, i uns altres que són les vies que estructuren la mobilitat. Es pretén crear illes
àmplies on els carrers interiors siguin més pacificats respecte el trànsit rodat i per tant, són
destinats a circulació d’arribada o sortida, i especialment espais de qualitat pel vianant.

Davant d’aquesta premissa existeixen dues alternatives:


Alternativa 0. Mantenir les reserves d’habitatges potencials de què disposa l’actual Pla General, en
la seva actual ordenació.



Com alternativa es proposa a més de la contenció dels assentaments, una reducció del sòl urbà,
concretament a la urbanització de Can Llobateres, on:
-

S’amplia la zona d’espai lliure limítrof al Torrent de Betzuca.

-

Es trasllada el sòl residencial d’aquest espai a l’interior de la urbanització.

-

Es qualifica la resta de la zona forestal que envolta la urbanització com sòl no urbanitzable.

L’alternativa en sòl residencial delimita els següents PAU i PMU:

Ampliació illes a la mobilitat urbana i millora de la connectivitat amb la xarxa territorial

Quant al vial de Can Poncic:


L’Alternativa 0, manté les reserves de traçat que preveu el planejament vigent amb un vial arran
de Torrent de la Betzuca entre la urbanització de can Pallàs i el nucli, limitant el seu paper
connector.



L’alternativa 1 proposa el traçat del carrer a continuació de l’Av. de la Plana fins al nucli, creuant
els camps de Can Poncic fins a Sant Quirze Jardí.



L’alternativa 2, vol evitar la construcció d’un nou vial que travessi la zona agrícola de Can Poncic.
Es tracta d’un dels darrers reductes de plana agrícola que queden propers al nucli urbà. Per tant
la circulació entre Can Pallàs i el nucli urbà es realitzarà per l’actual avinguda de Can Pallàs,
millorant la seva secció.

4.1.2 Assentaments residencials i d’activitat econòmica
Assentaments residencials
A Sant Quirze del Vallès s’opta per un model de consolidació i de dimensionament de forma qualitativa
del projecte urbà, en contraposició a un model de creixement extensiu. Per tant, es cerca un model
de creixement contingut i de reciclatge urbà.

PAU i PMU Residencials a desenvolupar pel POUM

Assentaments industrials i oferta d’activitat econòmica
Es cerca una revaloralització de les zones d’activitat econòmica, amb una millora de les comunicacions,
com s’ha exposat, i una integració paisatgística en transició a l’àrea urbana residencial, i de façana
amb les grans infraestructures, seguint el model d’èxit de Barcelona Moda Centre


Alternativa 0, proposa seguir les directrius del planejament vigent.



Alternativa 1 es proposen les següents actuacions:


Terciarització de la façana del polígon de Can Casablanques amb la C-58 per millorar l’espai
paisatgísticament i establir un espai barrera del soroll entre la C-58 i el nucli residencial.
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Aprofita l’efecte aparador d’aquesta infraestructura, donant un major valor al sòl, i millorant
a qualitat del paisatge d’aquesta façana.

4.1.3 Alternatives sòl no urbanitzable

Tal com s’ha exposat pot seguir el model de la façana est de la C58, a Sant Quirze, amb usos
terciaris, que ofereixen una imatge de qualitat, i milloren la qualitat dels espais de segona
línia.

Es proposen dues alternatives que parteixen d’una concepció metodològica, però que arriben a
diferències substancials en l’ordenació, i especialment en la gestió del SNU, o dels espais oberts.

La separació entre el sòl industrial i el residencial en diversos punts no ofereix una transició de
qualitat entre aquests usos. Especialment al carrer del Priorat, entre el polígon industrial de
Can Casablanques i la zona residencial de Can Casablanques. En coherència, en aquest punt
també es preveu una terciarització de la façana, canviant els usos, d’un teixit industrial de gra
petit, amb usos més apropiats per conviure amb l’habitatge.



Alternativa 1. Ordenació clàssica del SNU. L’ordenació del SNU es realitza en base a un
reconeixement de la realitat actual del municipi, i per tant de la seva estructura territorial.



Alternativa 2 en base al reconeixement, per una banda de grans unitats territorials que permeten
una lectura conjunta, i invariable, i per l’altre, reconeixent, en base a les seves parts el seu
dinamisme, permetent, per una banda, reconèixer la possibilitat de canvi, i per l’altre fixar
objectius de qualitat en el conjunt de la unitat

Alternativa 0. ordenació clàssica del SNU
Actualment, el planejament urbanístic estableix una qualificació del sòl no urbanitzable en base als
seus usos, i la seva posició geomorfològica
Zones:


D’interès agrícola: s’inclou la zona de can Vinyals.



D’interès forestal, diferenciant entre conservació i de restauració. En els de restauració s’inclouen
les zones de bosc primigeni afectat per l’incendi a la serra de Galliners a finals dels 90.



D’interès ecològic: diferenciant entre carena i ribera. Es centre en protegir l’espai de carena per
on transita el camí dels Monjos, i per altre banda els lligats a la xarxa fluvial, al fons de la Vall.

A aquestes zones, s’hi addicionen els sistemes, viari, ferroviari, serveis tècnics, i dotacions.

Alternativa 1. Incorporació de l’estructura territorial a l’ordenació actual

PAU i PMU d’activitat desenvolupar pel POUM

Sobre l’estructura actual del SNU, s’incorporen les proteccions territorials, derivades del PTMB.
Concretament gairebé tot el terme de Sant Quirze està inclòs en sòl de protecció territorial pel seu
valor natural i de connexió, restant únicament petits fragments de sòl de protecció preventiva. Aquests
últims correspondrien a sòls no urbanitzables ordinaris, mentre que els primers a sòls d’especial
protecció.
Es genera per tant un doble epígraf, mantenint les claus actuals, una zonificació que les fragmenta
segons estiguin en sòl preventiu, o sòl de protecció especial.
Aquesta estructura respondria a l’ordenació actual del SNU. No sembla, per tant, que hi hagi relació
amb allò que el planejament territorial demana, el paper de connectivitat del territori, que s’ha
exposat, o la transposició directe d’aquelles comunitats vegetals de més interès.

Alternativa 2. Unitats de paisatge i components de qualificació
La concreció en l’ordenació del sòl no urbanitzable es defineix en quatre nivells:

Zona d’activitat econòmica de Can Casablanques.
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Dos del suport, i que per tant determinen la qualificació, zones i sistemes, del sòl no urbanitzable.



Dos transversals, que estableixen:


Proteccions, riscos, o serveis ecosistèmics, ...



Les infraestructures pròpies del sòl no urbanitzable, com la xarxa de camins, les
infraestructures del reg, o la prevenció dels incendis forestals.

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

SUPORT

TRANVERSALS
Proteccions | Serveis | Riscos

Unitats de paisatge.
Unitats de gestió. Components de qualilficació

Proteccions, espais protegit (PEIN XN2000), Connectivitat
territorial, Geozones
Serveis ecosistèmics: proveïment, regulació, culturals.
Patrimoni i Paisatge

Suport. L’escala dels components de qualificació
Un cop establertes
qualificació.

Es faria en base a dos conceptes:


Riscos: inundació (ZFP i ZI), químics, tecnològics

Vocació del sòl, que introdueix dos aspectes claus:


Usos actuals, i usos objectiu. El fet de definir vocació d’una unitat de sòl, introdueix la
possibilitat de que no es correspongui a allò que avui és. Aquesta és una diferència fonamental
amb l’ordenació avui clàssica del SNU



Objectius, el fet de que hi hagi una vocació que pot ser o no ser igual a allò que avui la unitat
de sòl és, resultat d’una gestió determinada, introdueix la possibilitat d’establir objectius per
assolir aquesta vocació, que s’entén és l’estat ideal

Infraestructures
Camins, xarxa de reg, prevenció d’incendis

Suport. L’escala territorial
Es defineixen les Unitats de paisatge, definides en els Catàlegs de Paisatge com a unitat de qualificació,
entenent que respon a zones que permeten una lectura, conjunta derivada d’un suport i uns processos
conjunts. Són unitats invariables en el temps.
Alhora permeten una lectura del territori més enllà del terme municipal, donant coherència a
l’ordenació del SNU a una escala territorial, que li és més pròpia.

les unitats de paisatge, les qualificacions, cal definir els components de



Resistència a la transformació. El dinamisme introduït per treballar no tant amb realitats existents
sinó amb vocacions del sòl, també introdueix la possibilitat que un sòl amb un ús concret es
transformi en un altre us. Hi ha d’haver la possibilitat de definir resistències a canviar,
especialment per aquelles unitats que per la seva qualitat i posició, són inalterables.

En el gràfic adjunt es mostra la relació entre els components de qualificació.

A Sant Quirze, hi ha majoritàriament una sola unitat de paisatge, la Plana del Vallès, la qual es pot
dividir en tres subunitats pròpies:


Conca vessant de la Riera de Rubí, que correspondria als vessants forestals que davallen cap a la
riera de Rubí, i per tant a la conca del Llobregat. Inclou el vessant de ponent de la Serra Galliners.



Conca vessant del torrent de la Betzuca, que inclou un mosaic, més aviat forestal, llevat de restes
agrícoles a Can Pallàs, que vessa cap a la Betzuca, i per tant a la conca del Besòs. Es possiblement
l’àmbit més transformat del terme.



Conca vessant del torrent de Can Vinyals, també tributari del riu Sec, per tant de la conca del
Besos. Respon també a un mosaic agroforestal, on es manté una major proporció de sòl agrícola,
malgrat les recents urbanitzacions del Castellot.

Aquestes tres unitats respondrien a àmbits estables, que es poden caracteritzar per la proporció de les
seves cobertes, els components de qualificació, i les ocupacions que suporten.

Components de qualificació

Aquests són els següents:


Agrícola de regadiu, sòls agrícoles amb reg, és a dir aigua i infraestructura de reg, sent el punt
culminant d’aquets components de qualificació, les hortes tradicionals, properes al nucli



Agrícola de secà, que és el majoritari



Matollars, prats i herbassars, inclou fonamentalment espais agraris en transició entre sòls agrícoles
i forestals. Són sòls emboscats. No inclou els prats i herbassars climàcics, que s’inclourien
fonamentalment en HIC

Unitat 1: Conca vessant Riera de Rubí. Unitat 2: Conca vessant Torrent de la Betzuca. Unitat 3: Vall de Can Vinyals.
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Boscos, són masses forestals més o menys madures, en posicions geomorfològiques no extremes
(pendents inferiors al 40%), i que poden provenir de l’emboscament d’antigues zones de conreu,
sovint aterrassades.

També com elements transversals, i per tant que no estan limitats per les unitats de paisatge, hi ha les
infraestructures pròpies del SNU, i per tant han de tenir una regulació pròpia des de la seva lògica.
Aquestes fonamentalment són:



HIC (habitats d’interès comunitari), inclou tots les comunitats que alberguen Habitats d’Interès
Comunitari, ja siguin prioritaris o no prioritaris. Mostren comunitats estables i d’interès.





Boscos de protecció, que inclou les masses forestals madures en pendents superiors al 40%, i que
per tant comporten necessàriament la protecció del sòl.



Amplada de calçada





Gàlib mínim en alçada i en planta

Aigua, que inclou els espais aigualosos, ja siguin cursos superficials, estanys, i zones humides.



Tipus de superfície.

S’entén, que els espais oberts ben gestionats són els que es troben en els extrems, i per tant:


Sòl agrícola ben gestionat



Masses forestals madures

La definició en escala dels components de qualificació be a expressar la tendència natural dels espais
en cas d’absència de gestió. És a dir, un sòl agrari no gestionat, amb els anys passarà a ser un sòl
forestal, evolucionant en el límit fins a comunitats climàciques.
Contràriament, per transformar un bosc en un espais agrari, cal una aportació d’energia, un esforç que
s’expressa en la necessitat de pujar graons.

Xarxa de camins, amb les jerarquies que es determinin, i que puguin comportar regulacions
específiques quant a:



Infraestructures de reg, que en principi es defineixen com a serveis tècnics, que inclouen els
canals i les sèquies, i els pantans associats a la infraestructura dels canals. S’exclouen les basses i
pantans associats a la gestió de reg de les finques.



Infraestructures per a la prevenció dels incendis forestals, establint i complementant la xarxa
bàsica de prevenció, sobreamples per a punts de gir, basses i hidrants.

4.1.4 Emissions de GEH

Els filtres transversals

S’ha realitzat l’estimació de les emissions de CO2, per a les diferents alternatives plantejades en el
POUM, seguint les directrius de la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de
Territori i Sostenibilitat.

Hi ha aspectes que condicionen els usos, les activitats o la seva intensitat, i que es superposen als
components de qualificació, i a les zones, a les unitats de paisatge, com per exemple les proteccions
territorials, la connectivitat ecològica, ...

Metodologia

Tradicionalment, aquestes situacions s’han resolt generant noves qualificacions, noves zones en els
espais oberts, amb uns condicionants específics, propis de la protecció. Aquesta estratègia tindria
sentit, si aquestes proteccions o realitats transversals, que generalment superen l’àmbit territorial,
fossin limitades.
Però no només hi ha aspectes transversal lligats a les proteccions que conviuen en el territori, sinó
altres aspectes com els riscos, i especialment els serveis ecosistèmics. Aquests elements es superposen
entre ells, condicionant el suport en els aspectes específics de la seva protecció, risc o servei.
Per tant, no poden actuar com elements opacs, sinó com a filtres en relació als aspectes relacionats
amb la seva influència. Per tant, els anomenem FILTRES.

La metodologia emprada segueix el “Manual d’ús del full de càlcul d’emissions de CO2 associades a un
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en fase d’avanç de pla” elaborat per la Direcció General de
Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Per determinar la mobilitat de Sant Quirze del Vallès s’ha utilitzat com a eina de càlcul AMBIMOB 2.0,
elaborat per l’Institut Cerdà, a través de la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament
de Territori i Sostenibilitat.
Aquesta eina permet facilitar l’avaluació ambiental dels Plans de Mobilitat Urbana, i en aquest cas
determinar el repartiment modal del transport al municipi de Sant Quirze del Vallès (% de vehicle
privat, % transport públic i % a peu i bicicleta).

Els filtres definits són els següents:


Figures de protecció dels espais naturals, inexistents a Sant Quirze

REPARTIMENT MODAL DEL TRANSPORT



Planejament territorial

Concepte





Valor



Preventiu

(%) vehicle privat

71



Valor natural i de connexió

(%) transport públic

16

(%) a peu/bicicleta

13

Riscos


Inundació



Químic



Tecnològic

Les emissions de CO2 que s’han determinat en el present planejament estan associades a tres sectors:


Mobilitat generada.

Proveïment, valor agrícola dels sòls, zones de recàrrega d’aigua



Consums energètics en els usos (residencials, industrials, d’equipaments i del terciari).



Regulació: infiltració, protecció d’incendis



Consums energètics en el cicle de l’aigua.



Culturals. Patrimoni i paisatge

Resten per determinar les emissions associades a la gestió de residus i al canvi dels usos del sòl, malgrat
s’estima que els aspectes avaluats són els que tenen una major incidència.

Serveis ecosistèmics:


Les infraestructures del SNU
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L’eina de càlcul emprada, elaborada pel DTS, donada la seva complexitat, no permet adaptar-se a les
variabilitats de les propostes de tots els planejaments.
La necessitat d’emprar en tots els POUM la mateixa base de càlcul, per tal de poder establir una base
de comparació entre els diferents planejaments, i aquesta rigidesa exposada, fa que s’hagin de definir
diferents escenaris de càlcul, la composició dels quals generaran les diferents alternatives, inclosa
l’alternativa 0.
Aquests escenaris són:


Concepte
Població total



Alternativa 2

20557

21896

24127

Escenaris d’estalvi energètic.



Esc. 1. Escenari d’aplicació del decret d’Ecoeficiència i CTE



Esc. 2. Escenari d’habitatge sostenible.

Donat que no es preveuen variacions sobre el sòl industrial, si s’associen les emissions a la població,
resultaria que un creixement en població comportaria implícit una reducció, per aquest concepte,
per persona, comportant lectures errònies.
Emissions associades a cada una de les alternatives en relació al teixit residencial, que afecten
especialment a la mobilitat i a la tipologia d’habitatge, amb una tendència a l’habitatge unifamiliar
en els sectors discontinus, i plurifamiliar en el nucli.



Les dades bàsiques necessàries pel càlcul a través de l’eina full de càlcul d’emissions de CO2 associades
a un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal són:


Parc de vehicles municipals (Font: Idescat).



Distància mitjana dels desplaçaments interns al municipi (km): 7 km.

d  d int erna * (%) motocicletes
D  total
(%)turismes

Concepte

Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Escenaris

1

1

2

Superfícies d’habitatges, densitat d’habitatges i nombre d’habitatges
En base a l’ordenació proposada al POUM s’estableixen els següents àmbits residencials on hi ha
actuacions, els quals s’han definit segons la tipologia d’habitatge predominant:

Dades Bàsiques


Determinació de la superfície per habitatge, segons al tipologia d’habitatge (plurifamiliar o
unifamiliar) que determina el Cadastre.
Amb aquestes dades es poden determina els inputs que l’eina càlcul d’emissions de CO2 associades
a un Pla d’Ordenació Urbanística necessita:


Superfície (ha) dels àmbits residencials



Densitat habitatges/ha



Nombre d’habitatges.

On,

Resultats

dtotal: és la distància mitjana de tots els desplaçaments del municipi.

Dels resultats obtinguts es pot concloure les emissions són menors per l’alternativa 2 que contempla
l’escenari d’habitatge sostenible, respecte l’alternativa 0.

dinterna: és la distància mitjana dels desplaçaments interns al municipi.


Distància mitjana de tos els desplaçaments del municipi (km): 15 km.



Distància mitjana de la totalitat dels desplaçaments al municipi s’obtindrà dividint el sumatori dels
productes entre el número de viatges segons destinació (V) i la distància a la destinació (d) pel
número de viatges generats.

D

V * d
V
i

i

i

EMISSIONS Tn CO2/ANY
Concepte

Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Mobilitat generada

30.063

31.380

31.380

Consums energètics

102.830

33.203

28.999

155

155

155

3.027

3.436

3.436

136.078

68.173

63.969

Cicle de l’aigua
Emissions residus



Alternativa 1

Es proposen dos escenaris:

Emissions associades al teixit industrial, que a efectes de càlcul es manté invariable en les dues
alternatives proposades.
Per aquest indicador les emissions es calculen en Tn CO2/ha sòl industrial.



Alternativa 0

Població total habitants.

Total

S’ha determinat través d’IDESCAT la població actual en el municipi i les previsions de creixement que
determina el POUM (creixement en termes demogràfics pel 2034, entorn 2.232habitants). Per aquets
motiu es determinen les següents alternatives:
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4.2

AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES

residencial. Aprofita l’efecte aparador d’aquesta infraestructura, donant un major valor
al sòl, i millorant a qualitat del paisatge d’aquesta façana.
-

Les alternatives s’avaluen en base als criteris i objectius ambientals, amb especial incidència,
concretament els que tenen una importància alta, i que responen a les directrius per evitar els
principals efectes ambientals potencials. Concretament la justificació de l’alternativa es fa en base a
la valoració de la proposta als objectius i criteris definits.

Garantir una ordenació urbanística eficient, quant a funcionalitat, consums de recursos i adaptades a les
característiques ambientals del sector i del seu entorn.

Tal com s’ha exposat pot seguir el model de la façana est de la C58, a Sant Quirze, amb
usos terciaris, que ofereixen una imatge de qualitat, i milloren la qualitat dels espais de
segona línia. La separació entre el sòl industrial i el residencial en diversos punts no ofereix
una transició de qualitat entre aquests usos. Especialment al carrer del Priorat, entre el
polígon industrial de Can Casablanques i la zona residencial de Can Casablanques. En
coherència, en aquest punt també es preveu una terciarització de la façana, canviant els
usos, d’un teixit industrial de gra petit, amb usos més apropiats per conviure amb
l’habitatge.

L’alternativa 1 permet una estructura urbana més complexa ja que incorpora nous usos
(terciari) i els situa en un espai proper als assentaments residencials aconseguint una ordenació
urbanística més eficient.

Adoptar estructures urbanes denses, compactes i complexes.
Dotar de caràcter estructurador els sistemes locals d'espais lliures i la continuïtat dels sistemes generals,
assignant els usos detalladament en base als àmbits de major valor ambiental.

Establir la zonificació i els usos potenciant la seva plurifuncionalitat i autonomia.

Sant Quirze del Vallès és un municipi amb una característica urbana molt predominant respecte les
altres, com és la residencial en habitatge unifamiliar.

Preveure sostre amb aprofitament urbanístic diferent a l'habitatge i ubicar-lo cercant la integració i interrelació
amb aquest.

A partir d’aquest punt de partida les alternatives presenten diferents escenaris.


Segons vialitat Supramunicipal:








Alternativa 1: Continuació del model actual i per tant, amb una aposta de seguir ampliant les
vies de comunicació d’alta capacitat amb vehicle privat que contribueixen a la dispersió
urbana.
L’alternativa 2 desclassifica una via amb un fort impacte paisatgístic i natural en un dels espais
de major valor del terme de Sant Quirze per tant és més favorable en garantir una ordenació
urbanística eficient i contribuint en la contenció del model urbà i s’adapta a les característiques
ambientals i a l’entorn del municipi.

Segons la vialitat urbana


El planejament vigent (alternativa 0) planteja continuar amb l’actual capil·laritat del teixit de
carrers en què no es diferencien entre ells pel seu ús, seguint el tramat viari actual.



L’Alternativa 1, proposa establir una jerarquia entre carrers: Uns de capil·laritat que formen
els interiors d’illa, i uns altres que són les vies que estructuren la mobilitat. Es pretén crear
illes àmplies on els carrers interiors siguin més pacificats respecte el trànsit rodat i per tant,
són destinats a circulació d’arribada o sortida, i especialment espais de qualitat pel vianant.
L’alternativa 1 és més favorable quant a la funcionalitat i al consum de recursos ja que
afavoreix la mobilitat no motoritzada.

Segons els assentaments residencials


Alternativa 0. Mantenir les reserves d’habitatges potencials de què disposa l’actual Pla General,
en la seva actual ordenació.



Com alternativa es proposa a més de la contenció dels assentaments, una reducció del sòl urbà,
concretament a la urbanització de Can Llobateres.
L’alternativa 1 s’adapta millor a l’objectiu d’adaptació a les característiques ambientals de
l’entorn ja que garanteix una major amplada al corredor ecològic del torrent de la Betzuca.



Segons els assentaments d’activitats.


Alternativa 0, proposa seguir les directrius del planejament vigent.



Alternativa 1 es proposen les següents actuacions:
-

Terciarització de la façana del polígon de Can Casablanques amb la C-58 per millorar
l’espai paisatgísticament i establir un espai barrera del soroll entre la C-58 i el nucli
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Segons assentaments residencials:



Alternativa 0. Mantenir les reserves d’habitatges potencials de què disposa l’actual Pla General, en
la seva actual ordenació.



Com alternativa es proposa a més de la contenció dels assentaments, una reducció del sòl urbà,
concretament a la urbanització de Can Llobateres.
L’alternativa 1 s’adapta millor a l’objectiu de potenciació de la plurifuncionalitat ja que
redueix sòl urbà en espais unifuncionals allunyats del centre urbà on només s’hi preveu un ús
residencial.



Segons els assentaments d’activitats.


Alternativa 0, proposa seguir les directrius del planejament vigent.



Alternativa 1 es proposen les següents actuacions de terciarització de les façanes de la C-58 i
del polígon Can Casablanques respecte la zona residencial tal i com s’exposa en l’apartat de
definició d’aquesta alternativa.
L’alternativa 2 contribueix més satisfactòriament a la potenciació de la plurifuncionalitat, ja
que estableix una transició d’usos entre el sector d’activitats i la zona residencial preveient un
sostre amb aprofitament urbanístic amb major integració.

Possibilitar una mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada dels usos del sòl i del transport.
Definir les xarxes de connexió necessàries per assegurar la connectivitat.


Segons vialitat Supramunicipal:


Alternativa 1: Continuació del model actual i per tant, amb una aposta de seguir ampliant les
vies de comunicació d’alta capacitat amb vehicle privat que contribueixen a la dispersió
urbana.



L’alternativa 2 desclassifica una via amb un fort impacte paisatgístic i natural en un dels espais
de major valor del terme de Sant Quirze. El traçat d’aquesta via no garanteix una millor xarxa
de connectivitat a escala municipal de Sant Quirze ja que discorreria allunyada del nucli urbà
en un espai ineficient per la millora de les connexions de la mobilitat de Sant Quirze.
Es proposa la connexió de Sant Quirze pel sud amb la rotonda de Sant Pau de Riusec. La unió
es realitzaria a través del carrer de Mallorca, al polígon industrial Sud-Oest amb el carrer de
l’albereda de Sabadell que es tracta d’un nou carrer urbanitzat actualment sense sortida.
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L’alternativa 2 és la més favorable per tal de garantir la protecció a la xarxa hídrica i al seu
entorn més proper, en aquest cas el torrent de la Betzuca, ja que no augmenta la vialitat en
l’entorn proper a l’espai de corredor i garanteix la seva preservació.

Aquesta connexió evitaria el trànsit de mercaderies del polígon Sud-est de Sant Quirze per
l’interior del nucli.
Una de les mesures proposades per garantir una millor circulació i reduir el trànsit al vial de
sortida de Sant Quirze Sud entre el centre comercial i el barri del Poble -Sec, és la construcció
de l’enllaç entre l’aparcament del centre comercial i l’autopista habilitant l’accés en un punt
més proper a l’autopista, evitant la circulació de l’accés fins al Poble-sec.



Per altra banda, l’extens aparcament de què disposa aquesta zona comercial és aprofitable
com a “park & ride” per enllaçar la mobilitat en vehicle privat amb el ferrocarril. La mobilitat
amb el ferrocarril cal potenciar-la amb una millora de les connexions entre l’estació, el nucli i
la zona comercial.
Les diferents actuacions a petita escala que proposa l’alternativa 2 en el marc de la vialitat
supramunicipal contribueixen a una millor xarxa de comunicacions dels diferents espais del
nucli urbà amb les diferents vies d’alta capacitat tant viàries com ferroviàries que travessen el
seu terme.


Segons la vialitat urbana


El planejament vigent (alternativa 0) planteja continuar amb l’actual capil·laritat del teixit de
carrers en què no es diferencien entre ells pel seu ús, seguint el tramat viari actual.



L’Alternativa 1, proposa establir una jerarquia entre carrers: Uns de capil·laritat que formen
els interiors d’illa, i uns altres que són les vies que estructuren la mobilitat. Es pretén crear
illes àmplies on els carrers interiors siguin més pacificats respecte el trànsit rodat i per tant,
són destinats a circulació d’arribada o sortida, i especialment espais de qualitat pel vianant.
L’alternativa 1 és més favorable quant a la mobilitat sostenible ja que afavoreix la mobilitat
no motoritzada garantint una xarxa de connectivitat eficient.

Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials.

Segons els assentaments residencials


Alternativa 0. Mantenir les reserves d’habitatges potencials de què disposa l’actual Pla General,
en la seva actual ordenació.



Com alternativa es proposa a més de la contenció dels assentaments, una reducció del sòl urbà,
concretament a la urbanització de Can Llobateres.
L’alternativa 1 s’adapta millor a l’objectiu d’adaptació a les característiques ambientals de
l’entorn ja que garanteix una major amplada al corredor ecològic del torrent de la Betzuca.

Regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i transport d’energia elèctrica
Corregir les afeccions d’esteses elèctriques existents, si és el cas, I establir directius per a evitar o minimitzar
l’efecte de noves instal·lacions de transport d’electricitat al municipi.
A Sant Quirze hi travessen dues línies elèctriques pel nucli urbà. S’ha de preveure que amb el nou
planejament no s’agreugi aquest problema i en segon lloc abordar una solució com pot ser el
soterrament o la desviació d’aquestes línies al seu tram pel nucli.

Definir estratègies d’ordenació
Increment de la població exposada a nivells de soroll elevats.

Protegir els cursos d’aigua que travessin o delimitin els nuclis i les seves ribes.

Malgrat que Sant Quirze té un problema de contaminació acústica crònic amb l’aeroport de Sabadell,
cal destacar l’augment d’aquesta contaminació a gran part de la població. A causa dels
desenvolupaments urbanístics propers a la C-58 que és una de les fonts de contaminació acústica.







Segons vialitat Supramunicipal:

Segons vialitat Supramunicipal:



Alternativa 1: Continuació del model actual i per tant, amb una aposta de seguir ampliant les
vies de comunicació d’alta capacitat amb vehicle privat que contribueixen a la dispersió
urbana.



Alternativa 1: Continuació del model actual i per tant, amb una aposta de seguir ampliant les
vies de comunicació d’alta capacitat amb vehicle privat que contribueixen a la dispersió
urbana.



L’alternativa 2 desclassifica una via amb un fort impacte paisatgístic i natural en un dels espais
de major valor del terme de Sant Quirze per tant és més favorable en garantir una protecció a
la xarxa hídrica ja que el traçat de la ronda est de Terrassa travessa a la part nord del terme
de sant Quirze l’espai fluvial del torrent de la Grípia.



L’alternativa 2 desclassifica una via amb un fort impacte paisatgístic i natural en un dels espais
de major valor del terme de Sant Quirze per tant és més favorable en no incrementar la
població exposada a nivells de soroll elevat ja que les vies de trànsit rodat són fonts importants
de soroll.

Segons la vialitat urbana:




Quant al vial de Can Poncic:
-

L’Alternativa 0, manté les reserves de traçat que preveu el planejament vigent amb un
vial arran de Torrent de la Betzuca entre la urbanització de can Pallàs i el nucli, limitant
el seu paper connector.

-

L’alternativa 1 proposa el traçat del carrer a continuació de l’Av. de la Plana fins al nucli,
creuant els camps de Can Poncic fins a Sant Quirze Jardí.

-

L’alternativa 2, vol evitar la construcció d’un nou vial que travessi la zona agrícola de Can
Poncic. Es tracta d’un dels darrers reductes de plana agrícola que queden propers al nucli
urbà. Per tant la circulació entre Can Pallàs i el nucli urbà es realitzarà per l’actual
avinguda de Can Pallàs, millorant la seva secció.



Segons la vialitat urbana


El planejament vigent (alternativa 0) planteja continuar amb l’actual capil·laritat del teixit de
carrers en què no es diferencien entre ells pel seu ús, seguint el tramat viari actual.



L’Alternativa 1, proposa establir una jerarquia entre carrers: Uns de capil·laritat que formen
els interiors d’illa, i uns altres que són les vies que estructuren la mobilitat. Es pretén crear
illes àmplies on els carrers interiors siguin més pacificats respecte el trànsit rodat i per tant,
són destinats a circulació d’arribada o sortida, i especialment espais de qualitat pel vianant.
L’alternativa 1 és més favorable en reduir la població exposada a nivells de soroll elevats ja
que pacifica diferents carrers reduint la mobilitat motoritzada que són font de soroll dins el
nucli urbà.

Segons els assentaments d’activitats.


Alternativa 0, proposa seguir les directrius del planejament vigent.
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Alternativa 1 es proposen les següents actuacions:
-

-

Terciarització de la façana del polígon de Can Casablanques amb la C-58 per millorar
l’espai paisatgísticament i establir un espai barrera del soroll entre la C-58 i el nucli
residencial. Aprofita l’efecte aparador d’aquesta infraestructura, donant un major valor
al sòl, i millorant a qualitat del paisatge d’aquesta façana.

VALORACIÓ SEGONS EL CÀLCUL DE LES EMISSIONS DE GEH
En la següent taula es mostra la valoració segons les alternatives d’emissions de CO2.
EMISSIONS TN CO2/ANY

Tal com s’ha exposat pot seguir el model de la façana est de la C58, a Sant Quirze, amb
usos terciaris, que ofereixen una imatge de qualitat, i milloren la qualitat dels espais de
segona línia. La separació entre el sòl industrial i el residencial en diversos punts no ofereix
una transició de qualitat entre aquests usos. Especialment al carrer del Priorat, entre el
polígon industrial de Can Casablanques i la zona residencial de Can Casablanques. En
coherència, en aquest punt també es preveu una terciarització de la façana, canviant els
usos, d’un teixit industrial de gra petit, amb usos més apropiats per conviure amb
l’habitatge.

Concepte

Alternativa 1

Alternativa 2

Mobilitat habitatge

z

z

z

Energia habitatge

z

z

z

Cicle de l’aigua

z

z

z

Total

z

z

z

z

1

0

0

z

3

4

2

z

0

0

2

3

2

1

Resum

L’alternativa 1 permet minimitzar aquest impacte no planificant nous desenvolupaments
residencials propers a la C-58. A més preveu la terciarització de la façana del polígon
actualment industrial aconseguint una transició entre la part residencial i la industrial, que és
font d’impacte acústic. La façana del polígon Can Casablanques amb la C-58 també es
terciaritza i n’augmenta el seu potencial d’alçada augmentant l’efecte barrera a l’impacte
acústic de la C-58 respecte les zones residencials.

IDONEÏTAT

Establir com element bàsic i vertebrador un sistema d'espais lliures que respongui a criteris de biodiversitat
urbana, físicament continu i connectat a les xarxes urbanes i territorials
Introduir criteris de biodiversitat, i una concepció reticular com element de coherència en el disseny dels espais
lliures urbans. Preveure la connectivitat dels espais lliures exteriors amb els espais lliures interiors.

Alternativa 0

4.3

z

Valoració compatible o moderada. El planejament ho resol o ho pot resoldre
satisfactòriament

z

Valoració compatible o moderada. El planejament necessita mesures correctores per a
resoldre-ho de manera satisfactòria

z

Valoració negativa, presenta un valor desfavorable el criteri de valoració. No és excloent
quant a que els criteris excloents han permès delimitar aquest àmbit com a possible

JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA

Qualificar com a zones verdes o espais lliures els indrets de major valor, envoltants de connectors ecològics
L’aposta per una vertebració dels espais oberts a partir dels cursos fluvials, aconsegueix la protecció
de zones de gran biodiversitat com són les zones de vegetació de ribera. A la vegada, s’aconsegueix un
sistema lineal al llarg del nucli en què es protegeixen zones de corredor ecològic. Aquesta estratègia
es veu reflectida en el planejament de l’alternativa 1 sobre assentaments residencials. En que es
redueix l’espai urbà proper a un espai fluvial que estructura el principal corredor verd del terme de
Sant Quirze com és el torrent de la Betzuca.

Fomentar la naturalització de l'espai urbanitzats.
Qualificar com espais lliures els hàbitats d'interès i altres espais de valor introduint mesures per a la seva
preservació, i en especial dels espais fluvials i de la vegetació de ribera.
Tal i com s’ha comentat en l’objectiu anterior aquestes mesures de naturalització de l’espai urbà, les
veiem reflectides en l’ordenació de l’alternativa 1 sobre assentaments residencials. En que es redueix
l’espai urbà proper a un espai fluvial que estructura el principal corredor verd del terme de Sant Quirze
com és el torrent de la Betzuca.
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4.3.1 Justificació a nivell estratègic
La proposta de planejament inclou les millors alternatives en quant a reserves de vialitat, segons els
assentaments i polígons d’activitat econòmica i segons l’estructura del sòl no urbanitzable.

VIALITAT
A partir dels objectius i criteris definits es pot concloure que les propostes que queden reflectides en
l’Avanç del POUM tenen unes valoracions millors que les del PG vigent.
L’alternativa 2 que proposa una desclassificació de la ronda de Llevant de Terrassa, ja que l’impacte
d’aquesta opció enfront a la prevista en el planejament general vigent avalen aquesta alternativa.
La connexió de Sant Quirze pel sud a partir del polígon Sud-est amb Sant Pau de Riusec millora la
connectivitat entre les zones d’activitat econòmica i la C-58 evitant desplaçaments de trànsit per zones
residencials.
El planejament actual presenta la vialitat urbana amb l’actual capil·laritat del teixit de carrers en què
no es diferencien entre ells pel seu ús, seguint el tramat viari actual. Mentre que l’Alternativa 1 i 2, fa
referència a establir una jerarquia entre carrers de capil·laritat que formen el teixit urbà amb carrers
i vies que estructuren la mobilitat. Es pretén crear illes àmplies on els carrers interiors siguin més
pacificats respecte el trànsit rodat i per tant, són destinats a circulació d’arribada o sortida i no de
trànsit.

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

ASSENTAMENTS D’ACTIVITAT ECONÒMICA
A partir dels objectius i criteris definits utilitzats per a l’avaluació de les alternatives es conclou que
l’alternativa més adient pel que fa als assentaments residencials és l’alternativa 1.
Les zones d’activitat econòmica a l’alternativa 2 es proposa una millora paisatgística de les zones
d’activitat econòmica localitzant sòl per a terciari a les zones de façana dels polígons d’activitat
econòmica amb l’autopista c-58.

SÒL NO URBANITZABLE
L’alternativa al planejament vigent proposa les següents actuacions per potenciar i donar valor al SNU:


Donar valor al paisatge, com element de qualitat del municipi i que actuï de límit del sòl urbà.



Millorar els hàbitats existents i la regeneració d’espais de ribera (Betzuca, Font del Pont...).



Potenciar-lo com element de contenció dels efectes negatius de les infraestructures existents
(soroll, contaminació lumínica, efecte barrera...).

EMISSIONS DE CO2
L’Avanç del Pla proposa com a mesures, la implantació de mesures que garanteixin habitatges
sostenibles per reduir les emissions de CO2.

Ampliació illes a la mobilitat urbana i millora de la connectivitat amb la xarxa territorial

4.3.2 Justificació a nivell específic

ASSENTAMENTS RESIDENCIALS

EFECTES SOBRE L’OCUPACIÓ I CONSUM DE SÒL

A partir dels objectius i criteris definits utilitzats per a l’avaluació de les alternatives es conclou que
l’alternativa més adient pel que fa als assentaments residencials és l’alternativa 1.

Les figures següents mostren els principals paràmetres i implicacions de les alternatives considerades.

l’alternativa 1 respecte el planejament vigent augmenta el sòl no urbanitzable permetent una millora
de la gestió dels espai forestals.
Per altra banda, a la urbanització de Can Llobateres s’amplia la zona d’espai lliure limítrof al Torrent
de Betzuca traslladant sòl residencial en espais més compactes. Per altra banda, també es redueix el
sòl urbanitzable a la part nord de l’àmbit de Can Llobateres aconseguint un espai més ampli pel corredor
Sant Llorenç del Munt – Collserola.

Classificació del sòl
El planejament vigent revisat (PGO 2012) identifica 378 ha de sòl urbà, 285 ha de sòl urbanitzable i 745
ha de sòl no urbanitzable. La proposta en el sòl urbà implica un increment de superfície respecte el
PGO, de 378 ha a 549 ha. En la proposta s’inclou els sòls urbans consolidats de tipologia de solars,
inclosos en polígons d’actuació urbanística (on manca la urbanització del sistema viari).

1. Reordenació de la urbanització Can Llobateres 2. Estructuració dels espais lliures a partir dels torrents.
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És destacable que de les 285 ha de sòl urbanitzable que preveia el pla (PGO), el municipi ha disminuït
aquesta superfície fins a les 76 ha.



Consums energètics en els usos residencials



Consums energètics en el cicle de l’aigua

En relació al sòl no urbanitzable (SNU) en el planejament vigent (PG 2016) un 53% de la superfície del
municipi es situa SNU, i varia sensiblement en la proposta amb un 56%.



Emissions de residus

EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE
Per tal d’analitzar la incidència de les propostes de planejament sobre la mitigació del canvi climàtic,
el DTS ha desenvolupat una eina metodològica que permet quantificar les emissions de CO2 originades
per les diferents alternatives de planejament. Mitjançant aquesta eina s’estimen les emissions
associades a la mobilitat generada, als usos residencials i al cicle de l’aigua. La resta d’emissions
generades pel desenvolupament del planejament urbanístic, és a dir les emissions associades a les
activitats econòmiques, la gestió dels residus i les associades als canvis d’ús del sòl, no s’inclouen a la
primera versió de l’eina desenvolupada pel DTS, estant previst que s’hi incorporin en properes versions.
Així doncs, s’ha aplicat el “Full de càlcul de les emissions de CO2 associades a un pla d’ordenació
urbanística municipal” a les dades disponibles sobre les diferents alternatives de planejament del
municipi de Sant Quirze del Vallès a la fase d’avanç, obtenint-se els resultats que es mostren a
continuació.

L’eina de càlcul emprada, elaborada pel DTS, donada la seva complexitat, no permet adaptar-se a les
variabilitats de les propostes de tots els planejaments.
La necessitat d’emprar en tots els POUM la mateixa base de càlcul, per tal de poder establir una base
de comparació entre els diferents planejaments, i aquesta rigidesa exposada, fa que s’hagin de definir
diferents escenaris de càlcul, la composició dels quals generaran les diferents alternatives, inclosa
l’alternativa 0. Aquests escenaris són:


Donat que no es preveuen variacions sobre el sòl industrial, si s’associen les emissions a la població,
resultaria que un creixement en població comportaria implícit una reducció, per aquest concepte,
per persona, comportant lectures errònies.


Estimació del nombre d’habitatges
Per avaluar la proposta, es parteix del parc d’habitatges actuals, i el proposat per la memòria social
del POUM. Segons la memòria social, es proposa una evolució de la dimensió mitjana de les llars en una
forquilla que pot anar entre les 2’70 persones/llar al 2024, 2’65 al 2030 i 2’55 al 2036; en els 3 es
considera la reducció de la llar però també la possibilitat que l’augment de les llars unipersonals i de
dues persones puguin ser compensades per l’entrada de nova població.
ESTIMACIÓ DEL NOMBRE D’HABITATGES
Any

Baix

2011

Mitjà

Emissions associades al teixit industrial, que a efectes de càlcul es manté variable en les
alternatives proposades, segons les projeccions de sòl industrial. Per aquest indicador les emissions
es calculen en Tn CO2/ha sòl industrial.

Emissions associades a cada una de les alternatives en relació al teixit residencial, que afecten
especialment a la mobilitat i a la tipologia d’habitatge, amb una tendència a l’habitatge unifamiliar
en els sectors discontinus, i plurifamiliar en el nucli.

Dades Bàsiques
Les dades bàsiques necessàries pel càlcul a través de l’eina full de càlcul d’emissions de CO2 associades
a un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal són:


Parc de vehicles municipals (Font: Idescat).



Distància mitjana dels desplaçaments interns al municipi (km): 7 km.

Alt

D

3.374

d total  d int erna * (%) motocicletes
(%)turismes

2024

3.500

3.660

3.790

On,

2030

3.580

3.820

4.090

dtotal: és la distància mitjana de tots els desplaçaments del municipi.

2036

3.710

4.040

4.460

dinterna: és la distància mitjana dels desplaçaments interns al municipi.

Repartiment modal del transport



Distància mitjana de tos els desplaçaments del municipi (km): 15 km.



Distància mitjana de la totalitat dels desplaçaments al municipi s’obtindrà dividint el sumatori dels
productes entre el número de viatges segons destinació (V) i la distància a la destinació (d) pel
número de viatges generats.

S’ha determinat el repartiment modal del transport al municipi de Sant Quirze del Vallès (% de vehicle
privat, % transport públic i % a peu i bicicleta).

D

REPARTIMENT MODAL DEL TRANSPORT PÚBLIC
Concepte

Valor
71

(%) transport públic

16

(%) a peu/bicicleta

13



i

Població total habitants. S’ha determinat través d’IDESCAT la població actual en el municipi i les
previsions de creixement que determina el POUM (creixement en termes demogràfics pel 2034,
entorn a 1.887 habitants). Per aquets motiu es determinen les següents alternatives:
POBLACIÓ HABITANTS

Les emissions de CO2 que s’han determinat en el present planejament estan associades a tres aspectes:

Concepte



Població total
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i

i

(%) vehicle privat

Mobilitat generada

V * d
V

Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

20557

21896

24127

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

Resultats
Del càlcul d’emissions es pot concloure que:


Hi ha un increment significatiu de les emissions de mobilitat generada passant de 60.278 a 129.732
t CO2 anual.



A nivell de consums energètics de l’edificació, hi ha un decreixement entre el planejament vigent
i la proposta.



Finalment, les emissions totals del planejament presenten una variació poc significativa.

EMISSIONS DE CO2 PER ALTERNATIVES
Emissions

Alternativa 0

Alternativa 1

t CO2/any

(%)

t CO2/any

(%)

Mobilitat generada

60278

22,5

13.942

48,3

Consums energètics

191023

71,2

33.203

44,9

484

0,18

155

0,18

Residus

16.518

6,16

3.436

6,65

Total

268303

100,0%

268696

100,0%

Cicle de l'aigua
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5.

PROPOSTA

elements patrimonials i conjunts urbans de caràcter històric, artístic i ambiental de la vila de Sant
Quirze del Vallès.
Les directrius estratègiques del pla es materialitzen en:

5.1

PRINCIPALS DETERMINACIONS DEL POUM



Ordenar les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial


L'ordenació de la nova estructura viària

Les principals directrius estratègiques del POUM són:



Les noves infraestructures viàries i ferroviàries





La xarxa d'eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova



Mobilitat, transport públic i aparcament

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.







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

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.



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

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.



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.





Estructurar la ciutat a partir dels torrents i els espais lliures

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.

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




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
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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.

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
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5.2

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

El POUM de Sant Quirze del Vallès classifica el sòl, tal i com estableix l'article 25 del TRLU, els plans
d'ordenació urbanística classificant el seu territori municipal en tres classes de sòl: sòl urbà; sòl no
urbanitzable i sòl urbanitzable.

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Tipologia

SÒL URBÀ

Superfície (m2)

Concepte

SUC

Fora
d’àmbits
de gestió

PAU

4.859.890

709.724

SNC
SÒL NO
URBANITZABLE

5.3

SNU

11.356
7.820.269

PMU

Total
(ha)

(%) Total

Total (m2)

5.493.930
684.038

(%) Parcial

695.394

549
70

39%

47%

5%

7.820.269

782

56%

14.780.671

1.478

100%

53%

EL SÒL NO URBANITZABLE

La qualificació del suport té tres nivells:


Unitats de paisatge. Zones



Components de qualificació



Filtres

La proposta de planejament proposa tres unitats de paisatge en base a tots aquells aspectes morfològics
(careners, fonts de vall, zones amb pendent similar), i aspectes hidrològics que els identifiquen i
caracteritzen:


Vall de Can Vinyals. Es situa a la part sud del municipi i ressegueix els marges i la conca del torrent
de Can Vinyals, torrent tributari del Riu Sec. En aquesta unitat de paisatge s’incorporen les àrees
situades sen les plans de Can Vinyals, Castelltort i Masia Camps. En aquesta conca s’identifiquen
nombrosos camp de cultius de cereals, juntament amb àrees forestals amb una coberta densa de
la vegetació.



Vessant de la Betzuca. Per sobre de la unitat del paisatge de Can Vinyals es situa el marge dret de
la conca de la Betzuca, que en aquest àmbit recull les aigües de diversos cursos tributaris que
davallen de la serra de Galliners. Aquesta unitat està orientada a l’est i es troba intensament
coberta per masses forestals denses. En els marges d’aquests torrents tributaris, abans d’abocar
les aigües al torrent de la Betzuca es mantenen alguns camps de conreu de cereals en els àmbits
de can Poncic i Can Feliu.



Vessants de les Fonts. Es troba orientada a l’oest del municipi, i el drenatge de les aigües pren un
sentit sud-oest, abocant les seves aigües cap a la riera de Rubí. En aquesta àrea s’hi inclou el
torrent de Can Corbera, barranc dels Àlbers (al nord) i el torrent de Can Barata al sud. A l’àmbit hi
ha la presència de careners significatius, com és el cas de la Serra de Ca n’Amat i les vessants
occidentals de la serra de Galliners. Els fonts de vall i les vessants més obagues es troben cobertes
per masses forestals denses (bosc de Can Viver).

5.3.1 Les unitats de paisatge. Qualificació de zones en el SNU
Les unitats de paisatge (reconeixement d’àmbits identificables com unitats i estables en els seus
límits). A Sant Quirze del Vallès les unitats del paisatge reconegudes en el catàleg del Paisatge:


Plana del Vallès (codi 12). Acull el territori situat en ambdós marges del torrent de la Betzuca fins
que evoca les seves aigües al Riu Sec.
Aquesta unitat està configurada per les conques tributàries del torrent de la Betzuca, concretament
del torrent de Can Llobateres, de la Font del Pont, torrent de la Vall Suau i Can Feliu i del Torrent
de Can Vinyals.



Xaragalls del Vallès (codi 16). Aquesta unitat es situa al sector occidental del municipi, i ocupa
una extensió poc significativa, en el tram de la riera de les Arenes, a l’àmbit de Can Parellada.
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S’ha limitat en base aquesta informació els marges i les lleres amb vocació de rieres i torrents.

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:


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 municipi de Sant Quirze del Vallès, hi ha els següents HICs:

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI
Nom
Comparació unitats de paisatge del catàleg i proposta del POUM

5.3.2 Components de qualificació, que defineixen la vocació de cada una de les
parcel·les, a nivell de cadastre
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, 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.
La unitat superficial bàsica de caracterització dels components de qualificació és el recinte segons
SIGPAC (Sistema d’Informació Geogràfica per a parcel·les agrícoles), i que és defineix com la “superfície
contínua de terreny, dins d'una parcel·la, amb un mateix ús agrícola estable (terres llaurades, pastures,
vinyes, oliveres, etc.) “
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 i la geomorfologia. És un component
transversal i que es dóna en totes les qualificacions urbanístiques, amb més o menys densitat, en funció
de la xarxa hidrogràfica.
S’exclouen les masses d’aigua associades als sistemes de reg, com basses, sèquies i canals.
La limitació del sistema hidràulic (codi H) s’ha realitzat a través de la:


Fotointerpretació de fotografies aèries de l’any 46



Fotointerpretació de fotografies actuals
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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



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. Seran sempre masses irregulars, i per tant amb una gestió forestal pròpia d’aquesta
característica.



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. Son
majoritàriament masses forestals menys madures, principalment boscos de coníferes, pi blanc, i
alzinars i carrascars poc desenvolupats.

ESPAIS DE 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:


Sòl agrícola de secà, als efectes del present POUM, són terres llaurades, incloent conreus herbacis
o llenyosos, de secà.



Sòl agrícola de regadiu, als efectes del present POUM són les terres llaurades, incloent tant conreus
herbacis o llenyosos, de regadiu.
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Els components de qualificació permeten caracteritzar el territori en base a una distribució de
cobertes, des dels usos més estables, lligats a masses forestals més madures, fins als espais agraris amb
una gestió més intensiva. 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:

C

D

E

F

G

VOCACIO

A’

B’

C’

D’

E’

F’

G’

Clau/Qualificació

COMPONENTS
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

BOSCOS DE PROTECCIÓ

B

HABITATS D’INTERÈS COMUNICTARI (HIC)

MATOLLARS, PRTAS I HERBASSARS

A

BOSCOS

AGRICOLA DE SECÀ

AGRICOLA DE REGADIU
ESTAT ACTUAL

QUALIFICACIÓ

AIGUA

TENDÈNCIA NATURAL
ESFORÇ PER LA TRANSFORMACIÓ
Components del SNU de Sant Quirze del Vallès

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:
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5.3.3 Els filtres de protecció transversal
Els filtres són condicionants transversals que actuen sobre el suport, definit per les unitats de
paisatge/zones i pels components de qualificació. Aquests filtres, condicionen els usos i la seva
intensitat quan poden comprometre l’objecte de la seva protecció o servei.



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 filtres que s’identifiquen són:

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:



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.

Paisatge, les zones més visibles del municipi, principalment els vessants de la Serra de
Galliners, a través del camí dels Monjos.

-



Riscos, on s’inclou:

Els bens catalogats, i concretament els espais de protecció del paisatge definits pel
catàleg.



Risc d'inundació, que 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, caracteritzat per:
-

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.
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.
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5.3.4 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”, a escala 1:7.500.



Camí de la Font dels Caçadors

Camins de tercer ordre, codi Xr3



A més de la regulació particular d'aquest article, als elements de la xarxa viària rural els hi és
d'aplicació la regulació general establerta als articles de la secció 1a del capítol II del títol quart
d'aquestes Normes urbanístiques, relativa al sistema viari.

Es tracta de la resta de camins que complementen la xarxa viària rural. La seva amplada serà de 3
metres, sempre que les tanques tradicionals existents ho permetin. En cas contrari, sempre que es
pugui, amb una distància màxima de 250 metres, s’habilitaran punts que permetin l’encreuament de
vehicles, mantenint invariable la secció a la resta del camí. En els camins forestals, on no hi ha tanques,
la secció mínima serà de 3 metres, amb un gàlib lliure d’obstacles de 5 metres per a permetre el pas
dels equips d’extinció d’incendis. En els plànols d’ordenació s’identifiquen els següents:



La jerarquia i amplades dels camins de la xarxa viària rural s'ajustaran d'acord amb el següent:



Camí que connecta camí dels Monjos i can Vinyals (entre les masies de Can Caber i Can Camps)



Camí que connecta les masies de Can Caber i Can Vinyals



Camí que connecta el camí dels Monjos i Can Feliu



Camí que connecta la Serra de Galliners i Can Poncic



Camí que connecta la Serra de Galliners i Can Ferran

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. En concret, són els següents:


Camí antic de Sant Cugat



Camí de Can Barnola



Camí de Can Llobateres



Camí de Can Samunta



Camí de Can Vinyals



Camí de les Fonts



Camí de Sant Feliuet



Camí del Mig



Camí dels Boletaires



Camí dels Monjos

La seva amplada, en general, serà de 5 metres, sempre que les tanques tradicionals existents ho
permetin. En cas contrari, sempre que es pugui, amb una distància màxima de 250 metres, s’habilitaran
punts que permetin l’encreuament de vehicles, mantenint invariable la secció a la resta del camí.
A l’amplada de 5 metres s’hi addicionarà una amplada mínima de 1,5 metres pel pas de bicicletes i
vianants, que serà segregat, sempre que la intensitat de circulació així ho justifiqui.
En els camins forestals, on no hi ha tanques, la secció mínima serà de 5 metres, amb un gàlib lliure
d’obstacles de 5 metres, per a permetre el pas dels equips d’extinció d’incendis.

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.
La seva amplada serà de 4 metres, sempre que les tanques tradicionals existents ho permetin. En cas
contrari, sempre que es pugui, amb una distància màxima de 250 metres, s’habilitaran punts que
permetin l’encreuament de vehicles, mantenint invariable la secció a la resta del camí.
A l’amplada de 4 metres s’hi addicionarà una amplada mínima de 1,5 metres pel pas de bicicletes i
vianants, que serà segregat, sempre que la intensitat de circulació així ho justifiqui. En els camins
forestals, on no hi ha tanques, la secció mínima serà de 4 metres, amb un gàlib lliure d’obstacles de 5
metres, per a permetre el pas dels equips d’extinció d’incendis.


Camí de can Ferran



Camí de la carretera a Can Vinyals
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Estructura de la xarxa de camins

5.4

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
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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 A 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.
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).
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.
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.



La proposta de planejament preveu diferents actuacions en sobre les infraestructures de la mobilitat,
els espais lliures, els equipaments i els elements patrimonials a protegir:
Infraestructures de la mobilitat. L’ordenació de les diferents infraestructures territorials de la
mobilitat, fonamentalment les viàries i ferroviàries, comporten un canvi significatiu en les relacions
urbanes i en el paisatge territorial.


Xarxa d’eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova. 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.



Mobilitat, transport públic i aparcament. El Pla d’ordenació urbanística municipal ha de ser un
document que faciliti la redacció del Pla de mobilitat urbana. La proposta del pla és doble:
estructura viària jerarquitzada i reserva una part significativa de la xarxa de les vies públiques
a carrers per la mobilitat del vianants.

Ordenació dels espais lliures. El Pla proposa una millora, integrant els torrents i els verds urbans
de la ciutat en un sistema estructurat de relacions, on l’espai lliure actuï de connector i de límit
entre l’espai urbà consolidat (i compacte) i l’espai rural, agroforestal del seu entorn. Aquestes
consideracions es concreten en:


Els torrents com a espais de lleure i connexió. 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.



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.



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 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:



ESTRATÈGIES DE NATURALITZACIÓ DE L'ESPAI URBÀ





Variant de la C-1413a

-

Nova rotonda a Can Canals, en l’enllaç de connexió amb la C-58

-

Millora de la intersecció del Pg. Can Barba amb la C-1413a

-

Connexió de la variant C-1413a amb la vialitat interna del sector PMU 15 Can Canals Est

-

Intersecció en T entre la C-1413a aquesta i la C-1413a actual

-

Connexió entre el nucli del Castellet i la C-1413a amb la prolongació del carrer dels
Castanyers



Definir una estructura general de grans d’itineraris verds - camins territorials

-

Constituir una xarxa verda de mobilitat interior

L’assoliment d’un estàndard de qualitat. A partir del recompte efectuat en el marc del POUM
Sant Quirze del Vallès te un estàndard d’espais lliures de molt alta qualitat.

Els equipaments. La definició del nou model del sistema d’equipaments, parteix de quatre criteris
essencials:


Complementar les actuals dotacions existents i previstes. La proposta de POUM complementa
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.



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.



Les noves reserves d’equipaments com a part d’un sistema complex. El pla defineix 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.



L’assoliment d’un estàndard de qualitat. La preservació i integració del conjunt patrimonial

Ordenació de l’estructura viària. El POUM preveu un conjunt d’actuacions a nivell viari que
milloraran la funcionalitat i seguretat de la xarxa viària:
-

-

La preservació i integració del conjunt patrimonial. Aquest Pla impulsa 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.
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5.4.1 Actuacions previstes en el planejament


Per al desenvolupament i execució del sòl urbà, el POUM defineix els següents instruments principals:


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 venen 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 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:

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)

-

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)

-

PMU02: Pla de millora urbana Can Llobateres

-

PAU-01i. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (i)

-

PMU03: Pla de millora urbana Can Ponsic

-

PAU-01j. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (j)

-

PMU04: Pla de millora urbana Avinguda Egara

-

PAU-01k. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (k)

-

PMU05: Pla de millora urbana Les Casetes, est

-

PAU-03. Polígon d’actuació urbanística Poble Sec

-

PMU06: Pla de millora urbana Sotavia

-

PAU-05. Polígon d’actuació urbanística Les Casetes oest

-

PMU07: Pla de millora urbana Los Rosales nou

-

PMU10: Pla de millora urbana Mas Duran 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:

-

PMU11: Pla de millora urbana Mas Duran sud

-

PAU-02a. Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (a)

-

PMU12: Pla de millora urbana Can Corbera

-

PAU-02b. Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (b)

-

PMU13: Pla de millora urbana Estació

-

PAU-02c. Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (c)

-

PMU14: Pla de millora urbana Can Canals nord

-

PAU-02d. Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (d)

-

PMU15: Pla de millora urbana Can Canals est

-

PAU-02e. Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (e)

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: PEU del Parc dels
torrents de Sant Quirze del Vallès.
Catàleg de béns a protegir del municipi. En aquest POUM S’incorpora el Catàleg de béns a protegir.



Catàleg de de masies i cases rurals. En aquest POUM s’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.



Ordenances.

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:
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.


-

PMU01: Pla de millora urbana Les Fonts sud





PAU-04. Polígon d’actuació urbanística Castellet A

-

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 dels usos existents.
Aquest POUM no delimita cap pla de millora urbana de compleció en sòl urbà no consolidat.


-

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:
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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.



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.

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

CONSIDERACIONS AMBIENTALS DELS SECTORS DEL POUM
Concepte

Nom

Consideracions ambientals

Polígon d’actuació urbanística Les FontsBaix Riera (i).Codi: PAU-01i
Polígon d’actuació urbanística Les FontsBaix Riera (j).Codi: PAU-01j
Polígon d’actuació urbanística Les FontsBaix Riera (k).Codi: PAU-01k
Polígon d’actuació urbanística Carretera
de Les Fonts (a).Codi: PAU-02a
Polígon d’actuació urbanística Carretera
de Les Fonts (b).Codi: PAU-02b
Polígon d’actuació urbanística Carretera
de Les Fonts (c).Codi: PAU-02c

La localització dels PAUs 2 és dins el
tramat urbà de les Fonts, al llarg del
marge dret de la carretera de Terrassa a
Rubí que creua per les Fonts. En aquesta
localització cal tenir present els efectes
del soroll per l’elevat trànsit rodat
d’aquesta via.

Polígon d’actuació urbanística Carretera
de Les Fonts (d).Codi: PAU-02d
Polígon d’actuació urbanística Carretera
de Les Fonts (e).Codi: PAU-02e
Polígon d’actuació urbanística Carretera
de Les Fonts (f).Codi: PAU-02f

Àmbits planejament

Polígon d’actuació urbanística Carretera
de Les Fonts (g).Codi: PAU-02g
Polígon d’actuació urbanística Carretera
de Les Fonts (h).Codi: PAU-02h

CONSIDERACIONS AMBIENTALS EN ELS SECTORS DEL PLANEJAMENT

Polígon d’actuació urbanística Carretera
de Les Fonts (i).Codi: PAU-02i

A la següent taula s’enumeren les principals consideracions ambientals per a cadascun dels sectors:

Polígon d’actuació urbanística Poble Sec.
Codi: PAU-03

El PAU 3 es troba al barri del Poble-Sec al
límit est d’aquest, amb la riera de Can
Barra i la zona d’activitats que ocupa
l’empresa ABB. A nivell ambiental, cal
tenir en consideració la zona de
connectivitat que representa l’eix de la
riera en aquest punt tant a nivell ecològic
com cultural ja que hi ha la possibilitat de
traçar-hi la continuació del camí verd del
Vallès provinent de Bellaterra.

Polígon d’actuació urbanística Castellet A.
Codi: PAU-04

El PAU 4 es troba al límit de la urbanització
del Castellet est i sud coincident amb la
carretera C-1413a. En aquest sector cal
tenir present el risc d’incendi forestal en
el seu límit amb els boscos de la serra de
Galliners.

Polígon d’actuació urbanística Les Casetes
est. Codi: PAU-05

Aquest àmbit es troba en un espai urbà a
l’avinguda d’Arraona. Es tracta d’una via
estructurant del nucli urbà de Sant Quirze.

Polígon d’actuació urbanística Can Canals
C i D. Codi: PAU-06

El PAU 6 es tracta d’un polígon d’activitats
al sud-est del municipi que limita amb la
riera de Can Barra. . A nivell ambiental,
cal tenir en consideració la zona de
connectivitat que representa l’eix de la
riera en aquest punt tant a nivell ecològic
com cultural ja que hi ha la possibilitat de

CONSIDERACIONS AMBIENTALS DELS SECTORS DEL POUM
Concepte

Nom

Consideracions ambientals

Polígons d'actuació
urbanística

Polígon d’actuació urbanística Les FontsBaix Riera (a).Codi: PAU-01a

La localització dels PAUs 1 és al marge dret
de la riera de Rubí a tocar de la
canalització d’aquest curs. A nivell
ambiental, cal tenir present el risc
d’inundació per la seva proximitat a un
curs d’aigua superficial amb una alta
freqüència d’avingudes torrencials.

Polígon d’actuació urbanística Les FontsBaix Riera (b).Codi: PAU-01b
Polígon d’actuació urbanística Les FontsBaix Riera (c).Codi: PAU-01c
Polígon d’actuació urbanística Les FontsBaix Riera (d).Codi: PAU-01d
Polígon d’actuació urbanística Les FontsBaix Riera (e).Codi: PAU-01e
Polígon d’actuació urbanística Les FontsBaix Riera (f). Codi: PAU-01f
Polígon d’actuació urbanística Les FontsBaix Riera (g).Codi: PAU-01g
Polígon d’actuació urbanística Les FontsBaix Riera (h).Codi: PAU-01h
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CONSIDERACIONS AMBIENTALS DELS SECTORS DEL POUM
Concepte

Nom

CONSIDERACIONS AMBIENTALS DELS SECTORS DEL POUM
Consideracions ambientals

Nom

Consideracions ambientals

Pla de millora urbana Mas Duran sud. Codi:
PMU-11

Espai en una zona urbana del municipi que
no implica consideracions pel que fa al risc
d’incendi forestal ni aspectes relacionats
amb la connectivitat ecològica.

Pla de millora urbana Can Corbera. Codi:
PMU-12

En aquest sector les consideracions
ambientals van encaminades en ocupar la
menor superfície de sòl possible ja que es
tracta d’un espai de corredor ecològic
territorial entre Sant Llorenç del Munt i
Collserola.

Comprèn els terrenys situats a l’extrem
sud-oest del municipi, limitant amb el
terme municipal de Rubí, entre la riera de
Rubí i la carretera de Rubí a Terrassa.
Espai periurbà que actualment alberga
edificis industrials. A la franja limítrof amb
la canalització de la riera caldria habilitar
un espai verd per garantir un paisatge més
naturalitzat a la façana amb aquest curs
superficial.

Pla de millora urbana Estació . Codi: PMU13

En aquest sector extens que inclou els
terrenys de la finca de Can Ponsic situada
entre el torrent de la Beztuca i l’avinguda
Can Pallàs. Es troba en un espai
agroforestal de gran valor paisatgístic al
centre del municipi i entre dos torrents. A
nivell ambiental cal aconseguir mantenir
l’activitat agrícola per mantenir l’actual
paisatge i garantir la connectivitat
ecològica als cursos de la Betzuca i la font
del Pont.

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. És un espai en una zona
urbana del municipi que no implica
consideracions pel que fa al risc d’incendi
forestal ni aspectes relacionats amb la
connectivitat ecològica.

Pla de millora urbana Can Canals Nord.
Codi: PMU-14

Espai en una zona urbana del municipi que
no implica consideracions pel que fa al risc
d’incendi forestal ni aspectes relacionats
amb la connectivitat ecològica.

Pla de millora urbana Can Canals Est
Codi: PMU-15

Espai en una zona urbana del municipi que
no implica consideracions pel que fa al risc
d’incendi forestal ni aspectes relacionats
amb la connectivitat ecològica.

traçar-hi la continuació del camí verd del
Vallès provinent de Bellaterra.
Plans de
urbana

millora

Pla de millora urbana Les Fonts Sud. Codi:
PMU-01

Pla de millora urbana Can Llobateres.
Codi: PMU-02

Pla de millora urbana Can Ponsic. Codi:
PMU-03
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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, delimitat als plànols d’ordenació
d’aquest POUM, és de 10.422 m². A nivell
ambiental es vol garantir un parc lineal a
límit amb la canalització de la riera per
obtenir un entorn més naturalitzat.

Pla de millora urbana Avinguda d’Ègara.
Codi: PMU-04

Espai totalment urbanitzat on l’actual
sector no modifica la zona on s’implanta.

Pla de millora urbana Les Casetes Est.
Codi: PMU-05

Espai totalment urbanitzat on l’actual
sector no modifica la zona on s’implanta.

Pla de millora urbana Sotavia . Codi: PMU06

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. Cal tenir present el risc
d’incendi associat a aquesta urbanització
situada en una zona boscosa i també l’eix
del torrent de Can Jeroni a nivell ecològic
com cultural ja que hi ha la possibilitat de
traçar-hi la continuació del camí verd del
Vallès provinent de Bellaterra.

Pla de millora urbana Los Rosales Nou.
Codi: PMU-07

Comprèn els terrenys hortícoles situats al
nord, est i al sud del barri de Los Rosales,
entre la carretera C-1413, la via del
ferrocarril i la finca de Ca n’Arús. A nivell
ambiental, aquest sector és limítrof amb
la riera de Can Barra i els espais lliures
estaran inclosos en el parc dels Torrents.

Pla de millora urbana Mas Duran oest.
Codi: PMU-10

Espai en una zona urbana del municipi a
tocar del Parc de les Morisques que no
implica consideracions pel que fa al risc
d’incendi forestal ni aspectes relacionats
amb la connectivitat ecològica.

Concepte

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

6.

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS DE
L’ORDENACIÓ PROPOSADA

A continuació s’identifiquen, caracteritzen i s’avaluen els diferents efectes sobre el medi derivats de
l’ordenació proposada.
Cada impacte s’ha caracteritzat segons sigui positiu, negatiu o neutre (en aquells casos en que el POUM
no fa propostes que facin augmentar l’impacte considerat), i s’ha avaluat segons sigui:


Baix: quan hi ha efecte molt poc significatiu.



Moderat: quan es produeix un impacte però no té la magnitud suficient per considerar-lo
significatiu, sobretot tenint en compte el context ambiental i territorial.



Significatiu: en aquells casos en que es produeix un efecte d’una magnitud que es considera
important.
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. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA
Factor

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

Avaluació de la proposta

A.
Model
d’ocupació
i
ordenació del sòl.

A.1. Garantir una ordenació
urbanística eficient, quant a
funcionalitat, consums de
recursos i adaptades a les
característiques ambientals
del sector i del seu entorn.

A.1.1. Adoptar estructures urbanes
denses, compactes i complexes.

Increment de l’ocupació del sòl directe pels nous usos i
indirecte per les seves externalitats, de serveis i
infraestructures.

Una de les principals línies proposades en el POUM fa referència a l’aposta pel creixement interior i la requalificació
urbana:

Increment de les externalitats,
mobilitat.

per increment de la



Sense incrementar els límits del sòl urbà



Mantenint l’estructura actual del sòl no urbanitzable



Apostant per una assentament urbà compacte i no difós

Àmbits residencials del POUM
A.1.2. Adaptar la ordenació a les
formes del relleu, evitant pendents al
20 %, considerar les orientacions, i
l'estructura
geomorfològica
del
sector.

Pèrdua de sòl per erosió.

L’ordenació proposada en sòls urbanitzable s’ha adaptat a les formes del relleu, segons la distribució de pendents:

Efectes indirectes per moviment de terres, i per tant noves
externalitats.

- P < 20%: 85,7% de la superfície

A.1.3.
Dotar
de
caràcter
estructurador els sistemes locals
d'espais lliures i la continuïtat dels
sistemes generals, assignant els usos
detalladament en base als àmbits de
major valor ambiental.

Pèrdua de funcionalitat dels espais lliures de referència del
municipi:

- P > 20%: 14,3% de la superfície

Efectes sobre el paisatge generats pels les noves formes del
relleu sovint de difícil restauració

• Torrent de la Betzuca, riera de Can Barra i el Riu Sec,
torrent de la Font del Pont, Parc de la riera de les Arenes)

El POUM 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.

• Plaça de la 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
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EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA
Factor

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

Avaluació de la proposta

Esquema de parcs de caràcter territorial
A.1.5. Atendre al risc químic, quan en
l’àmbit proper al planejament hi hagi
un establiment afectat per la
legislació d'accidents greus.

Increment del risc químic.

A Sant Quirze del Vallès no hi ha localitzades empreses amb matèries perilloses. La més propera és a Terrassa i es tracta de
l’empresa: LAMIRSA (Laboratorios Miret SA). 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.

A.1.6. Atendre al risc d'inundació, en
relació a la delimitació de l'àmbit i a
la ordenació.

Risc d’inundació en noves implantacions amb usos no
compatibles. Efectes directes en franges inundables del
torrent de la Betzuca (segons el PEF), com:

Sant Quirze del Vallès conviu amb el risc d’inundació, especialment pel torrent de la Betzuca i el de les Arenes.

• Polígon industrial Can Canals
• Polígon industrial “el Poble – sec”
• Can Feliu
• Zona d’horta de Los Rosales

PAG. 100 DE 159

En el marc del present POUM es realitza un estudi d’inundabilitat on es caracteritza la zona de flux preferent
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MEMÒRIA

EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA
Factor

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

Avaluació de la proposta

Zones inundables segons el PEF
A.2 Establir la zonificació i
els usos potenciant la seva
plurifuncionalitat
i
autonomia.

A.2.1.
Preveure
sostre
amb
aprofitament urbanístic diferent a
l'habitatge i ubicar-lo cercant la
integració i interrelació amb aquest.

Increment de les externalitats, per increment de la
mobilitat.

En el marc del POUM es proposa un model de ciutat basat en:
• Dimensionar de forma qualitativa i quantitativa la nova ciutat: dimensionat i oferta d'habitatge del Pla, sòl industrial i
l'oferta d’activitat econòmica.
• Ordenar les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial: xarxa d'eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova
• Estructurar la ciutat a partir dels torrents i els espais lliures: torrents com a espais de lleure i connexió, interconnexió de
les "peces verdes".
• Equipar la ciutat de forma equilibrada i integral: localitzar nous equipaments en funció de criteris de reequilibri i de
correcció dels actuals desajustos

A.3.
Possibilitar
una
mobilitat
sostenible
mitjançant la planificació
integrada dels usos del sòl i
del transport.

A.3.3. Definir les xarxes de connexió
necessàries
per
assegurar
la
connectivitat.

Manca de connectivitat entre els diversos sectors del
municipi.

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
• Nova rotonda a Can Canals, en l’enllaç de connexió amb la C-58
• Millora de la intersecció del Pg. Can Barba amb la C-1413a
• Connexió de la variant C-1413a amb la vialitat interna del sector PMU 15 Can Canals Est
• Intersecció en T entre la C-1413a aquesta i la C-1413a actual
• Connexió entre el nucli del Castellet i la C-1413a amb la prolongació del carrer dels Castanyers
Proposta la implantació d’una xarxa d’eixos cívics (carrers verds i de mobilitat tova)

A.4. Adoptar un model
d'ordenació
urbanística
energèticament eficient.

A.4.1. Avaluar les emissions de GEH

Increment de GEH.

S’ha obtingut (a partir de les bases de dades de certificació energètica disponibles a l’ICAEN,) una mostra de 1.012
d’habitatges i locals, que donen una mitjana d’emissions de 170,9 kgCO2/m2any, que correspon a una certificació energètica
de E. Per fer l’estimació d’emissions del nou POUM s’ha utilitzat l’eina de càlcul d’emissions del planejament urbanístic, del
Departament de Territori, de l’any 2017.
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EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA
Factor

Objectiu

B. Cicle de l’aigua.

B.1
Prevenir
d'inundació,
l'afectació
a
persones.

el

risc
evitant
béns
i

Criteri

Efectes ambientals potencials

Avaluació de la proposta

B.1.1.
Definir
l’ordenació
en
coherència a la delimitació de zones
inundables (segons el Real Decret
638/2016, pel que es modifica el
Reglament del Domini Públic Hidràulic
i l’article 6 del RLU).

Increment del risc i afectació de béns i persones.

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, incloent el connector
biològic associat als torrents, la vegetació de ribera i la zona inundable dels mateixos.

B.1.2. Evitar els canvis de les
condicions hidrogeològiques de la
conca, ja sigui mitjançant la limitació
d’usos o l’establiment de mesures de
contorn.

Incrementar l’escolament i els cabals d’avinguda.

Modificar el règim d’avingudes dels cursos superficials.

La proposta de 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

Augment del risc d’inundació.

La transformació o consolidació de sòls amb cobertes rurals a cobertes urbanes comporta un canvi en les condicions
d’infiltració en el sòl, i en funció de l’entitat de la conca, i la intensitat de la transformació, pot comportar un canvi de les
condicions hidrològiques, generant un increment dels cabals punta, en una anàlisi de risc.
En general, qualsevol transformació, pel seu caràcter acumulatiu, genera un increment, el qual pot ser perceptible o no, de
les condicions hidrològiques de la de conca.
Es fa un càlcul comparatiu del NC (nombre de corba) abans i després del planejament, prenent el municipi com entitat
territorial. Els càlculs s’han realitzat seguint les Recomanacions tècniques per a la redacció d'estudis de zones inundables
d'àmbit local, de l’Agència Catalana de l’Aigua (Març de 2003).

Càlcul de l’escolament anual
D’aquí, en resulta que el nou planejament comporta un augment d’escolament al voltant de 0,1 mm/any (poc significatiu,
considerant el conjunt de la conca del riu Besòs).
B.2 Protegir la xarxa hídrica
i els espais fluvials.

B.2.1. Protegir els cursos d’aigua que
travessin o delimitin els nuclis i les
seves ribes.

Increment de la pressió sobre els cursos superficials.

De la formulació del POUM se’n poden derivar la necessitat d’obres de defensa davant del risc d’inundacions, i/o la necessitat
de traçat de nous serveis o infraestructures.
La xarxa hidrològica és significativa a l’àmbit del POUM de Sant Quirze del Vallès. Els seus eixos estructurals són el torrent
de la Betzuca i el de les Arenes (a l’extrem nord-oest), els quals pateixen la pressió humana que exerceix el nucli urbà i els
sectors industrials fruit de la seva proximitat. Cal destacar, en aquest sentit, els problemes lligats a l’ocupació de les seves
lleres. El POUM proposa estructurar la ciutat a partir dels torrents (a més a més dels espais lliures). L’ordenació ha de
permetre la integració dels torrents en el nou projecte del Pla, configurant tres grans parcs associats a cadascun dels torrents:
• El Parc del torrent de la Font del Pont
• El Parc del torrent de la Betzuca, riera de Can Barra i el Riu Sec
• El Parc de la riera de les Arenes
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.

B.3.
Garantir
la
disponibilitat de l’aigua i
fomentar-ne l’estalvi i la
reutilització en l’espai urbà.
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B.3.1. Garantir la disponibilitat de
recursos hídrics i la suficiència de les
infraestructures per a l’abastament.

Afecció a les aigües superficials i subterrànies.

L’empresa subministradora d’abastament d’aigua del municipi de Sant Quirze del Vallès és la societat CASSA (Companyia
d’Aigües de Sabadell). Al nucli de les Fonts, la companyia d’aigües de les fonts és qui presta aquest servei.
El consum d’aigua de Sant Quirze del Vallès es troba lleugerament per sota de la resta de la comarca del Vallès Occidental i
Catalunya. Sant Quirze del Vallès es situa en 194 l/hab. dia, la mitjana de la comarca del Vallès Occidental és de 199,09
l/hab. dia i la mitjana de Catalunya 208,68 l/hab. dia. Els usos de l’aigua es situen al 70% a través de xarxa i el 30% restant
a través d’indústria i pous.

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA
Factor

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

Avaluació de la proposta
El nou planejament comporta la necessitat d’abastament d’aigua. Seguint els criteris facilitats per l’Institut Català del Sòl,
en funció els usos s’estima les següents dotacions:
• Consum habitant: 200 L/hab i dia
• Consum zona comercial: 0,3 l/s i ha
• Consum zones verdes: 0,1 l/s i ha
• Industria logística i terciari: 0,3 l/s i ha
• Altres indústries: 0,5 l/s i ha
• Consum zona equipaments: 0,3 l/s i ha

B.3.2. Ordenació. Adoptar una
ordenació i zonificació congruent amb
la capacitat dels recursos hídrics,
d’acord amb la quantificació de la
demanda generada per als distints
usos.

Increment del consum d’aigua.

El nou planejament comporta la necessitat d’abastament d’aigua. Seguint els criteris facilitats per l’Agència Catalana de
l’Aigua, en funció els usos s’estima les següents dotacions:

La documentació relativa a les consultes, i en el seu cas el certificat de suficiència, o la necessitat de noves infraestructures
es presentarà en un apèndix en els respectius documents d’obres d’urbanització dels diferents plans que desenvolupin el
POUM.

C. Ambient
atmosfèric

C.1. Mantenir la població
exposada a nivells acústics
permesos per la legislació.

B.3.3. Gestió. Ajustar les fonts de
subministrament i la qualitat de les
aigües al seu destí i ús, i en
conseqüència
preveure
xarxes
diferenciades per a les diferents
qualitats i usos. Els sistemes
separatius, s’adoptaran també per les
de les aigües pluvials i residuals
generades en els sectors de
planejament.

Increment de les necessitats d’aigua per la manca de
sistemes de reutilització.

Per altra banda, l’estalvi amb les mesures d’ordenació definides, i d’infraestructura i gestió, en els casos on es planteja
reutilització, hauran d’anar acompanyades de mesures d’eficiència, que es basen en:

Increment de les necessitats d’aigua per la manca
d’eficiència, pèrdues significatives d’aigua, absència d’un
control en l’ús de l’aigua.

• Eficiència en els sistemes d’aplicació. En principi farà referència al reg, proposant la utilització de sistemes de reg eficient,
garantint una eficiència del reg mínima del 70 %, mitjançant el reg per degoteig enterrat, difusors o aspersors).

C.1.1. Determinar les prescripcions
acústiques.

Increment dels nivells de soroll.

• Limitació de pèrdues. En el càlcul de les necessitats d’aigua, s’estima una pèrdua per fuites de fins un 10 %.
• Dotació de sistemes de gestió i control de la xarxa. El disseny de les xarxes es farà amb criteris que permetin el control del
consum i la detecció de fuites: comptadors individuals per abonats, a partir d’escomeses, sectorització de sectors amb un
element de control individualitzat.
El reg és una part important de la despesa d’aigua en els espais lliures. En aquest sentit es posposen.
Sant Quirze del Vallès disposa de Mapa de capacitat acústica, adaptat a les prescripcions del Decret 176/2009 del 10 de
novembre. El mapa de capacitat acústica es realitzà amb l’assistència tècnica del Servei per a la prevenció de la Contaminació
Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat.
A efectes d’ordenació, el territori es delimita en les següents zones de sensibilitat acústica:
- Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors que requereixen una protecció alta contra el soroll, concretament
zones residencials de nucli antic, zones d’ordenació contínua, ordenació oberta, en filera,...
- Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors que admeten una percepció mitjana de soroll: zones d’usos
terciaris i dotacions.
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EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA
Factor

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

Avaluació de la proposta
- Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors que admeten una percepció elevada de soroll, com les zones
d’activitat industrial.
En cadascuna d’aquestes zones de sensibilitat acústica se’ls hi atorga uns valors límit d’immissió en dB(A):

C.1.2.
Definir
d’ordenació.

estratègies

Increment de la població exposada a nivells de soroll
elevats.

L’ordenació s’ha definit de forma coherent amb els usos previstos del sòl, considerant les zones de soroll modelitzades per
a les diferents infraestructures.
Aquest fet, és especialment important en les zones properes a les infraestructures existents, concretament:
• C-58: Accés AP-7 – enllaç C-16 (Terrassa)
• C-16: Enllaç AP-7 – Enllaç C-58
• C-1413a: C-16 – N-150 (Sabadell)
L’ordenació proposada preveu minimitzar aquest impacte no planificant nous desenvolupaments residencials propers a la C58. A més preveu la terciarització de la façana del polígon actualment industrial aconseguint una transició entre la part
residencial i la industrial, que és font d’impacte acústic.
La façana del polígon Can Casablanques amb la C-58 també es terciaritza i n’augmenta el seu potencial d’alçada augmentant
l’efecte barrera a l’impacte acústic de la C-58 respecte les zones residencials.

E.
Biodiversitat,
connectivitat
ecològica
i
patrimoni natural.
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C.2. Limitar la generació de
necessitats
d'enllumenat
exterior (públic i privat) i
evitar-ne
els
fluxos
hemisferi
superior,
la
intrusió
lluminosa
i
l'impacte negatiu sobre els
organismes vius.

C.2.1. Adaptar l’ordenació als nivells
màxims de contaminació lluminosa
derivats del mapa de la protecció
envers la contaminació lluminosa a
Catalunya.

Increment de la contaminació lluminosa.

E.1. Establir com element
bàsic i vertebrador un
sistema d'espais lliures que
respongui a criteris de
biodiversitat
urbana,
físicament
continu
i

E.1.1.
Introduir
criteris
de
biodiversitat,
i
una
concepció
reticular com element de coherència
en el disseny dels espais lliures
urbans. Preveure la connectivitat dels

Pèrdua de connectivitat entre els espais lliures de la zona
urbana.

En general, l’adopció d’estructures compactes queda garantida en la mateixa formulació.
A més, els nous creixements de Sant Quirze del Vallès plantejats, són continuïtat o estan inserits en trames urbanes
consolidades i són coherents amb el Mapa de la protecció envers la Contaminació lumínica de Catalunya i en les prescripcions
del Decret 190/2015 de 25 d’agost de desplegament de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la
protecció del medi nocturn.

Pèrdua de connectivitat entre els espais lliures interiors i
l’àmbit del sòl de protecció especial inclosos en el PTMB.

Les zones que tenen una especial funció per a la connectivitat per a la fauna són els cursos superficials d’aigua, on hi ha
vestigis de formacions de boscos de ribera (alberedes, salzedes i altres boscos de ribera), que ressegueixen els afluents del
torrent de la Betzuca. Existeixen parts amb una allargada considerable d’entubaments en diversos torrents com el torrent
de la Font del Pont i el de la Vallcorba.
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EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA
Factor

Objectiu

Criteri

connectat a les xarxes
urbanes i territorials.

espais lliures exteriors amb els espais
lliures interiors.

Efectes ambientals potencials

Avaluació de la proposta
El Pla proposa una millora, integrant els torrents i els verds urbans de la ciutat en un sistema estructurat de relacions, on
l’espai lliure actuï de connector i de límit entre l’espai urbà consolidat (i compacte) i l’espai rural, agroforestal del seu
entorn. Aquestes consideracions es concreten en:
• Els torrents com a espais de lleure i connexió.
• El pla especial del parc dels torrents de Sant Quirze del Vallès
• Les places urbanes i ampliació de nous espais lliures
• La interconnexió de les “peces verdes”

El pla especial del parc dels torrents de Sant Quirze del Vallès
E.1.2. Qualificar com a zones verdes o
espais lliures els indrets de major
valor, envoltants de connectors
ecològics.

Pèrdua de connectivitat per a la fauna.

El corredor natural per a comunicar els espais naturals de Collserola amb els de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac, o
amb Montserrat, es situa entre el Papiol i Castellbisbal seguint el puig de Madrona i voltants del torrent de Can Balasc, per
una banda i per la Serra de Galliners.
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.
El POUM determina la necessitat de redactar un pla especial urbanístic (el pla especial del parc dels torrents de Sant Quirze
del Vallès) 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.

E.1.3. Conservar els peus arboris i
conjunts arbrats amb especial valor i
més significatius dels sectors.

Pèrdua d’espais i elements que tenen una estructura òptima
pel desenvolupament o refugi per a la fauna.

Les àrees amb vegetació més frondosa es situen en forma de petits claps amb àlbers (Populus alba) al Torrent de la Betzuca
a la zona de Can Poncic, torrent de Can Vinyals i torrent de la Grípia a Can Pallàs.
El planejament incorpora els torrents com a espais de lleure i connexió, on s’hi troba implantada aquesta vegetació de bosc
de ribera. Dins el terme municipal es localitzen un conjunt de torrents i connectors d’un alt valor paisatgístic i mediambiental
(torrents de la Betzuca, el de la Font del Pont, el de Can Barra i el Riu Sec) als que el Pla proposa integrar com espais
connectors de la ciutat amb el seu entorn natural més proper.
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EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA
Factor

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

Avaluació de la proposta

E.2.
Fomentar
la
naturalització de l'espai
urbà.

E.2.1. Qualificar com espais lliures els
hàbitats d'interès i altres espais de
valor introduint mesures per a la seva
preservació, i en especial dels espais
fluvials i de la vegetació de ribera.

Deteriorament dels àmbits inclosos com a HICs (hàbitats
d’interès comunitari) que creuen o es situen en les
proximitats de l’espai urbà.

Es destaquen com a àmbits de major valor:

Desnaturalització dels espais que mantenen una estructura
significativa (forestal, o bé d’interès agrícola) i que
connecten amb l’espai urbà.

• Els cursos superficials (torrents de la Betzuca, el de la Font del Pont, el de Can Barra i el Riu Sec), concretament els claps
amb vegetació de ribera (Torrent de la Betzuca a la zona de Can Poncic, torrent de Can Vinyals i torrent de la Grípia a Can
Pallàs).
• Escassos conreus de cereals (ordi, blat i civada), el farratge, la fruita seca (avellaner, ametller) i l’olivera. La vinya està
en curs de desaparició.
El planejament prendrà mesures per a la seva conservació, establint qualificacions específiques, amb l’objectiu de relaxar
la pressió antròpica a la que en l’actualitat es troben sotmesos aquests àmbits de major valor, i especialment la llera del
torrent de la Betzuca.
- Es delimitaran de forma clara els àmbits fluvials, amb els seus sistemes naturals associats, dels espais d’horta.
- Es definiran les eines de gestió per a permetre el manteniment dels sistemes naturals, a partir d’eines pròpies com la gestió
forestal, i l’agricultura.

F.
Paisatge,
patrimoni cultural i
ús social

F.3. Urbanització. Tenir
cura
de
la
qualitat
paisatgística dels espais
urbans i espais lliures en sòl
no urbanitzable.

F.3.1. Preveure aspectes com la
continuïtat, els espais de vianants i
bicicletes, el tractament de la
vegetació...

Pèrdua dels valors del paisatge urbà.

S’han definit estratègies específiques en aquest aspecte que es troben recollides en l’estudi de mobilitat generada

Deteriorament de valors intrínsecs vinculats als hàbitats i a
la biodiversitat situada en el SNU.

S’ha articulat un sistema d’espais lliures per mitjà d’una xarxa de camins que permeten la continuïtat dels espais verds de
vianants i bicicletes.

F.3.2. Exigència de la integració visual
en el paisatge urbà de les
instal·lacions de serveis tècnics en
superfície amb el seu soterrament
sempre que sigui possible, i
especialment en el cas de les
instal·lacions de transport d’energia
elèctrica i similars.

Impactes visuals significatius en els serveis tècnics i
sobretot, línies d’alta tensió.

El planejament preveu, en general, que les instal·lacions de serveis tècnics s'integren al paisatge urbà, ja sigui en tractaments
de límit, en afloraments de servituds de pas, o amb la definició arquitectònica de les edificacions, quan aquesta es produeixi.

F.3.3. Dur a terme tractaments
específics d'integració paisatgística
dels espais de vora amb els sòls no
urbanitzables.

Generació
de
implantacions.

Els espais de vora són els que estan sotmesos a majors pressions per la relació entre el SU i SNU, patint amb major o menor
grau la recepció d’externalitats i una major pressió d’ús.

En aquest sentit el planejament formula una xarxa d’eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova. 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

conflictes

d’integració

en

noves

També són sovint espais en transició, ja sigui cap a una transformació urbana, o en l’altre extrem l’emboscament de terrenys
agrícoles. En tots els casos generen paisatges en transició, en busca d’un nou equilibri, urbà o forestal. Aquests paisatges en
transició son sovint de baixa qualitat, però amb una alta sensibilitat de percepció per la proximitat al sòl urbà
El control d’aquests espais en transició és clau per a generar un paisatge de qualitat en el conjunt del municipi, accelerant
els processos de transició, o establint mecanismes de gestió que permetin el seu control. L’agricultura és una bona eina pel
control d’aquests paisatges.
Els nous sectors urbans de Sant Quirze del Vallès s’han realitzat permetent la seva integració en l’entorn més immediat,
aportant una atenció especial a tots aquells límits amb el sòl no urbanitzable, susceptibles de condicionar la qualitat
paisatgística de la zona.
En aquest sentit, pren una especial rellevància la frontera del sòl urbà amb el sistema hídric definit pel torrent de la Betzuca.
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7.

DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLANEJAMENT

7.1

IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE TRANSFORMACIÓ

Els sòls objectes de reordenació o transformació derivats de la proposta del POUM de Sant Quirze del
Vallès, inclouen els plans de millora urbana (PMU) en sòl urbà consolidat i en sòl urbà no consolidat,
juntament amb els polígons d’actuació urbanística (PAU) i l’àmbit del pla especial del PEU del Parc
dels torrents de Sant Quirze del Vallès.






7.2

DEMANDES ADDICIONALS DE RECURSOS I D’INFRAESTRUCTURES

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.



Principalment de tipus forestal (52,1%)

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 B, Castellet C,...)
i d’activitats econòmiques: (Can Canals est,...).



En segon lloc de tipus improductiu (46,6%)



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



La superfície de cultiu ocupa un 1,4% de la superfície de PAUs



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



Un increment de 65,8 MW d’energia elèctrica

Les cobertes del sòl interceptades en els àmbits dels PAUs són:

Els sectors definits en el planejament com a PMUs, es caracteritzen per ocupar en l’actualitat:


Una major superfície de tipus improductiu (43,5%)



La coberta forestal, dominada per matollar i herbassar, amb un 36,8% de la superfície



Un 19,7% de superfície es troba ocupada per conreus

En l’àmbit del planejament on es proposa el “Parc dels torrents de Sant Quirze del Vallès”, la
superfície es distribueix a través de:


Domini significatiu de la superfície ocupada per zona forestal (71,4%)



19,9% de la superfície dominada per conreus



8,6% de la superfície ocupada per superfícies de tipus improductives

Cobertes del sòl en els àmbits definits pel planejament (PAUs, PMUs i Parc dels Torrents)
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8.

MESURES CORRECTORES

8.1

MESURES ESTRATÈGIQUES

8.1.1 Mesures en l’ordenació proposada



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.



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. Inclou
el connector biològic associat als torrents, la vegetació de ribera i la zona inundable dels mateixos.

La proposta recull les determinacions ambientals del pla, quedant plasmades en l’ordenació, tant del
sòl urbà com del sòl no urbanitzable.


Estructurar la ciutat a partir dels torrents i els espais lliures. 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:


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.



Les places urbanes, espais de significació, convivència i relació ciutadana i la localització i
ampliació de nous espais lliures urbans.



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.


Els torrents com a espais de lleure i connexió. 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.
A l’interior de la ciutat els torrents prenen diferent forma i dimensió, podent en cadascun dels
mateixos diferenciar morfològicament els següents aspectes:


El fons del torrent



Vessant, correspon als marges dels torrents, on es hi ha les pendents més elevades.



Balcó, és la cota de la coronació dels marges dels torrents, o bé de la rasant on hi ha implantat
la zona urbana.

L’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:


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.



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).
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8.1.2 Garantir la continuïtat dels corredors naturals

PLA ESPECIAL DEL PARC DELS TORRENTS

El POUM garanteix la continuïtat dels sistemes generals que estructuren el municipi, tant el corredor
que recorre en sentit Nord Sud en l’àmbit de la Serra de Galliners, així com la xarxa de torrents que
travessa el nucli urbà 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 esmentats, 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 93,25 hectàrees. El pla especial urbanístic podrà delimitar un
àmbit més extens que inclogui altres sòls urbans i/o no urbanitzables 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.

Connectivitat a través del corredor central Sant Llorenç del Munt – Collserola

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.
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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.

Per tant, hi ha tres paràmetres bàsics, transversals que estableixen un marc per a la implantació
d’activitats. Aquesta és la única referència a paràmetres urbanístics:


Ocupació, expressat en % sobre dimensió de la finca

El PE 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



Parcel·la mínima per edificar



Distancia a límits: 10 m.

8.1.3 Control de les activitats en l’espai agrari

S’ha de destacar la diferència amb la normativa actual, que estableix:


Tipus d’edificació (magatzem, granja, cobert, indústria, ....)



Ocupació de parcel·la en funció de la tipologia d’edificació, regulant l’ocupació, fixada en un % i
un volum màxim de les edificacions. Per tant, respon més a un concepte de potencialitat, més que
a possibilitat.

Hi ha un aspecte específic, i que és objectiu principal del POUM, que és la limitació de les construccions,
no associades a l’activitat agrària en el sòl no urbanitzable, malgrat no ser un aspecte d’especial
importància en el municipi de St. Quirze, si que ho és en general en el Vallès, i en el conjunt del
territori català.

La dimensió de les activitats en el present POUM es plantegen en relació a la capacitat dels suport de
gestió de les externalitats en el cas de les explotacions ramaderes, i de la primera transformació o
gestió de la producció en l resta d’activitats vinculades al sector primari.

8.1.3.1 Vinculació de les activitats al suport

8.1.3.2 Regulació de les activitats

En el POUM es planteja donant importància a l’activitat, sense restringir aquestes d’entrada en funció
de la tipologia d’edificació, a partir d’uns paràmetres d’ocupació i de sostre.

Assumint el principi de que la regulació del sòl no urbanitzable del POUM vol dinamitzar les activitats
en l’espai agrari com a mesura per la seva gestió, s’estableixen mecanismes per tal de fer aquesta
regulació des de la pròpia activitat, que és la que es vincula a la gestió d’un àmbit més o menys extens
vinculat, i per tant gestionat.

Respon a un concepte de possibilitat, permetent les activitats que comportin la millor gestió dels espais
oberts, més que de potencialitat, concretant un sostre i una ocupació sense més.
Malgrat això, cal acotar, en general, una ocupació màxima del territori, o si més no, tenir una certa
contenció. Per tant, té sentit definir uns paràmetres que limitin al màxim l’ocupació de les finques,
que han de permetre:

Així, es planteja les activitats a tres nivells:


US. Compatibilitat d’usos en els espais oberts, en base a l’article 47 de la LU i en funció de les
components de qualificació i els filtres, tal com s’ha exposat ja en la descripció de la proposta.



No limitar la implantació d’activitats per a la correcta gestió del SNU, i permetre el
desenvolupament econòmic.



INFLUÈNCIA TERRITORIAL: defineix l’àmbit adscrit a l’activitat.





Acotar la dimensió de les edificacions en relació a la gestió bàsica del territori, i a l’ocupació actual

DIMENSIÓ. La dimensió ha de venir justificada per la tipologia d’activitat i la seva influència
territorial.

Cal diferenciar en aquest punt el concepte de finca del de parcel·la. Així, prenent de base el Reial
decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació
urbana, es defineix finca i parcel·la de la següent forma:
Article 26. Formació de finques i parcel·les, relació entre aquestes i complexos immobiliaris.
1. Constitueix:

A més dels paràmetres bàsics d’implantació definits en l’apartat anterior es regula la dimensió en
base a producció i externalitats, la dimensió es vincula a la producció per tal de garantir que
l’activitat agrària implantada està lligada al territori, i externalitats per tal de garantir que el
territori és suficient per a assumir, o digerir les externalitats, d’ aquelles activitats que
necessàriament han d’estar en SNU, com les activitats ramaderes.

a) Finca: la unitat de sòl o d’edificació atribuïda exclusivament i excloentment a un propietari o
diversos en proindivís, que es pot situar a la rasant, a la volada o al subsòl. Quan, d’acord amb la
legislació hipotecària, pugui obrir foli en el Registre de la Propietat, té la consideració de finca
registral.



b) Parcel·la: la unitat de sòl, tant en la rasant com en la volada o el subsòl, que tingui atribuïda
edificabilitat i ús o només ús urbanístic independent.



2. ....
Les ocupacions de parcel·la es determinen a partir d’una dimensió mínima de parcel·la, la finca
mínima, donat que no hi ha una activitat agrícola intensiva a Sant Quirze, que podria sol·licitar
dimensions menors, i una distància a límits, que s’estableix en 10 metres. Aquesta distància de 10
metres prové de:


Distància a edifici:



Camí perimetral



Tanca vegetal
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2,5 m.
5 m.
2,5 m.

Producció: una explotació, no podrà gestionar la producció de més d’un % del total de la seva
Zona (Unitat de Paisatge).
Haurà de justificar que com a mínim un 50% de les seves matèries, base de la seva
transformació, provinguin de la finca adscrita.
Externalitats: una explotació, si presenta una zona d’influència superior a la seva finca
adscrita, no podrà generar externalitats directes, que no es puguin gestionar de forma passiva
en un % del conjunt de la zona.

INFLUÈNCIA TERRITORIAL
Les activitats que s’implanten en el SNU, necessàriament han d’estar vinculades a un territori, que
correspon a la seva superfície adscrita. Aquesta adscripció pot ser per propietat o per vinculació, per
exemple de diferents propietats a una sola implantació en règim cooperatiu.
Per poder implantar una instal·lació en el SNU, aquesta ha de donar servei majoritàriament a la finca
adscrita, és a dir, per a processos de transformació de la producció o emmagatzematge de productes
d’origen a la pròpia finca com a mínim en un 50 %.
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Si la instal·lació que es proposa te una capacitat superior, i per tant no es pot abastir només de la
pròpia finca en un volum superior al doble, tindrà necessàriament d’implantar-se en un sector
d’activitat en sòl urbà.

ESTADÍSTICA DE CONREUS VALLES OCCIDENTAL 2017
GRUP CONREU
FLORS I PLANTES

Aquesta vinculació només es sol·licita per les instal·lacions de transformació, emmagatzematge o gestió
de producció primària, a partir d’hortalisses, fruita, gra, farratges, transformació de productes
ramaders, etc...
No és d’aplicació per a les instal·lacions ramaderes, que necessàriament s’han d’implantar en el sòl no
urbanitzable. En aquest cas, la seva influència territorial ve determinada per la gestió de les seves
externalitats, principalment les dejeccions ramaderes, la gestió de les quals ja esta regulada amb
adscripció a finques, pròpies o no, per la seva fertilització.

HORTALISSES

DIMENSIÓ
La dimensió ha de venir justificada per la tipologia d’activitat i la seva influència territorial.

CEREALS GRA

La dimensió pretén regular la grandària de les explotacions evitant que apareguin en el SNU grans
industries, l’emplaçament més adequat de les quals pugui ser el sòl urbà, o en el cas de les activitats
ramaderes, malgrat l’emplaçament necessàriament sigui el SNU, no comporti, per la seva grandària un
ús industrialitzat d’aquest sòl.
Així és preveu:



Producció: una explotació, no podrà gestionar la producció de més de un % del total de la seva
Zona (Unitat de Paisatge).
Externalitats: una explotació, si presenta una zona d’influència superior a la seva finca adscrita,
no podrà generar externalitats directes, que no es puguin gestionar de forma passiva en un % del
conjunt de la zona.

Per l’aplicació d’aquesta estratègia, la problemàtica es deriva d’establir uns paràmetres bàsics per
estimar les produccions potencials del territori, que siguin d’aplicació a totes les activitat.

LLEGUMINOSES
GRA

CONREUS
INDUSTRIALS

CULTIUS
FARRATGERS

Producció
Aquest percentatge es calcularà en base a la producció primària d’hortalisses, fruita fresca, farratge o
gra, en el TM de Sant Quirze, prenent de base les produccions comarcals.
FRUITERS

OLIVAR
VINYA NO
ASSOCIADA
ALTRES
LLENYOSOS

CONREU
Altres flors
Plantes ornamentals
Col de cabdell
Enciam
Escarola
Espinac
Bleda
Albergínia
Tomàquet
Pebrot
Carxofa
Coliflor
Ceba
Mongeta tendra
Fava tendra
Blat tou (nou conreu)
Ordi
Civada
Triticale
Mill i melca
Espelta
Fajol
Mongeta seca
Fava seca
Favó (nou conreu)
Cigró
Pèsol sec
Veça
Gira-sol
Colza
Cereals d'hivern per a
Blat de moro farratger
Sorgo farratger
Margall (Raigràs)
Altres gramínies
Alfals
Trèvol
Trepadella
Associació Veça Poma
Pera
Codony
Nespra
Albercoc
Cirera i guinda
Préssec
Nectarina
Pruna
Groseller (nou conreu)
Castanya (fruit)
Ametlla (closca)
Nou (closca)
Avellana (closca)
Olivera per a oliva de
Olivera per a oliva d'oli
Vinya de raïm de taula
Vinya de raïm per a vi
Vinya de raïm per a
Canya vulgar
Garrofer
Morera i altres

SECÀ (ha)
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
317
1.716
386
158
4
10
5
0
20
54
22
6
52
3
90
371
0
4
123
0
257
0
11
13
0
1
0
0
1
4
12
0
1
0
0
26
7
0
0
225
0
33
0
0
1
0

REG (ha) SECÀ (kg/ha)
0
5.000
1
2
7
1
1
1
2
14
3
1
2
4
11
2
6.000
4
3.540
0
4.110
14
2.380
0
3.230
0
1.430
0
4.560
0
700
5
0
560
8
560
0
320
0
640
0
640
0
2.410
6
2.240
17
12.800
0
0
15.680
4
17.760
0
16
15.990
0
1
16.800
1
15.680
1
0
8.220
2
0
3
9.370
14
2.030
9
7.730
0
2
7.210
1
0
2
800
0
800
1
0
4
1.800
0
1
9.220
0
0
0
600
0
-

REG (kg/ha)
105.000
27.500
28.030
23.390
13.630
18.520
24.640
31.000
23.410
15.000
19.690
31.800
11.730
9.380
5.570
4.240
800
1.200
3.100
26.980
49.100
57.430
37.400
27.350
24.070
11.250
16.200
3.640
13.200
10.530
11.790
1.990
1.260
2.930
16.000
-

TOTAL(t)
10
105
55
196
23
14
19
49
434
70
15
39
127
129
55
1.144
7.053
978
510
6
46
4
4
11
40
7
4
33
7
220
5.207
63
2.381
5.028
222
231
24
8
23
58
59
212
28
12
25
6
1
417
320
1
-

En base als valors de l’anterior taula es presenten uns valors de base. Els valors que es proposen tenen
la intenció de ser uns estàndards de càlcul, i consideren tant les produccions potencials com la
significació dels conreus a Sant Quirze.
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Resulta que el potencial màxim de gestió d’externalitats ramaderes avui a Sant Quirze, en els espais
de conreu, i per tant obviant, com correspon, els espais forestals es de 57 UB

Així la producció que es proposa com a estàndard és la següent:

Amb dades del Cens Agrari 2009, a Sant Quirze hi ha fins a 45 UB, pel que es pot dir que la cabana
ramadera a Sant Quirze ja te un potencial de saturació del sòl amb N, més que per la quantitat de
cabana ramadera, per la falta de conreu per gestionar les seves externalitats.

Producció kg/ha
Capacitat d’hortalisses

40.000

Capacitat de llenyosos

3.500

Capacitat de Farratge

15.000

Capacitat de gra

4.000

Unitats de bestiar gros

Aquests valors seran els que es prendran de base per determinar la dimensió de les activitats lligades
a la seva finca.

La dimensió màxima d’una instal·lació ramadera no podrà excedir un percentatge de la capacitat de
gestió directe de les seves externalitats del total de la zona on s’ubica.
La capacitat màxima de gestió directe d’externalitats per zona, així com el % màxim que podrà assolir
una sola explotació ramadera vindrà regulat per la ordenança del SNU de Sant Quirze del Vallès.
Per a cada una de les instal·lacions, el càlcul de la dimensió màxima en base a la producció
d’externalitats, resultarà del quocient de la producció de dejeccions ramaderes expressada en UFN
(Unitats Fertilitzants de Nitrogen) i les UFN que pot assumir la finca adscrita.
El valor unitari de la UFN per UBG (Unitat de Bestiar Gros) i les necessitats de UFN per unitat de
superfície, en el marc del POUM de Sant Quirze del Vallès, es pren el següent:


La producció de dejeccions ramaderes expressades també en UFN per UBG (Unitat de bestia gros),
que s’estimen en el marc del POUM de Sant Quirze del Vallès en 75 UFN/ UBG



Les unitats fertilitzants de nitrogen sol·licitades pels conreus per unitat de superfície (ha), pren de
base els següents valors per a secà i regadiu
Secà: 80 UFN/ha



Regadiu: 150 UFN/ha

En base a les superfícies de secà i de regadiu per zona, obtingudes del SIGPAC disponibles, resulta:

QUALIFICACIÓ
Clau/Qualificació

COMPONENTS
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

Aplicant els coeficients per obtenir les UFN i les UBG equivalents resulta:

Unitat de bestiar (UB)
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7.500

3.000

3.250

5.000

2.500

7.000

8.1.3.3 Limitació de sostre i reciclatge de les edificacions existents
ESTIMACIÓ DE L’OCUPACIÓ MÀXIMA

Externalitats



1.000

11

12

13

6

9

36

La pressió sobre el sòl no urbanitzable s’estableix en funció de la presència escassa o quantiosa de tots
aquells usos existents que comporten una artificialització de les cobertes de sòl
La pressió actual sobre el SNU de Sant Quirze és molt limitada, bàsicament pel fet de que el SNU
objecte de pressió tradicionalment ja està tot urbanitzat.
No es pot per tant de les dades de Sant Quirze estimar la dimensió d’ocupació màxima de els
explotacions, ja que aquestes no existeixen, i llevat casos molt concrets com Can Vinyals, aquestes
ham desaparegut.
Per tant, es prenent dades obtingudes d’altres entorns, on el sector primari és molt actiu resultant, les
següents ocupacions per garantir una correcte gestió de l’espai agrari:


Forest (HIC-Boscos):

0,05 %



Secà:

2,50 %



Regadiu:

10,00 %

INTERPRETACIÓ DEL GRAU DE PRESSIÓ EN EL SNU
Per conèixer, amb precisió, el grau de pressió que aquests usos exerceixen sobre el sòl no urbanitzable,
es defineix el grau de pressió de la zona com el resultant de dividir la superfície total d’ocupació
d’aquests usos per la superfície total de la zona. Aquest indicador, de la mateixa manera que els
components de qualificació, fa referència al conjunt de la zona urbanística, mentre que les condicions
d’edificació i ocupació de cadascun dels usos i activitats admesos en el sòl no urbanitzable fan
referència a les propietats individuals.
La metodologia utilitzada per a la quantificació dels usos existents que exerceixen pressió sobre el sòl
no urbanitzable es basa en la delimitació de polígons sobre base cartogràfica actual, incorporant:


Qualsevol tipus d’edificació, independentment de l’ús a què estigui destinada, i la seva àrea
d’influència associada. S’inclouen les edificacions susceptibles de ser incloses en el catàleg de
construccions en el sòl no urbanitzable, i qualsevol tipus d’habitatge, cobert, granja, etc.



Les activitats extensives o “activitats superficials”, com circuits de motocicletes; abassegaments
de materials petris, o plantes de classificació d’àrids; abocadors, o altres instal·lacions de dipòsit
i tractament de residus; activitats extractives, i instal·lacions associades (s’exclourà d’aquesta
delimitació el límit miner no explotat o aquell que ja ha estat restaurat), campes de maquinària,
o d’abassegament o emmagatzematge en superfície, aparcaments de vehicles o caravanes,
càmpings; parcel·lacions que continguin algun tipus d’edificació associada, i qualsevol altra
activitat expressament no permesa per normativa.

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA



Queden excloses les edificacions i instal·lacions de caràcter tècnic, com EDAR o subestacions
elèctriques, que tenen un caràcter municipal o supramunicipal.

El POUM establirà una disposició transitòria, mentre no s’aprovi l’ordenança, amb les valors inicials que
es mostren en la taula anterior.

Els límits dels usos existents es delimiten mitjançant l’ortofoto més recent de què es disposi i s’ajusten,
sempre que sigui possible, als límits definits pel cadastre.

Aquests mecanismes es fixaran, periòdicament, mitjançant una ordenança específica, que ha de tenir
com a objectiu:

La interpretació de la pressió sobre el sòl no urbanitzable es fa en base a la següent taula (Font:
Diputació de Barcelona).



l’actualització dels indicadors de pressió sobre el sòl no urbanitzable;



l’adequació dels factors de ponderació per definir el llindar base; i

la definició d’estratègies específiques per afavorir les activitats que donen qualitat al sòl no.
GRAU DE PRESSIÓ SOBRE EL SÒL NO URBANITZABLE

8.1.3.4 Reciclatge de les edificacions existents

i>10%

5%<i<10%

3%<i<5%

2%<i<3%

I<2%

Pressió severa

Pressió important

Pressió mitjana

Pressió moderada

Pressió baixa

P5

P4

P3

P2

P1

Per tal d’afavorir el reciclatge de les edificacions existents, es preveu premiar aquelles activitats que
portin a terme l’aprofitament de sostre existent vacant, propi o aliè.
L’ocupació de la construcció respecte la totalitat de la finca agrupada ve determinada en funció de les
zones, i es presenta en dos llindars:

El grau de pressió calculat sobre cadascuna de les zones del sòl no urbanitzable determina les
restriccions respecte a la implantació de noves activitats i construccions admeses.
Actualment a Sant Quirze el nivell de pressió és baix, amb ocupacions per sota del 2%



Llindar base, que correspon a la ocupació per zona, per a la implantació de nous edificis.



Llindar màxim, que correspon a la ocupació màxima, que es permetrà arribar, addicionalment al
llindar base, sempre que el sostre provingui del reciclatge d’altres edificacions obsoletes.

Donat que la pressió és equivalent a les tres unitats de paisatge el factor de ponderació per noves
activitats és 1, i uniforme per tot el SNU, i per tant no penalitza en cap cas noves activitats. La
penalització, en el cas de que fos necessari te l’objectiu de reorientar les ocupacions per noves
activitats en els espais menys pressionats, alliberant les zones més colmatades.
Els coeficient de ponderació de sostre defineix el llindar base.

Clau N11

Clau N12

Clau N11

En la següent taula es mostren els coeficients proposats, diferenciant per zona. Alhora també es
diferencien les activitats ramaderes, que es plantegen amb sostre màxim tant si és al secà com al
regadiu, entenent que, especialment les porcines, estan desconnectades del suport.

1,00

1,00

1,00

Secà %

2,50

2,50

2,50

Forest %

0,05

0,05

0,05

Ramaderes %

10,00

10,00

10,00

Ponderació noves activitats
LLINDAR BASE

Llindar

CLAU N13

En funció de la pressió existent sobre les zones s’estableix un llindar base, que prové de la ponderació,
en funció de la pressió actual.

CLAU N12

CLAU N11

DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES DE PONDERACIÓ

Llindar base

Màxim
Agrícola en secà %

2,50

2,00

2,00

2,00

Agrícola en forest %

0,05

0,04

0,04

0,04

Ramaderes %

10,00

8,00

8,00

8,00

Altre cop, donada la poca pressió sobre els espais oberts els valors assolits són màxims per a totes les
Les condicions de reciclatge d’edificacions comporten la seva demolició i la restauració del sòl, en les
condicions del component de qualificació majoritari que l’envolta. El reciclatge de sostre no es
considera complert sense que es donin les dues circumstàncies, d’enderroc i restauració del sòl.
En aquets cas, la llicència de construcció de la nova edificació portarà associada la llicència d’enderroc
de les edificacions associades.
Les construccions enderrocades podran provenir de la mateixa finca, o d’altres.

Els valors de ponderació de noves activitats, i en coherència els Sostre Potencial, es regularan
mitjançant una ordenança, de manera que permetran modular la intensitat de l’edificació en funció
de la resposta efectiva durant la vigència del Pla, sense la necessitat de modificar el planejament.

En tots els casos, si el sostre a reciclar, ja sigui de la pròpia finca o d’una altra, prové de zones
diferents, s’aplicaran els coeficients de ponderació de correspondència d’edificacions entre zones.

Correspondència de valència de sostres entre les diferents zones
El coeficient de ponderació va lligat a la Zona. La ponderació, es fa en base a l’ocupació actual de cada
una de les zones,
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CLAU N13

CLAU N12

CLAU N11
ZONA A EDIFICAR



Components de qualificació



Filtres transversals

La regulació dels usos en el sòl no urbanitzable s’estructuren en base a els usos admesos en SNU segons
l’article 47 de la TRLU, classificats de la següent forma:

ZONA ON S’ENDERROCA
L’EDIFICACIÓ

CLAU N11

1,0

1,0

1,0

CLAU N12

1,0

1,0

1,0

CLAU N13

1,0

1,0

1,0

RECONSTRUCCIÓ
I
REHABILITACIÓ
DE
LES
CONSTRUCCIONS
EXISTENTS
(ARTICLE 47.3 TRLU)

Habitatge familiar
Establiment hoteler, amb l’exclusió de la modalitat d’hotel apartament (d’acord amb
l’article 55.1 RLU)
Establiment de turisme rural
Activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració
Equipaments o serveis comunitaris

En el cas de Sant Quirze el coeficient de ponderació no comporta cap variació, ja que l’estat de les
diferents zones és uniforme. En tot cas, en l’evolució del POUM pot variar, permetent ajustos, a través
d’una ordenança, i adequant-se a la realitat canviant del municipi.

ACTUACIONS
ESPECÍFIQUES
D’INTERÈS PÚBLIC (ARTICLE
47.4 TRLU)

Equipaments i serveis comunitaris que estiguin vinculats funcionalment al medi rural
(d’acord amb l’article 47.1.b RLU)
Infraestructures pròpies del sistema urbanístic de comunicacions (d’acord amb l’article
47.1.c RLU)

8.1.4 Normativa ambiental del POUM
Tot el que s’ha exposat, quant a estratègies de sostenibilitat en l’espai urbà, i especialment en el sòl
no urbanitzable, en els espais oberts, a més de la pròpia ordenació, no tindria cap transcendència si
no es fa executiu a través de la normativa del POUM.

Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo
(d’acord amb l’article 47.1.a RLU)

Instal·lacions i obres necessàries per a serveis tècnics (d’acord amb l’article 47.1.d RLU)
ACTIVITATS
AGRÍCOLES,
RAMADERES O FORESTALS

Represa d’activitats rústiques
Construccions-instal·lacions destinades a la criança d’animals (d’acord amb l’article
48.1.a RLU)
Construccions-instal·lacions destinades al conreu d’espècies vegetals (d’acord amb
l’article 48.1.a RLU)

En coherència, totes les determinacions ambientals, que no s’han resolt en l’ordenació, tenen una
transposició directe en la normativa, que presenta una mecànica específica coherent també amb el
plantejament general.

Construccions destinades a la guarda de maquinària o estris (d’acord amb l’article 48.1.b
RLU)
Construccions destinades a l’emmagatzematge o elaboració de productes de/per a la
pròpia explotació agroramadera (d’acord amb l’article 48.1.c RLU)

Els aspectes ambientals són transversals a la normativa, però es concentren especialment en els
següents:

Construccions destinades a l’emmagatzematge, o prestació de serveis propis dels centres
de jardineria (d’acord amb l’art 48.1.d RLU)



TITOL II. CAPÍTOL IV. INSTRUMENTS I MESURES AMBIENTALS: MOBILITAT, MEDI NATURAL I PAISATGE.

Allotjaments de treballadors temporers rurals (d’acord amb l’article 50.2.a RLU)



TÍTOL VIII. SÒL NO URBANITZABLE, on juntament amb la regulació del SNU, s’inclou el Capítol II,
de Condicions Generals de protecció ambiental.

Habitatges familiars rurals (d’acord amb l’article 50.2.b RLU)

Concretament aquest capítol fa referència a:





La protecció de les aigües.



Normes urbanístiques relatives als residus



Protecció de la biodiversitat



Condicions d’implantació de noves infraestructures tècniques



Protecció del paisatge



Protecció dels sòls i el relleu



Altres proteccions del medi físic, que fa referència al vector llum i vector acústic.

Annex 4. Normativa ambiental planejament derivat

8.1.4.1 Regulació del sòl no urbanitzable
Cal destacar la regulació del sòl no urbanitzable quant a la seva estructura i normativa associada, que
permet concertar, totes aquelles determinacions que s’han anat desenvolupament en l’EAE, i per tant
materialitzar-se en un autèntic document de planificació, també quant al sòl no urbanitzable.
Es fonamenta en:


Qualificació
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ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ DE
RECURSOS NATURALS

Activitats d’explotació de recursos naturals (d’acord amb l’article 49.1 RLU)

ALTRES ACTIVITATS

Estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa
viària (d’acord amb l’article 47.6.c TRLU)

Primer tractament – selecció de recursos naturals (d’acord amb l’article 49.2 RLU)

Construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament
de les obres públiques (d’acord amb l’article 47.6.d TRLU)
Construccions destinades a l'activitat de càmping i a l'aparcament de caravanes i remolcs
tenda (d'acord amb l'article 47.6.e TRLU)
Construccions auxiliars destinades a l'activitat de turisme rural (d'acord amb l'article 47.6.f
TRLU)

Esquemàticament el mapa de procés de l’ordenació del sòl no urbanitzable segueix el següent esquema:

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA



Riscos



Serveis ecosistèmics

Resultat d’aquest esquema, per a cada zona es fa una matriu de compatibilitat, com la que es mostra
en la següent pàgina:

La compatibilitat d’aquests usos es determina en base als components de qualificació i als filtres
transversals en el SNU.




La compatibilitat dels components de qualificació s’estructura en tres nivells:


Compatible: no hi ha condicionants específics per a un us concret en aquest component.



Compatibilitat condicionada: quan es possible la implantació d’aquests usos, condicionats a
que no produeixin danys irreversibles en els components a que afecten.



En aquelles zones no ocupades per edificació, no es permet la destrucció ni del sòl ni de la seva
coberta, de manera irreversible, sent possible retornar a la component afectada, o l’adjacent,
segons l’escala de relacions definida.



Incompatible, no es possible implantar els usos en aquest component de qualificació.

Filtres: responen a Filtres de protecció, riscos i serveis ecosistèmics. La compatibilitat o no dels
filtres s’estructura en quatre nivells, que segueixen per a tots la mateixa estructura:


C. Compatible, i per tant sense restriccions



C1. Compatible condicionat, sempre que l’ús o activitat doni valor al SNU, i amb mesures en
relació a la protecció específica.



C2. Condicionat a la inexistència d’altres emplaçaments en àmbits no sensibles, i en qualsevol
cas amb mesures en relació a la protecció específica.



I. Incompatible.

La compatibilitat per filtres s’estructura en tres capítols:


Territorials
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Compatibilitat per components de qualificació.

La compatibilitat o no dels filtres s’estructura en quatre nivells, que es detallen, per a cada un d’ells,
en l’articulat específic. En tot cas, els quatre nivells de compatibilitat segueixen per a tots la mateixa
estructura:

La compatibilitat dels components de qualificació s’estructura en tres nivells:



C. Compatible, i per tant sense restriccions



C1. Compatible condicionat, sempre que l’ús o activitat doni valor al sòl no urbanitzable, i amb
mesures en relació a la protecció específica.

Es defineix la compatibilitat pels components de qualificació i pels filtres.



Compatible: no hi ha condicionants específics per a un ús concret en aquest component.



Compatibilitat condicionada: quan es possible la implantació d’aquests usos, condicionats a que no
produeixin danys irreversibles en els components a que afecten.



C2. Condicionat a la inexistència d’altres emplaçaments en àmbits no sensibles, i en qualsevol cas
amb mesures en relació a la protecció específica.

En aquelles zones no ocupades per edificació, no es permet la destrucció ni del sòl ni de la seva
coberta, de manera irreversible



I. Incompatible.

Es limiten les superfícies complementàries no destinades a edificacions.


Per cada filtre el detall de les mesures específiques es ostra en el següent quadre:

Incompatible, no es possible implantar els usos en aquest component de qualificació

Components de qualificació

Compatibilitat per filtres
La compatibilitat per filtres s’estructura en tres grups:


Territorials



Riscos



Serveis ecosistèmics
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CONDICIONANTS NORMATIUS PER FILTRE
Filtre
TERRITORIAL

Notes
Protecció interès
natural
o
de
connexió

C (Compatible)

C1 (Compatible Condicionat)

C2 (Condicionat)

I (Incompatible)

No comporten cap alteració de la parcel·lació ni de
la morfologia de l’espai, i la gestió derivada de nou
ús, no malmet els valors de protecció i de la seva
estructura

Els nous usos estan associats a la gestió i millora del
territori rural.

No contribueixen a la gestió, endreça i millora dels
espais oberts.

Es permetrà que les instal·lacions s’implantin en
aquest espai sempre que més del 50% de la finca
estigui inclosa en aquest filtre. Per superfícies
inferiors al 50%, la implantació de les instal·lacions i
edificacions es situaran dels espais de protecció.

Les instal·lacions i edificacions
només
s’implantaran quant estigui expressament justificat
que es estrictament necessari implantar-se en
espais de protecció, i que no hi ha la possibilitat de
cap emplaçament alternatiu, fora dels espais de
protecció

Totes aquelles instal·lacions i activitats
intensives contràries als valors de protecció i
que comporten una degradació de l’espai.

S’admetrà en casos excepcionals percentatges
inferiors al 50% de la propietat, sempre que es pugui
demostrar que no hi ha un emplaçament alternatiu
viable per a la instal·lació, fora dels espais de
protecció

No es poden implantar en cap cas en espais
de protecció

I) Incompatible: Totes aquelles instal·lacions i
activitats intensives contràries als valors de
protecció i que comporten una degradació de
l’espai.
No es poden implantar en cap cas en espais de
protecció

RISCOS

Zona
de
Preferent

Flux

Correspon a les zones
incloses en ZFP segons
el RDPH

No comporten cap alteració de la parcel·lació ni de
la morfologia de l’espai, en els termes que estableix
la legislació sectorial hidràulica.

Excepcionalment només es permet la construcció de
petites edificacions destinades a usos agrícoles amb
una superfície màxima de 40 m2, i sempre que es
justifiqui la inexistència d’un emplaçament alternatiu
Qualsevol implantació, que sigui admesa per
l’administració hidràulica competent, en tot cas haurà
de garantir:

Zones inundables

Terrenys que puguin
resultar inundats pels
nivells teòrics a que
arribarien les aigües en
les
avingudes
el
període estadístic de
retorn de 500 anys

No comporten cap alteració de la parcel·lació ni de
la morfologia de l’espai, en els termes que estableix
la legislació sectorial hidràulica

Només es poden implantar instal·lacions de
tractament de d’aigües residuals urbanes, o d’altres
instal·lacions anàlogues, que siguin admeses per
l’administració sectorial hidràulica, i només en els
casos en què es comprovi que no hi ha una ubicació
alternativa.

Inclou
totes aquelles instal·lacions i
activitats que poden comportar risc
inassolible per a béns o persones, segons allò
que preveu la legislació sectorial específica.
No es poden implantar en ZFP

No hi ha un increment del risc per a les
persones o els bens

Qualsevol implantació, que sigui admesa per
l’administració hidràulica competent, en tot cas
haurà de garantir que:

No comporta canvis en la inundabilitat de
l’entorn que pugui afectar a tercers.

no hi ha un increment del risc per a les
persones o els bens

En tots els casos s’haurà de portar a terme un estudi
d’avaluació dels riscos de bens i persones, segons els
criteris que estableixi l’administració hidràulica

no comporta canvis en la inundabilitat de
l’entorn que pugui afectar a tercers.

Excepcionalment es permet la implantació en aquests
espais sempre que es justifiqui la inexistència d’un
emplaçament alternatiu.

Només es poden implantar instal·lacions admeses
per l’administració sectorial hidràulica, i només en
els casos en què es comprovi que no hi ha una
ubicació alternativa.

Inclou totes aquelles instal·lacions i activitats
que poden comportar risc inassolible per a
bens o persones, segons allò que preveu la
legislació sectorial específica.

Qualsevol implantació, que sigui admesa per
l’administració hidràulica competent, en tot cas
haurà de garantir que:

No es poden implantar en zones inundables.

Qualsevol implantació, que sigui admesa per
l’administració hidràulica competent, en tot cas haurà
de garantir:
No hi ha un increment del risc per a les
persones o els bens
No comporta canvis en la inundabilitat de
l’entorn que pugui afectar a tercers.
En tots els casos s’haurà de portar a terme un estudi
d’avaluació de la inundabilitat, segons els criteris que
estableixi l’administració hidràulica.

En tots els casos s’haurà de portar a terme un estudi
d’avaluació dels riscos de persones i bens, segons
els criteris que estableixi l’administració hidràulica

no hi ha un increment del risc per a les
persones o els bens
no comporta canvis en la inundabilitat de
l’entorn que pugui afectar a tercers.
En tots els casos s’haurà de portar a terme un estudi
d’avaluació dels riscos de persones i bens, segons
els criteris que estableixi l’administració hidràulica.
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CONDICIONANTS NORMATIUS PER FILTRE
Filtre
Zones
afectades
per riscos químics

Notes

C (Compatible)

C1 (Compatible Condicionat)

C2 (Condicionat)

I (Incompatible)

Correspon a:

No hi ha condicionants per a la seva implantació

Es permet la implantació en aquests espais sempre que
l’activitat doni valor al medi rural, i no comporti un
increment de risc per a bens i persones.

Només es poden implantar instal·lacions admeses
per l’administració competent, i només en els casos
en què es comprovi que no hi ha una ubicació
alternativa.

Incompatible,
inclou
totes
aquelles
instal·lacions i activitats que poden
comportar risc inassolible per a béns o
persones, segons allò que preveu la legislació
sectorial específica.

-

-

-

SERVEIS
ECOSISTÈMICS

Serveis
proveïment

de

Riscos
d’establiments
comercials
afectats
Risc de transport
de
mercaderies
perilloses
Risc químic en els
conductes
de
matèries perilloses

Posa en valor els sòls
més fèrtils.

Qualsevol implantació, que sigui admesa per
l’administració competent, haurà d’incorporar un
estudi específic de riscos, en relació a l’activitat o
infraestructura que l’afecti, i les mesures
correctores que s’escaigui.
L’estudi haurà d’estar validat per la Direcció
General de Protecció Civil.

No comporten cap alteració de la parcel·lació ni de
la morfologia de l’espai.

Zones
especial
valor agrícola

Es permet la implantació de les instal·lacions i
activitats que donen valor al medi rural. S’atendrà en
tots els casos a limitar l’ocupació del sòl. En les
instal·lacions o edificacions proposades es valorarà
aquelles que comporten ocupació de sòl.
En tots els casos es portarà a terme el decapatge de la
terra vegetal, en aquelles zones que es preveu alterar,
i el reaprofitament per a la restauració d’espais
degradats.
En el acte de llicència s’especificarà exactament el sòl
que deixa d’estar vinculat al proveïment, indicant el
que ho fa de forma permanent d’aquell altre que és
temporal i per tant reversible.

Serveis
proveïment.
Recàrrega

Serveis
ecosistèmics
Culturals.
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No es poden implantar en zones de risc

Generen un filtre que
posa en valor els sòls
que recarreguen els
aqüífers,
i
que
responen als sòls més
permeables coincidint
amb la proximitat de
les lleres.

No comporten cap alteració de la parcel·lació ni de
la morfologia de l’espai, ni l’emmagatzematge o
manipulació massiva de productes potencialment
contaminants per les aigües.

Inclouen els careners,
els enclavaments del
catàleg, i les zones de
protecció del patrimoni
arqueològic.

No comporten cap alteració de la parcel·lació ni de
la morfologia de l’espai.

Es permet la implantació de les instal·lacions i
activitats que donen valor al medi rural.
En tot cas, no es permet cap tipus d’instal·lació, que
comporti l’emmagatzematge de productes líquids que
puguin vessar a l’aqüífer i contaminar-lo, com basses
de purins, dipòsits enterrats de combustibles o d’altres
matèries perilloses.
Aquestes només es podran autoritzar si no hi ha
possibilitat de cap emplaçament alternatiu. En aquests
casos, a més de la justificació de l’emplaçament, es
presentarà una justificació hidrogeològica dels
possibles efectes de l’activitat, i de la idoneïtat de les
mesures proposades per evitar-los
Es permet la implantació de les instal·lacions i
activitats que donen valor al medi rural.
Qualsevol activitat, que comporti, moviments de
terres, instal·lacions o edificacions, o un canvi de les
cobertes del sòl, que s’implanti en aquests espais
haurà d’incorporar amb la sol·licitud de llicència un
Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística

Només es poden implantar activitats no vinculades
al medi rural, quant es justifiqui que no hi ha un
emplaçament alternatiu fora de les zones de
proveïment.

No es poden implantar en aquestes zones de
proveïment.

En tots els casos es portarà a terme el decapatge de
la terra vegetal, en aquelles zones que es preveu
alterar, i el reaprofitament per a la restauració
d’espais degradats.
En el acte de llicència s’especificarà exactament el
sòl que deixa d’estar vinculat al proveïment,
indicant el que ho fa de forma permanent d’aquell
altre que és temporal i per tant reversible. En
ambdós casos serà el mínim indispensable
Només es poden implantar activitats, que incloguin
l’emmagatzematge de productes líquids que puguin
vessar a l’aqüífer i contaminar-lo, quan es justifiqui
que no hi ha un emplaçament alternatiu fora de les
zones de recàrrega.

No es poden implantar en aquestes zones de
proveïment

En aquests casos, a més de la justificació de
l’emplaçament, es presentarà una justificació
hidrogeològica dels possibles efectes de l’activitat,
i de la idoneïtat de les mesures proposades per
evitar-los.

Només es poden implantar activitats no vinculades
al medi rural, quant es justifiqui que no hi ha un
emplaçament alternatiu fora de les zones de
protecció del paisatge.
Qualsevol activitat, que comporti, moviments de
terres, instal·lacions o edificacions, o un canvi de
les cobertes del sòl, que s’implanti en aquests
espais haurà d’incorporar amb la sol·licitud de
llicència un Estudi d’Impacte i Integració
Paisatgística

No es poden implantar en aquestes zones de
proveïment

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

Queden exclosos de la reutilització d’aigües grises, per a la descàrrega de sanitaris, els edificis destinats
a usos hospitalaris o similars.

8.1.4.2 Normativa ambiental planejament derivat

En tot cas s’atendrà a allò que especifica el Reial Decret 1620/2007, pel qual s’estableixen els usos
paràmetres de qualitat i autocontrol per a la utilització d’aigües regenerades, o la norma que el
modifiqui.

El POUM incorpora el detall normatiu pel desenvolupament del pla, concretant aspectes de:

NORMATIVA CICLE DE L’AIGUA
El cicle de l’aigua es sustenta en set apartats:

Reutilització d’aigües de pluja



Limitació de superfícies de reg



Reutilització d’aigües de pluja

Es recomana que tots els edificis d’habitatge, usos terciaris o equipaments privats, portaran a terme
la captació d’aigües de pluja per al reg i neteja dels espais lliures dins de la seva parcel·la.



Xarxa d’abastament



Xarxa de sanejament



Protecció d’abocaments al medi



Material en l’edificació



Protecció del medi i recursos hídrics

L’aigua destinada al reg i neteja d’aquests espais lliures provindrà exclusivament de teulades, i altres
superfícies no practicables. La possibilitat de reg està sempre subjecte a la suficiència de zones de
captació, i a una capacitat mínima d’emmagatzematge. En aquest sentit, s’haurà de garantir:

Limitació de superfícies de reg
És limitarà la superfície màxima de reg d’espais lliures, tant públics com privats, a aquella que es pot
regar amb el volum d’aigua generat per l’increment d’escolament, calculat per pluges ordinàries, entre
els usos actuals del sòl i els usos previstos pel planejament.



Superfície mínima de captació: 3 m² de superfície de captació per m² de superfície de reg (consum
equivalent ETo).



Volum de dipòsit: 100 l per m² de superfície de reg (consum equivalent ETo)

La xarxa d’aigües de reg incorporarà tots aquells mecanismes de tractament i gestió, per assegurar la
seva qualitat sanitària, atenent allò que estableix Reial Decret 1620/2007, pel qual s’estableixen els
usos paràmetres de qualitat i autocontrol per a la utilització d’aigües regenerades., o la norma que
el modifiqui.

Es prendrà de base, en nous desenvolupaments, una mitjana de 35 mm/any

Xarxa d’abastament

Aquest volum d’aigua serà determinat en base a la ETo (Evapotranspiració de referència). L’increment
o decrement de superfície de zones verdes, es farà proporcionalment, corregint la ETo en base als
coeficients de conreu (Kc) de les espècies previstes.

Es preveurà com a mínim en tots els espais lliures tant públics com privats, dues xarxes d’abastament
d’aigua. Una d’aigua potable, apta per a l’ús de boca, i una segona prevista per a l’ús d’aigües
regenerades per al reg i la neteja. La necessitat d’aquesta segona xarxa és independent de si es porta
a terme, o no, l’ús d’aigües regenerades o de pluja.

Per a la conversió a altres tipus de conreu s’utilitzaran els següents valors:

Ambdues xarxes s’hauran de dissenyar per tal de preveure la possibilitat de l’abastament extern per
un operador d’aigües de boca, i d’aigües regenerades.
VALORS DE REFERÈNCIA DE KC PER CONVERSIÓ DE SUPERFÍCIES DE REG
Conreu

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

ETo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Gespes

0,61

0,64

0,75

1,04

0,95

0,88

0,94

0,86

0,74

0,75

0,69

0,60

Aigua

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

Arbustives

0,40

0,40

0,40

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,40

0,40

0,40

Reutilització d’aigües grises
Es recomana la reutilització d’aigües grises, per a la descàrrega de sanitaris, en tots els edificis
d’habitatge.
La unitat mínima de gestió és un bloc d’habitatges.
En aquelles edificacions que no estiguin destinades a l’habitatge, en funció dels seus usos, es farà un
estudi específic que haurà de valorar la idoneïtat de implantar sistemes de reutilització d’aigües grises.
La reutilització d’aigües grises, tot i que puguin donar-se excepcions, en funció dels estudis de
viabilitat, serà norma general.

La xarxa d’abastament, tant general com privada, disposarà dels aparells de seccionament que
permetin limitar els usos en cas de sequera, i per tant, en tots els casos es disposarà de seccionadors i
xarxes independents, a partir d’aquest punt, i per:


Usos de boca



Xarxa de boques de reg per a neteja.



Xarxa de reg.



Xarxa de fonts i usos ornamentals, i piscines.

El disseny de les xarxes es farà amb criteris que permetin el control del consum i la detecció de fuites.
En general, a més dels comptadors individuals per abonats, s’haurà de preveure:


Espais lliures privats: comptador individualitzat.



Espais lliures públics: comptador individualitzat per parc, diferenciant la xarxa de reg i neteja, de
la xarxa de boca, o altres tipus d’origen de l’aigua.



Vialitat:, seguint els criteris dels espais públics, diferenciant la xarxa de reg i neteja, de la xarxa
de boca. El reg de l’arbrat viari, podrà provenir de escomeses d’espais lliures públics, i per tant
dels mateixos comptadors, però en tot cas sol·licitarà una sectorització interior, amb un element
de control individualitzat.
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Quant als sistemes de reg, en tots els casos s’instal·laran programadors de reg telecomandats,
connectats a xarxa de telefonia, o radio, en funció de les preferències de cada Ajuntament, o gestor
d’aigües de reg. La instal·lació d’electrovàlvules dels diferents sectors de reg serà aquella que permeti
el telecomandament. En tot cas, no es permetrà electrovàlvules autònomes ni sistemes aïllats del
comandament centralitzat per a cada zona verda.
Es dissenyarà, conjuntament amb l’empresa subministradora d’aigua, un sistema de detecció de fuites,
per a cada tipologia d’aigua. La gestió d’aquests elements serà a càrrec del propi gestor.

Piscines
Tant en les piscines públiques com privades s’haurà de preveure la construcció d’un vas de compensació
amb una doble reixa o canal perimetral que permeti recuperar les pèrdues per esquitxades.
En tots els casos les llicències d’obres per la construcció de piscines aniran acompanyades amb un
certificat d’estanqueïtat emès per una ECA o professional col·legiat.

l’afecció a l’aqüífer, d’acord amb l’òrgan competent en matèria d’aigua. Quan així es determini i quan
sigui possible, s’adequarà administrativament l’aprofitament dels pous per al seu possible ús per a reg.

NORMATIVA QUALITAT ATMOSFÈRICA
Normativa acústica
Establiment de les prescripcions de qualitat acústica
L’establiment de les prescripcions acústiques es fan atenent allò que estableix:


La Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica



Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas, en tots aquells aspectes en que complementa la Llei 16/2002

Xarxa de sanejament

A efectes d’ordenació, el territori es delimita en les següents zones de sensibilitat acústica:

La xarxa de sanejament serà separativa, discriminant en dues xarxes les aigües residuals de les aigües
pluvials.



Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen una
protecció alta contra el soroll.

En el cas però de la previsió d’aigües esgotament permanents, provinents de soterranis en edificació o
infraestructures soterrades, es preveurà una tercera xarxa independent per aquest tipus d’aigua.



Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten una
percepció mitjana de soroll.



Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una percepció
elevada de soroll.

Sempre que la seva qualitat ho permeti, el destí d’aquestes aigües serà la pròpia recàrrega de l’aqüífer,
d’on prové, la reutilització en els espais lliures o altres usos compatibles, o finalment l’abocament a
llera pública.

Protecció d’abocaments al medi
La xarxa de sanejament serà separativa, de manera que es diferenciaran les aigües residuals, de les
aigües pluvials.

En cadascuna d’aquestes zones de sensibilitat acústica se’ls hi atorga uns valors límit d’imissió en dB(A):


Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas, en tots aquells aspectes en que complementa la Llei 16/2002



28 de juny, ajustant aquesta normativa bàsica que comporta que la zonificació acústica, establerta
en els mapes de capacitat acústica, hagi de tenir en compte els objectius de qualitat acústica i els
diferents usos del sòl.

Les aigües residuals, es gestionaran a les corresponents Estacions Depuradores d’Aigües Residuals
Les aigües pluvials, es connectaran a la xarxa de pluvials existent, si l’àmbit és continuïtat o està inserit
en una trama urbana, o es portaran a llera pública.
En aquest últim cas s’hauran de preveure mecanismes de tractament per evitar afeccions al medi.
Aquests podran ser elements anti-DSU, enterrats o en superfície. Les seves dimensions seran les
mínimes per a tractar la pluviometria d’un període de retorn no inferior a 2 anys, i asseguraran com a
mínim:


Desbast d’elements gruixuts.



Separació d’hidrocarburs.

En cas d’estar integrats en els espais lliures, incorporaran també tractaments terciaris.

A efectes d’ordenació, el territori es delimita en les següents zones de sensibilitat acústica:


Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen una
protecció alta contra el soroll.



Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten una
percepció mitjana de soroll.



Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una percepció
elevada de soroll.



En cadascuna d’aquestes zones de sensibilitat acústica se’ls hi atorga uns valors límit d’immissió
en dB(A):

Materials amb distintiu de qualitat ambiental
Els aparells sanitaris, com vàters, lavabos, dutxes aixetes o altres, hauran de disposar d’un distintiu de
garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió Europea,
marca AENOR Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNEEN ISO 14.024/ 2001 o tipus III, d’acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN.

Protecció del medi i dels recursos hídrics
En cas que existeixin pous dins l’àmbit del planejament, tant en l’espai públic com en parcel·la privada,
el projecte d’urbanització cal que contempli les mesures per evitar l’aprofitament incontrolat i
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TAULA 1. VALORS LÍMIT D’IMMISSIÓ EN DB(A)
Zonificació acústica del territori

Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h)

Zona de sensibilitat acústica alta (A)

60

60

50

Zona de sensibilitat acústica moderada (B)

65

65

55

Zona de sensibilitat acústica baixa (C)

70

70

60

Ld, Le i Ln = índexs d’immissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament.

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

Ús de l'edifici Ld dB(A)

Aquestes zones poden incorporar els valors límit dels usos del sòl d’acord amb la taula següent:

Residencial i sanitari
Dormitori

TAULA 2. VALORS LÍMIT DELS USOS DEL SÒL
Zona
sensibilitat
Alta (A)

de Usos del sòl

Ld (7 h – 21 h)

(A1) Espais d’interès natural i
altres

Baixa (C)

Ln (23 h – 7 h)

-

-

-

d’ús

55

55

45

(A3) Habitatges situats al medi
rural

57

57

47

(A4) Predomini
residencial

d’ús

60

60

50

(B1) Coexistència de sòl d’ús
residencial amb activitats i/o
infraestructures de transport
existents

65

65

55

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari
diferent a (C1)

65

65

55

(C1)
Usos
d’espectacles

i

68

68

58

d’ús

70

70

60

-

-

-

(A2) Predomini del sòl
sanitari, docent i cultural

Moderada (B)

Le (21 h – 23 h)

(C2) Predomini
industrial

del

sòl

recreatius
de

sòl

(C3) Àrees del territori afectades
per
sistemes
generals
d’infraestructures de transport o
altres equipaments públics

Estances

Cultural, educatiu, administratiu i
religiós
Estances

Aules

Ld ≤ 60

30

30

30

30

60 < Ld ≤ 65

32

30

32

30

65 < Ld ≤ 70

37

32

37

32

70 < Ld ≤ 75

42

37

42

37

Ld > 75

47

42

47

42

D2m,nT,i és la diferència de nivells estandarditzada en la banda de freqüència i

Normativa lumínica
L’enllumenament artificial durant la nit és un dels requisits imprescindibles per a l’habitabilitat de les
zones urbanes i, en menor mesura, de les zones rurals, i és també necessari per a la realització d’un
gran nombre d’activitats lúdiques, comercials o productives.
El marc legal que regula la contaminació lumínica, està contingut bàsicament en:


Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn



LLEI 6/2001, de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi.



REIAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07.

En base a la Llei 6/2001, de 31 de maig s’estableixen les següents zonificacions:


Zona E1: àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits territorials que hagin d’ésser
objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques naturals o de llur valor
astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una brillantor mínima.



Zona E2: àrees incloses en àmbits territorials que només admeten una brillantor reduïda.



Zona E3: àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana.



Zona E4: àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta.

Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament
En els usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A) per
a les zones urbanitzades existents

Les zones de sensibilitat venen definides pel Mapa de Capacitat Acústica del Municipi

El PDU estableix la següent zonificació lumínica, establint uns nivells recomanats i uns màxims:

Mesures de correcció en façana
En base a allò que estableix el Codi Tècnic de l’edificació, s’haurà de preveure uns aïllaments acústics
mínims en façana, en funció dels nivells d’immissió exteriors.
L’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr no ha de ser inferior als valors de la taula
següent, segons l’ús de l’edifici i el nivell d’avaluació dia Ld que els ens locals han de facilitar a partir
dels mapes estratègics de soroll, mapes de la situació acústica existent, mapes de capacitat acústica,
mesuraments representatius o mètodes de càlcul. Aquests són:

VALORS D'AÏLLAMENT ACÚSTIC A LES FAÇANES CONTRA EL SOROLL AERI D2M,NT,ATR
Ld (nivell en
diürn)

Valors mínims d'aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri, D2m,nT, Atr
dB(A)

ZONIFICACIÓ LUMÍNICA
Zonificació urbanística

Recomanat

Màxima

Vialitat

E3

E4

Zones verdes intensives o privades

E3

E4

Zones verdes extensives

E2

E3

Residencial

E3

E3

Equipaments

E3

E4

El planejament derivat o els projectes d’urbanització, edificació, espais lliures, i equipaments hauran
de justificar la zonificació lumínica concreta, i establir les mesures específiques per al seu compliment.
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NORMATIVA RESIDUS
Els aspectes relacionats amb els residus es divideixen en quatre apartats:



Vidre



Paper i cartró





Envasos lleugers

Residus generats durant la construcció





Matèria orgànica

Terres d’excavació





Resta

Residus de generació domèstica. Urbanització



Residus de generació domèstica. Edificació

Residus generats durant la construcció
Tots els projectes d’edificació i urbanització hauran de preveure el volum de residus generats així com
els sistemes de classificació en origen, gestió, i la reserva d’un punt net en l’interior del recinte de les
obres. Aquesta previsió es formalitzarà en un pla de gestió de residus de la construcció.
El punt net, estarà dotat com a mínim d’un àmbit que permeti fraccionar:

Residus de generació domÈstica. Edificació
Es preveuran els espais mínims que permetin la correcta gestió de les cinc fraccions de residus. En
general, per la determinació i el predimensionament es farà segons el marc legal de referència, i
concretament:


CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. Secció HS 2. Recollida i evacuació de residus.



DECRET 21/2006, DE 14 DE FEBRER, PEL QUAL ES REGULA L'ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I
D'ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS



Runes



Fusta



Plàstic

Es recomana, sempre que sigui possible utilitzar materials reciclats amb distintiu de Qualitat ambiental:



Paper i cartró



260 Productes prefabricats de formigó amb material reciclat



Metalls



190 Productes de fusta



Residus especials



270 Productes aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat.



...

En tot cas s’atendrà a allò que estableix REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

Terres d’excavació
En relació als moviments de terres, tant dels projectes d’urbanització com de les obres d’edificació,
s’haurà de preveure la internalització d’excedents, en cas de donar-se’n, en primera instància en la
parcel·la, o en el planejament derivat. S’haurà de justificar específicament si no és possible aquesta
internalització.
En aquest segon cas, s’hauran de gestionar les terres a través de gestors autoritzats, i amb una proposta
del destí final de les terres, a incloure en el projecte d’edificació. Aquesta preferentment i per aquest
ordre seran:


Espais degradats, que necessitin terres per a la seva restauració en el mateix municipi o envoltants.



Activitats extractives abandonades que necessitin terres per a la seva restauració.



Activitats extractives en actiu, seguint els seus programes de restauració.



Abocadors de terres.



Finalment, en millores de finques agrícoles, segons allò que estableix el DECRET 396/2006, DE 17
D’OCTUBRE, PEL QUAL ES REGULA LA INTERVENCIÓ AMBIENTAL EN EL PROCEDIMENT DE LLICÈNCIA
URBANÍSTICA PER A LA MILLORA DE FINQUES RÚSTIQUES QUE S’EFECTUÏN AMB APORTACIÓ DE
TERRES PROCEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ, o aquell que el modifiqui o substitueixi

Els projectes d’urbanització i edificació adjuntaran un balanç de terres, i proposaran específicament el destí final de les terres, amb els
criteris abans esmentats, incloent un protocol de seguiment documental de la seva gestió en volum i qualitat.

Residus de generació domÈstica. Urbanització
Es preveuran els espais necessaris o les infraestructures, per a la recollida de residus. Aquesta com a
mínim permetrà la recollida diferenciada de les següents fraccions:
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Materials reciclats

Magatzem de contenidors de l’edifici i espai de reserva
Cada edifici ha de disposar com a mínim d’un magatzem de contenidors d’edifici per les fraccions dels
residus que tinguin recollida porta a porta, i per a les fraccions que tingui recollida centralitzada amb
contenidors de carrer en superfície, haurà de disposar d’un espai de reserva en el que es pugui construir
un magatzem de contenidors quan alguna de aquestes fraccions passin a tenir recollida porta a porta.
El dimensionament de l’espai de magatzem o reserva, es farà segons allò que estableix el Codi Tècnic
de l’Edificació, o la norma vigent en el moment de la construcció de l’habitatge, i tindrà com a mínim
una superfície de 3 m².

Espais d’emmagatzemament immediat en habitatge
Es proveirà cada habitatge d’ un espai de magatzem immediat de residus mínim de 45 dm3 per fracció
i habitatge, resultant en un espai mínim de 225 dm3.
En tot cas, per habitatges de més de quatre persones, calculats multiplicant per u les habitacions
senzilles, i per dos les habitacions dobles, es farà el càlcul específic segons allò que estableix el Codi
Tècnic de l’Edificació, o norma que el modifiqui o substitueixi. Aquests, a nivell informatiu són els
següents:
VOLUM ESTIMAT D’EMMAGATZEMATGE IMMEDIAT DE RESIDUS PER HABITATGE.
Fracció

Volum per
habitatge
(dm3)

Nombre d’ocupants en l’habitatge
3

4

5

6

7

8

9

10

225,00

225,00

225,00

225,00

248,57

284,08

319,59

355,10

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

De 1 a 6 ocupants per habitatge, el valor calculat és inferior al mínim, i per tant es reflecteix el
mínim que és de 225 dm3.

NORMATIVA ENERGÈTICA

Transmitàncies U (W/m2K)

Baix (CTE 2013)

Recomanat

Murs de façana i tancament en contacte
amb el terreny

0,60

0,2

Cobertes

0,40

0,2

Tancaments

0,66

0,25

Obertures (Fulla i marc)

2,70

<1,6

Zona Climàtica
Sant Quirze del Vallès es troba en la Zona Climàtica CTE 2013 és D2

Condicions per a la millora de l’eficiència energètica en edificis

Condicions energètiques per a nous edificis
Serà d’aplicació en els nous edificis, i en les rehabilitacions quan:


atenguin més del 50% de la superfície de l’edifici o més de 1.000 m2 de sostre



locals o habitatges, quan les obres objecte de llicència afectin a més d’un 50% de la superfície

Condicions per a nous edificis. Habitatge

energètica

27+1000/S

1

Recomanat
<15

15

<15

60+3000/S1

Classe A

>=40 %

>=70 %

Baix (CTE 2013)

Recomanat

Murs de façana i tancament en contacte
amb el terreny

0,60

0,2

Cobertes

0,40

0,2

Tancaments

0,66

0,25

Obertures (Fulla i marc)

2,70

<1,6

Limit
de
demanda
energètica
(kWh/m2/any). Refrigeració
Limit
de
Consum
(kWh/m2/any).

energètic.

% Renovables. Solar Tèrmica ACS

Transmitàncies U (W/m2K)

a) L’arrencada mai serà inferior a 3,25 m d’alçària respecte de la vorera. Per sota d’aquesta alçària
s’estarà al que es determina per al cossos i elements sortints a les plantes baixes.
b) En el cas de mitgeres s’ajustarà al que preveu el Codi Civil Català, que autoritza la construcció d’un
envà pluvial d’un gruix màxim de 30 cm de cap a cap de la paret sobre l’espai veí.

Baix (CTE 2013)
Limit
de
demanda
(kWh/m2/any). Calefacció

1. En el cas d’edificacions existents, quan el pla de façana coincideix amb l’alineació de vial, amb la
profunditat màxima edificable o amb l’envolupant màxima de l’edificació, s’admetrà recréixer un
màxim de 25 cm en tota la superfície de la façana per tal d’aplicar qualsevol dels sistemes d’aïllament
tèrmic per l’exterior, amb les condicions següents:

c) Caldrà aportar la certificació energètica i justificar que l’actuació global suposa millorar com a
mínim un nivell en l’escala de qualificació energètica si la qualificació de partida fos B o C, o dos nivells
si la qualificació de partida fos D, E, F o G.
d) En qualsevol cas, s’haurà garantir la correcta entrega constructiva de l’increment de gruix amb les
finques adjacents.
2. En obres de rehabilitació d’edificacions existents, ja sigui a nivell de tot un edifici o bé de forma
individual d’un habitatge, aquells cossos sortints tancats amb vidre, que constitueixen espais
intermedis no climatitzats, vinculats a una actuació de millora energètica de l’immoble, no computaran
a efectes de càlcul del sostre edificable màxim.
a) Caldrà aportar la certificació energètica i caldrà justificar que l’actuació global suposa millorar com
a mínim un nivell en l’escala de qualificació energètica si la qualificació de partida fos B o C, o dos
nivells si la qualificació de partida fos D, E, F o G.
b) Caldrà equipar-los de protecció solar en totes les orientacions, a excepció dels casos que s’aporti
justificació de la seva innecessarietat.
c) Caldrà mantenir el tram de façana que els separa de l’espai interior.
d) No disposaran de cap sistema de climatització actiu, no admetran la permanència de les persones i
només seran accessibles a efectes de neteja, conservació i manteniment.

Condicions per a nous edificis. Terciari
Baix (CTE 2013)

Recomanat

energètica

Estalvi del 25% demanda referència

<15

Límit
de
demanda
energètica
(kWh/m2/any). Refrigeració

Estalvi del 25% demanda referència

<15

Classe B

Classe A

>=30 %

>=70 %

Límit
de
demanda
(kWh/m2/any). Calefacció

Límit de Consum energètic.
% Renovables. Solar Tèrmica ACS

e) Quan la intervenció no sigui unitària de tot un edifici sinó que sigui de forma puntual, caldrà mantenir
la barana existent i recular el tancament vidrat, aquest mantindrà la uniformitat de material, color i

Enllumenat exterior
Amb la finalitat d’estalvi energètic, les instal·lacions i els aparells d’enllumenat exterior, tant en espais
públics com en parcel·la privada, han de complir els requeriments establerts al Decret 190/2015, de
25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn; i al Real Decret 1890/2008, pel que s’aprova el
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions
tècniques complementàries EA-01 a EA-07.
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Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització: repercussió en estalvi energètic



Quan la necessitat de refredar el microclima sigui compatible amb la capacitat hídrica del
municipi, cal definir en els espais verds, especialment en vials, arbrat i vegetació amb alta
evapotranspiració i capacitat d’ombreig, per tal de reduir la temperatura a l’interior de la
ciutat



Es prioritzarà la plantació d’espècies caducifòlies prop de les façanes meridionals dels edificis,
de tal manera que permetin la insolació al hivern, i protegeixin del sol a l’estiu.

A. En els semàfors i la senyalització, s’ha d’utilitzar dispositius electrònics LED, sistemes més
eficients i amb menor cost de manteniment.
B. Les instal·lacions i aparells d’enllumenat públic cal que reuneixin les característiques següents:




Utilització en la vialitat de dispositius d’alta eficiència en els enllumenaments exteriors, com
ara làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP) o LED. Es
prioritzarà aquest ús també per la resta d’espai públic.
Aplicació de mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat públic (cèl·lules
fotoelèctriques o rellotges astronòmics) i sistemes de regulació del nivell lumínic (fluxors).

Materials amb distintiu de Qualitat Ambiental

Altres disposicions en relació amb els espais lliures


En el supòsit que alguna de les zones verdes de la urbanització limiti amb una carretera, els
projectes han d’establir les mesures de prevenció d’incendis forestals i les franges de seguretat i
protecció establertes a la normativa aplicable (Decret 130/1998).



D’acord amb la Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació
en espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora), a les zones verdes
públiques (incloent l’arbrat viari), no es podran plantar espècies dels gèneres recollits al Decret
42/2007, pel que s’estableixen mesures de prevenció del foc bacterià.

Es recomana que els aïllaments acústics disposin d’un distintiu de garantia de qualitat ambiental de la
Generalitat de Catalunya (280 Productes aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat), etiqueta
ecològica de la Unió Europea, marca AENOR Medioambiente.

NORMATIVA PAISATGE

NORMATIVA DE SÒLS
La protecció del sòl es divideix en dos apartats:

Espais lliures de parcel·la



Geometria de pendents.





Gestió de terres vegetals.



Els projectes d’edificació han d’incloure un projecte de revegetació i/o enjardinament dels espais
lliures de parcel·la i, si s’escau, de restauració de les àrees denudades de nova creació.


S’entén que les obres d’enjardinament es realitzen als espais lliures, d’ús públic o privat.

Geometria de pendents



S’entén que les obres de restauració es duen a terme en aquelles àrees d’ocupació temporal
que no han de ser urbanitzades ni enjardinades però que han sofert una alteració a causa de
les obres (talussos i àrees perimetrals, parcel·les emprades com abocadors i préstecs, zones de
instal·lacions auxiliars de les obres, etc.).

La geometria de les pendents serà aquella que permeti evitar pèrdues de sòl per erosió per sobre de
nivells de Baixa o Ninguna (FAO-PNUMA), i per tant de 10 Tn/ha i any.

L’objectiu de la restauració és la restitució de l’ús original del terreny (forestal/rural) en cas que
aquest no es modifiqui cap a urbanitzable o bé, la revegetació d’un àrea per evitar fenòmens
erosius, la desestabilització de talussos o per fomentar la integració paisatgística de l’actuació.

Es permetran pendents provisionals, durant la construcció, i amb caràcter temporal (inferior a 1 any)
de Moderada (FAO-PNUMA), i per tant de 50 Tn/ha i any.
En tot cas, s’atendrà al següent:


Espècies vegetals en zones verdes i espais lliures urbans


Directriu sobre espècies vegetals en zones verdes i espais lliures urbans. A les zones verdes i espais
lliures urbans, la tria d’espècies vegetals cal que respecti els criteris següents:


Adequar-se a les característiques climàtiques, edafològiques i topogràfiques de l’àmbit
d’actuació.



Presentar baixes necessitats hídriques i simplicitat de manteniment



No necessàriament seran espècies autòctones, però no s’utilitzaran espècies amb demostrat
comportament invasor. En aquest sentit, la detecció d’espècies invasores en les zones a
urbanitzar requereix el seu control o la seva retirada immediata per evitar-ne la propagació, i
la gestió dels residus vegetals es farà de manera que no generi noves dispersions.



A les àrees properes a zones boscoses, i especialment als municipis amb alt risc d’incendi, es
recomana emprar plantes de baixa inflamabilitat (relacionades a l’annex 2 del Decret
123/2005).

Queden exclosos talussos acabats en terres amb pendent màxim superior a 3H:2V, recomanat
2H:1V. En casos excepcionals, i sempre que hi hagi una justificació específica, es permetran
pendents fins a 1H:1V, acabats en terres, en els quals serà necessari preveure sistemes que
permetin la retenció d’una capa mínima de terra vegetal de 10 cm.
La següent geometria permesa seran talussos 1H:3V, i seran talussos acabats en roca sana, o amb
una pell de protecció, com gabions o murs verds. S’evitaran les esculleres en vials amb façanes a
edificació.



L’alçada màxima dels talussos serà de 3 metres en general, i de 5 metres en vialitat quan es
travessin espais lliures de caràcter extensiu. En aquest cas, es recomanen pendents màximes 2H:1V
o més esteses.



Tots els talussos, incorporaran una capa mínima de 30 cm., de terra vegetal per a la seva
restauració.

Gestió de terres vegetals



A les àrees a restaurar s’han d’emprar sempre espècies autòctones; s’ha d’estendre en primer lloc
terra vegetal, s’ha d’aplicar una hidrosembra o sembra (segons el pendent del terreny) i, si s’escau,
es faran plantacions arbòries i/o arbustives.

Les terres vegetals, enteses com l’horitzó més superficial del sòl, fins a una fondària que pot oscil·lar
entre 30 i 50 cm, són objecte de tractament específic, i per tant es decaparan en tots aquells sòls
objecte de canvi efectiu d’ús de sòl.



En el disseny de parcs i jardins s’han de seleccionar les espècies considerant la seva capacitat de
regulació climàtica i cal compaginar aquest criteri amb el consum hídric de l’espècie. Així, s’ha de
considerar:

Aquestes s’abassegaran dins la pròpia parcel·la de forma adequada, en piles o marlets que no
excedeixin 2 metres d’alçada.
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Es constituirà per a totes les zones a urbanitzar un banc de terres vegetals, de manera que no podrà
sortir d’aquestes zones les terres vegetals de qualsevol obra, d’urbanització o edificació, pública o
privada, mentre hi hagi espais públics o privats d’ús públic, per aquest ordre, dins la zona per restaurar.
Les terres sobrants, es dedicaran obligatòriament en la restauració dels espais utilitzats per a
l’abocament de terres excedentàries del propi sector.
Es constituirà, a l’inici de les obres d’urbanització, un gestor del banc de terres vegetals, que
preferentment serà l’administració local.
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8.2

MESURES GENERALS

DENSITAT ÀMBITS RESIDENCIALS
Concepte

Nom

8.2.1 A. Model d’ordenació i ocupació del sòl
A.1. GARANTIR UNA ORDENACIÓ URBANÍSTICA EFICIENT, QUANT A FUNCIONALITAT, CONSUMS
DE RECURSOS I ADAPTADES A LES CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DEL SECTOR I DEL SEU
ENTORN
A.1.1. Adoptar estructures urbanes denses, compactes i complexes
La proposta recull les determinacions ambientals del pla, quedant plasmades en l’ordenació, tant del
sòl urbà, com del sòl no urbanitzable.
Quant al sòl urbà, s’estableix principalment una estratègia de contenció, a nivell residencial actuant
principalment en el nucli, i completant vores amb petits desenvolupaments. Les activitats es plantegen
en continuïtat de les actuals, situant-se a l’est del nucli, contingudes per les grans infraestructures,
que alhora els hi donen servei. En general, es donen densitats d’habitatges per sobre de 55
habitatges/ha, assolint en alguns casos valors per sobre dels 100 habitatges/ha en els
desenvolupaments més compactes.

DENSITAT ÀMBITS RESIDENCIALS
Concepte

Nom

Polígons
d'actuació
urbanística

Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera
(a).Codi: PAU-01a

9

449 m²

200

Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera
(b).Codi: PAU-01b

5

277 m²

180

Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera
(c).Codi: PAU-01c

5

275 m²

182

Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera
(d).Codi: PAU-01d

3

174 m²

172

Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera
(e).Codi: PAU-01e

4

217 m².

184

Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (f).
Codi: PAU-01f

7

687 m²

102

Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera
(g).Codi: PAU-01g

3

354 m²

85

Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera
(h).Codi: PAU-01h

2

192 m²

104

Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera
(i).Codi: PAU-01i

2

172 m²

116

Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera
(j).Codi: PAU-01j

5

258 m²

194

Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera
(k).Codi: PAU-01k

6

603 m²

96

Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts
(a).Codi: PAU-02a

23

827 m²

278
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Habitatges

Superfície

Densitat

de

Superfície

Densitat

Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts
(b).Codi: PAU-02b

13

1.105 m²

118

Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts
(c).Codi: PAU-02c

26

1.839 m²

141

Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts
(d).Codi: PAU-02d

4

662 m²

60

Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts
(e).Codi: PAU-02e

4

237 m²

169

Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts
(f).Codi: PAU-02f

10

382 m²

259

Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts
(g).Codi: PAU-02g

4

177 m²

226

Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts
(h).Codi: PAU-02h

5

223 m²

224

Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts
(i).Codi: PAU-02i

14

315 m²

444

9

2.172 m²

41

Polígon d’actuació urbanística Castellet A. Codi: PAU-04

363

382.213 m²

10

Polígon d’actuació urbanística Les Casetes est. Codi:
PAU-05

4

912 m²

44

68

10.422 m²

65

81.114 m²

11

Polígon d’actuació urbanística Poble Sec. Codi: PAU-03

Plans
millora
urbana

Habitatges

Pla de millora urbana Les Fonts Sud. Codi: PMU-01
Pla de millora urbana Can Llobateres. Codi: PMU-02
Pla de millora urbana Can Ponsic. Codi: PMU-03

214

199.899 m²

11

Pla de millora urbana Avinguda d’Ègara. Codi: PMU-04

113

5.774 m²

65

23

2.954 m²

78

47.827 m²

7

Pla de millora urbana Les Casetes Est. Codi: PMU-05
Pla de millora urbana Sotavia . Codi: PMU-06
Pla de millora urbana Los Rosales Nou. Codi: PMU-07

141

26.821 m²

53

Pla de millora urbana Castellet B. Codi: PMU-08

202

52.735 m²

39

Pla de millora urbana Castellet C. Codi: PMU-09

296

31.900 m²

84

Pla de millora urbana Mas Duran oest. Codi: PMU-10

107

11.612 m²

84

Pla de millora urbana Mas Duran sud. Codi: PMU-11

121

8.229 m²

147

48

19.856 m².

24

Pla de millora urbana Estació . Codi: PMU-13
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A.1.2. Adaptar la ordenació a les formes del relleu, evitant pendents al 20 %, considerar les orientacions, i
l'estructura geomorfològica del sector
S'ha portat a terme una anàlisi de pendents, quedant definits els superiors al 20 %, com a zones
d'exclusió per usos edificatoris, tenint en compte que aquest valor es supera en la carena de la serra
de Galliners i que queden exclosos dels creixements urbans previstos en el POUM.
Quant a orientacions, tots els àmbits, amb morfologies planes o gairebé planes no presenten
problemàtiques significatives, essent l’orientació sud la predominant.
L’ordenació proposada en sòls urbanitzables s’ha adaptat a les formes del relleu, segons la distribució
de pendents:


P < 20%: 85,7% de la superfície



P > 20%: 14,3% de la superfície

A.1.3. Dotar de caràcter estructurador els sistemes locals d'espais lliures i la continuïtat dels sistemes generals,
assignant els usos detalladament en base als àmbits de major valor ambiental
El POUM garanteix la continuïtat dels sistemes generals que estructuren el municipi, tant el corredor
que recorre en sentit Nord – Sud en l’àmbit de la serra de Galliners, així com la xarxa de torrents que
travessa el nucli urbà de Sant Quirze del Vallès.
D’altra banda, els sistemes d’espais lliures queden integrats en els nous teixits urbans previstos, dotantlos d’una estructura coherent.
Els desenvolupaments que preveu el POUM i que limiten amb rieres i torrents, es proposa la implantació
de zones verdes que afavoreixin la connectivitat amb els espais connectors territorials. Els espais que
preveu el planejament amb els torrents i rieres que el limiten, corresponen a:


Parc del torrent de la Font del Pont






PMU 3. Sant Josep/Cardedeu (torrent d’en Pla)

Parc del torrent de la Betzuca, riera de Can Barra i el Riu Sec


PMU-02. Pla de millora urbana Can Llobateres



PMU-03. Pla de millora urbana Can Ponsic



PMU-07. Pla de millora urbana Los Rosales nou



PMU-15. Pla de millora urbana Can Canals est

Parc de la riera de les Arenes


PMU-01. Pla de millora urbana Les Fonts sud



PAU-01a-k. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (k)

A.1.4. Atendre als risc d'incendi en relació a l'ordenació
Sant Quirze del Vallès, segons el Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals, inclou el municipi com a zona d’alt risc d’incendi forestal.

Sectors de la proposta de planejament residencial i d’activitats

S'ha avaluat el risc d'incendi i aquest és alt en general en tot el municipi, essent més important a la
zona de muntanya de la Serra de Galliners, cobert per pinedes i alzinars. No obstant, les masses arbòries
estan allunyades dels nuclis urbans; en conseqüència no cal prendre mesures de prevenció més enllà
d'aquelles necessàries durant la realització de les obres allà on sigui possible la propagació d'incendis,
així com l’establiment de la franja de protecció contra incendis forestals on hi hagi proximitat amb
masses arbòries.
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A.1.5. Atendre al risc químic, quan el sector es trobi proper a un establiment afectat per la legislació d'accidents
greus

Aquestes zones són:


Polígon industrial Can Canals

A Sant Quirze del Vallès no hi ha indústria de risc segons el PLASEQCAT però sí que n’hi ha per l’empresa
LAMIRSA localitzada al terme Municipal de Terrassa.



Polígon industrial “el Poble – sec”



Can Feliu

El risc químic, per tant, i pel que fa al PLASEQCAT, comporta mesures específiques en l’àmbit del
planejament.



Zona d’horta de Los Rosales

El Pla d’espais fluvials de la conca del riu Llobregat identifica els àmbits inundables de la riera de les
Arenes i Rubí al pas per les Fonts. En aquest àmbit la canalització exerceix la seva funció i no permet
l’eixamplament de zona inundable en cap punt dins del terme de Sant Quirze.

Zona amb risc químic segons el PLASEQCAT al TM de Sant Quirze.

Pel que fa al TRANSCAT, 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.

A.1.6. Atendre al risc d'inundació, en relació a la delimitació de l'àmbit i a la ordenació
La relació del POUM amb l’espai fluvial es concreta en els diversos torrents i rieres que creuen el
municipi, i molt especialment amb aquells que es relacionen amb el sòl urbà municipal.
D’altra banda, es conclou que el sòl urbà de Sant Quirze del Vallès resta fora de les zones amb un major
risc d’inundació, i que per tant, el planejament és compatible amb el risc d’inundabilitat. No obstant
això, es realitza un estudi d’inundabilitat (que acompanya aquest POUM) per delimitar amb precisió la
necessitat de portar a terme les obres necessàries per a la protecció dels marges del diferents cursos
fluvials del POUM.
El Pla d’espais fluvials de la conca del riu Besòs, identifica els àmbits inundables dels torrents de la
Betzuca, de la Grípia, de la Font del Pont i de la Vallcorba. Les zones inundables més significatives es
situen a la vall del torrent de la Betzuca a la part sud del terme on la franja inundable s’eixampla.
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Àmbits inundables segons el PEF al municipi de Sant Quirze.

A.1.7. En cas d’existència de sòls contaminats supeditar qualsevol actuació als criteris de l'agència de residus
Es desconeix l’existència de sòls contaminats en el municipi de Sant Quirze del Vallès. Per aquest motiu
s’ha realitzat una consulta a l’Agència de residus de Catalunya, i fins a la data de redacció de l’EAE no
s’ha obtingut una resposta.

A.2 ESTABLIR LA ZONIFICACIÓ I ELS USOS POTENCIANT LA SEVA PLURIFUNCIONALITAT I
AUTONOMIA
A.2.1. Preveure sostre amb aprofitament urbanístic diferent a l'habitatge i ubicar-lo cercant la integració i
interrelació amb aquest
A part d’usos residencials el planejament proposa sòl d’activitats econòmiques, això com terciari. El
desenvolupament de les directrius referit a les noves activitats econòmiques (terciàries, productives i
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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:

TIPOLOGIA D’USOS



Usos



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.

Tipologia

Superfície (m2)

PMU-04

5774

PMU-05

2954

PMU-06

47827

PMU-07

26821

PMU-10

11612

Residencial/dotacions privades

PMU-03

199899

Residencial/Terciari

PMU-08

52735

PMU-13

19856

PMU-09

31900

PMU-11

8229

PMU-14

90444

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.

TIPOLOGIA D’USOS
Tipologia

Superfície (m2)

Activitats econòmiques

PMU-15

151703

Activitats industrials

PMU-12

46067

Edificació en filera, codi 5

PAU-05

912

Edificació en filera, codi 5/Edificació unifamiliar aïllada, codi 6

PAU-04

382213

PAU-01a

449

PAU-01b

277

PAU-01c

275

PAU-01d

174

PAU-01e

217

PAU-01f

687

PAU-01g

354

PAU-01h

192

PAU-01i

172

PAU-01j

258

PAU-01k

603

PAU-03

2172

PAU-06

245201

PAU-02a

827

PAU-02b

1105

PAU-02c

1839

PAU-02d

662

PAU-02e

237

PAU-02f

382

PAU-02g

177

PAU-02h

223

PAU-02i

315

PMU-01

10422

PMU-02

81114

Usos

Edificació en ordenació contínua, codi 3

Indústria urbana, codi 7a
Residencial

Residencial/terciari/dotacions privades

Terciari/dotacions privades
Total general

1427280

A.2.2. Potenciar la creació de microcentralitats o la reunió de diferents usos en àmbits fàcilment accessibles a
peu
L'ordenació del POUM preveu una xarxa d’eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova que faciliten la
creació de microcentralitats fàcilment accessibles a peu. 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.


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.



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.



A nivell interurbà resulta especialment important garantir la connectivitat a través d’un itinerari
segregat pels desplaçaments a peu.



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
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En relació als PMUs:

Xarxa d’eixos cívics i espais per a vianants al nucli urbà de Sant Quirze

A.3. POSSIBILITAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE MITJANÇANT LA PLANIFICACIÓ INTEGRADA
DELS USOS DEL SÒL I DEL TRANSPORT.
A.3.1. Preveure una assignació d'usos que afavoreixi el transport públic
Un dels objectius estratègics del POUM ha estat prioritzar el sectors que executin cessions de sòl per
espai públic, destinat a equipaments, vialitat i serveis així com els espais lliures. Aquesta distribució
d’usos pot possibilitar l’ús del transport públic. A les següents taules es mostren els usos assignats en
el POUM, diferents als habitatges i a l’activitat econòmica:

01

Les Fonts Sud

Residencial

10422

14

65

02

Can Llobateres

Residencial

81114

8

03

Can Ponsic

Residencial/dotacions
privades

199899

10

04

Av. Ègara

Residencial

5774

05

Les
Est

Residencial

2954

06

Sotavia

Residencial

07

Los
Nou

08

bruta
Edificabilitat
m2 st/m2 sòl

Activitats
industrials/econòmiq

Terciari/Dotacions
privades

0,65

31

61

0,3

25

8

64

36

0,95

17

13

70

0,76

47827

18

10

72

0,22

Residencial

26821

15

10

37

0,45

Castellet B

Residencial/Terciari

52735

42

23

PM
U09

Castellet C

Residencial/terciari/d
otacions privades

31900

11

7

10

Mas
Oest

Residencial

11612

12

14

11

Mas Duran Sud

Residencial/terciari/d
otacions privades

8229

PM
U12

Can Corbera

Activitats industrials

46067

26

23

13

Estació

Residencial/terciari

19856

19

56

14

Can
Nord

Terciari/dotacions
privades

90444

14

15

Can Canals est

Activitats econòmiques

151703

19

Rosales

Duran

Canals

1

Residencial
18

Casetes

2

Servesi tècnics (%)

Equipaments (%)

Espais lliures (%)

Vialitat (%)

Sup

Sòl

Nom

Codi

ASSIGNACIÓ D’USOS EN ELS PMUS

38

13

24

57

0,18

21

12

0,5

58

11

0,8

74

0,8

76

1,61
51

2

23

0,8
86

27

5

0,51

1

0,85
8
48

0,61

Els usos previstos en els PAUs són:
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Edificació
(%)

Indústria
urbana (%)

Parcs
territorials
(%)

Parcs
i
jardins (%)

Serveis
tècnics (%)

Equipament
s (%)

Sistema
hidrgràfic
(%)

Sup

Espais
lliures (%)

Codi

Viari (%)

ASSIGNACIÓ D’USOS EN ELS PAUS

01a

449

01b

277

26,69

73,27

01c

275

32,33

67,64

01d

174

32,38

67,56

26,85

73,09
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A.3.3. Definir les xarxes de connexió necessàries per assegurar la connectivitat
Edificació
(%)

Indústria
urbana (%)

Parcs
territorials
(%)

Parcs
i
jardins (%)

Serveis
tècnics (%)

Equipament
s (%)

Sistema
hidrgràfic
(%)

Sup

Espais
lliures (%)

El planejament preveu les següents actuacions a nivell de connectivitat viària:

Codi

Viari (%)

ASSIGNACIÓ D’USOS EN ELS PAUS

01e

217

32,13

67,7

01f

687

68,17

32,08

01g

354

35,37

64,42

01h

192

32,71

67,29

01i

172

20,76

79,24

01j

258

18,28

81,72

01k

603

36,6

64,4

02a

827

100

02b

1105

100

02c

1839

100

02d

662

100

02e

237

100

02f

382

100

02g

177

100

02h

223

100

02i

315

100

03

2172

81,99

04

382213

10,06

05

912

36,89

06

245201

20,62

18,01
42,23

0,65

2,97

0,17

43,92
63,11

5,45

73,93

A.3.2. Ordenar la vialitat per tal d'afavorir l'ús del transport públic
La proposta de planejament preveu diferents actuacions en sobre les infraestructures de la mobilitat,
els espais lliures, els equipaments i els elements patrimonials a protegir, amb l’objectiu d’afavorir el
transport públic:




Xarxa d’eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova. 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.
Mobilitat, transport públic i aparcament. El Pla d’ordenació urbanística municipal ha de ser un
document que faciliti la redacció del Pla de mobilitat urbana. La proposta del pla és doble:
estructura viària jerarquitzada i reserva una part significativa de la xarxa de les vies públiques a
carrers per la mobilitat del vianants.



Infraestructures de la mobilitat. L’ordenació de les diferents infraestructures territorials de la
mobilitat, fonamentalment les viàries i ferroviàries, comporten un canvi significatiu en les relacions
urbanes i en el paisatge territorial.


Ordenació de l’estructura viària. 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

-

Nova rotonda a Can Canals, en l’enllaç de connexió amb la C-58

-

Millora de la intersecció del Pg. Can Barba amb la C-1413a

-

Connexió de la variant C-1413a amb la vialitat interna del sector PMU 15 Can Canals Est

-

Intersecció en T entre la C-1413a aquesta i la C-1413a actual

-

Connexió entre el nucli del Castellet i la C-1413a amb la prolongació del carrer dels
Castanyers



Xarxa d’eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova. 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.



Mobilitat, transport públic i aparcament. El Pla d’ordenació urbanística municipal ha de ser un
document que faciliti la redacció del Pla de mobilitat urbana. La proposta del pla és doble:
estructura viària jerarquitzada i reserva una part significativa de la xarxa de les vies públiques
a carrers per la mobilitat del vianants.

A.4. ADOPTAR UN MODEL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA ENERGÈTICAMENT EFICIENT
A.4.1. Avaluar les emissions de GEH
Per tal d’analitzar la incidència de les propostes de planejament sobre la mitigació del canvi climàtic,
el DTS ha desenvolupat una eina metodològica que permet quantificar les emissions de CO2 originades
per les diferents alternatives de planejament. Mitjançant aquesta eina s’estimen les emissions
associades a la mobilitat generada, als usos residencials i al cicle de l’aigua. La resta d’emissions
generades pel desenvolupament del planejament urbanístic, és a dir les emissions associades a les
activitats econòmiques, la gestió dels residus i les associades als canvis d’ús del sòl, no s’inclouen a la
primera versió de l’eina desenvolupada pel DTS, estant previst que s’hi incorporin en properes versions.
Així doncs, s’ha aplicat el “Full de càlcul de les emissions de CO2 associades a un pla d’ordenació
urbanística municipal” a les dades disponibles sobre les diferents alternatives de planejament del
municipi de Sant Quirze del Vallès a la fase d’avanç, obtenint-se els resultats que es mostren a
continuació.

ESCENARIS DE CÀLCUL
Els escenaris de creixement, en principi no haurien de ser una alternativa per l’urbanisme. És a dir, la
memòria social estableix la demanda de noves llars, en diferents escenaris. El POUM n’adopta un, per
al desenvolupament urbanístic, el qual és la base per a les diferents propostes. Aquestes, en tot cas,
no es centren en escenaris de creixement, sinó en escenaris o propostes de com donar resposta a unes
necessitats que s’han adoptat i són úniques.
Per avaluar la proposta, es parteix del parc d’habitatges actuals, que és aproximadament de 7500
habitatges, i el proposat, que és de 1900 habitatges. Les propostes de millora, es centren en escenaris
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de renovació de l’habitatge existent, i per altra banda en els llindars objectiu dels habitatges nous. La
mateixa estratègia es fa per les activitats i els equipaments.

Dades Bàsiques
Les dades bàsiques necessàries pel càlcul a través de l’eina full de càlcul d’emissions de CO2 associades
a un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal són:


Parc de vehicles municipals (Font: Idescat).



Distància mitjana dels desplaçaments interns al municipi (km): 4 km.

D

Emissions mobilitat generada
Emissions consums energètics
Emissions cicle de l'aigua
Emissions residus
TOTAL (t CO2/any)

Alternativa 0
60.278
22,5%
191.023
71,2%
484
0,18%
16.518
6,16%
268.303
100,0%

Alternativa 1
129.732
48,3%
120.612
44,9%
479
0,18%
17.874
6,65%
268.696
100,0%

d total  d int erna * (%) motociclet es
(%)turismes

On,
dtotal: és la distància mitjana de tots els desplaçaments del municipi.
dinterna: és la distància mitjana dels desplaçaments interns al municipi.


Distància mitjana de tos els desplaçaments del municipi (km): 15 km.



Distància mitjana de la totalitat dels desplaçaments al municipi s’obtindrà dividint el sumatori dels
productes entre el número de viatges segons destinació (V) i la distància a la destinació (d) pel
número de viatges generats.

A.4.2. Implantar un programa energètic
El programa energètic definit per al municipi de Sant Quirze del Vallès es basa en tres grans estratègies:

V * d
D
V
i

A. Definició de la qualificació energètica de l'edificació. S’ha de definir una qualificació energètica de
nivell C o en el cas d'ús residencial Nivell D amb els valors mínims de demanda energètica definits per
a cada sector. Actualment, segons dades de l’INCAEN, els habitatges unifamiliars i plurifamiliars de
Sant Quirze del Vallès, tenen i categoria energètica d’”E”.

i

i



Població total habitants.

S’ha determinat través d’IDESCAT la població actual en el municipi i les previsions de creixement que
determina el POUM. Per aquets motiu es determinen les següents alternatives:

B. Aportació a renovables. Es complirà el Decret d'Ecoeficiència i el CTE i com a mínim una aportació
d'energia renovable al consum d'ACS del 67%
C. Valoració del Decret d'Ecoeficiència.

POBLACIÓ HABITANTS
Concepte
Població total

Alternativa 0

Alternativa 1

20557

21896

Resultats
Del càlcul d’emissions es pot concloure que:


Hi ha un increment significatiu de les emissions de mobilitat generada passant de 60.278 a 129.732
t CO2 anual.



A nivell de consums energètics de l’edificació, hi ha un decreixement entre el planejament vigent
i la proposta.



Finalment, les emissions totals del planejament presenten una variació poc significativa.

Emissions totals:
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Aquestes estratègies s’hauran de desenvolupar, tal com ja s’ha fet en l’actualitat a través
d’ordenances, que permetin una millora continua i amb una major agilitat que la normativa del
planejament.

A.4.3. Definir l’ordenació en base a orientacions i assolellament de les edificacions
S’ha realitzat un estudi de les alineacions de carrer, per tal de valorar si les edificacions prioritzen una
orientació que permeti la màxima eficiència de captació solar de les edificacions i l’aprofitament de
la llum.
En l’actual nucli urbà, es pot considerar que de manera general, la gran majoria dels edificis
plurifamiliars compleixen amb aquest requisit, llevat d’alguns edificis de l’entorn del carrer Tomàs
Rossell i carrer de Güell, on existeixen algunes orientacions encarades cap al nord que poden arribar a
impedir el compliment de l’esmentat criteri. D’altra banda, la configuració de qualsevol nova edificació
d’habitatges s’haurà de fer regint-se pel mateix criteri, de tal manera que es garanteixi un nivell mínim
d’assolellament als habitatges.

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

8.2.2 B. CICLE DE L’AIGUA

El POUM preveu la reducció de les superfícies impermeabilitzades, mitjançant:


B.1 PREVENIR EL RISC D'INUNDACIÓ, EVITANT L'AFECTACIÓ A BÉNS I PERSONES
B.1.1. Definir l’ordenació en coherència a la delimitació de zones inundables (segons el Real Decret 638/2016,
pel que es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic i l’article 6 del RLU)
El POUM identifica la delimitació de zones inundables dels torrents de la Betzuca i de les Arenes i dels
seus afluents mitjançant el sistema de parcs territorials:

Sistema de parcs territorials
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 esmentats, 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 93,25 hectàrees.

B.1.2. Evitar els canvis de les condicions hidrogeològiques de la conca, ja sigui mitjançant la limitació d’usos o
l’establiment de mesures de contorn
S’ha calculat l’increment d’escolament que genera el nou planejament respecte l’estat actual,
comportant un augment de 0,1 mm/any (increment poc significatiu, considerant el conjunt de la conca
del riu Mogent).



Facilitar la infiltració de l’aigua de pluja (per la recàrrega dels aqüífers i prevenir el risc
d’inundabilitat), mitjançant la millora dels espais lliures integrant:


Torrent de la Betzuca i de les Arenes i els seus afluents.



Els verds urbans (places i parcs).

Projectar superfícies que compensin l’increment de superfície impermeable, mitjançant la
permeabilització d’àrees impermeables.

B.2 PROTEGIR LA XARXA HÍDRICA I ELS ESPAIS FLUVIALS
B.2.1. Protegir els cursos d’aigua que travessin o delimitin els nuclis i les seves ribes
La protecció dels cursos d’aigua, vindrà regulada pel desenvolupament del Pla especial del Parc dels
Torrents de Sant Quirze del Vallès. 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.

B.2.2. Considerar els PEF en els cursos superficials on s’hagin definit, o els seus criteris
S’han caracteritzat i tipificat els rius i rieres més importants (torrent de la Betzuca i de les Arenes i els
seus afluents) de l’àmbit del POUM, aplicant per a tots ells els criteris que defineix la PEF de l’Agència
Catalana de l’Aigua.

B.3. GARANTIR LA DISPONIBILITAT DE L’AIGUA I FOMENTAR-NE L’ESTALVI I LA REUTILITZACIÓ
EN L’ESPAI URBÀ
B.3.1. Garantir la disponibilitat de recursos hídrics i la suficiència de les infraestructures per a l’abastament
L’empresa subministradora d’abastament d’aigua del municipi de Sant Quirze del Vallès és la societat
CASSA (Companyia d’Aigües de Sabadell). Al nucli de les Fonts, la companyia d’aigües de les fonts és
qui presta aquest servei.
El consum d’aigua de Sant Quirze del Vallès es troba lleugerament per sota de la resta de la comarca
del Vallès Occidental i Catalunya. Sant Quirze del Vallès es situa en 194 l/hab. dia, la mitjana de la
comarca del Vallès Occidental és de 199,09 l/hab. dia i la mitjana de Catalunya 208,68 l/hab. dia. Els
usos de l’aigua es situen al 70% a través de xarxa i el 30% restant a través d’indústria i pous.
El nou planejament comporta la necessitat d’abastament d’aigua. Seguint els criteris facilitats per
l’Agència Catalana de l’Aigua, en funció els usos s’estima les següents dotacions:
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Electrodomèstics més eficients en el consum.



Reutilització d’aigües grises, de les aigües de dutxes i banys, per a wàters. Aquesta mesura
comporta la instal·lació d’un sistema de tractament d’aigües grises.



Reutilització d’aigües de pluja, per a reg i neteja de espais lliures privats.

B.5. PRESERVAR I MILLORAR LA QUALITAT DE L'AIGUA
B.5.1. Garantir la connectivitat amb el sistema públic de sanejament en alta, la capacitat d’aquest per atendre la
demanda del sector i els compromisos de finançament necessaris
Dissenyar adequadament del sistema públic de sanejament en baixa amb el grau de precisió adequat
per permetre’n l’execució immediata. Preveure-hi xarxes de sanejament separatives de les aigües
blanques i els espais públics i privats necessaris. En general, adequar-se a les condicions establertes
pel Reglament dels serveis públics de sanejament (Decret 130/2003, de 13 de maig).
En cas necessari, establir normativament la necessitat de sistemes de pretractament d’aigües residuals
no domèstiques.
La documentació relativa a les consultes, i en el seu cas el certificat de suficiència, o la necessitat de
noves infraestructures es presentarà en un apèndix en els respectius documents d’obres d’urbanització
dels diferents plans que desenvolupin el POUM.

B.3.2. Ordenació. Adoptar una ordenació i zonificació congruent amb la capacitat dels recursos hídrics, d’acord
amb la quantificació de la demanda generada per als distints usos
El POUM es formularà, en tots els casos com a cicle tancat, limitant les superfícies d'espais lliures en
reg i proporcionat als canvis d’ús de sòl que s’han generat en la consolidació del nucli.

B.3.3. Gestió. Ajustar les fonts de subministrament i la qualitat de les aigües al seu destí i ús, i en conseqüència
preveure xarxes diferenciades per a les diferents qualitats i usos. Els sistemes separatius, s’adoptaran també per
les de les aigües pluvials i residuals generades en els sectors de planejament
En principi no es preveu la reutilització d’aigües de pluja per a espais lliures públics. Únicament es
preveu la reutilització en espais lliures privats sempre que la pròpia comunitat assumeixi alhora la
reutilització d’aigües grises, per a la descàrrega de sanitaris, donat que comporten la mateixa gestió i
per tant comparteixen la seva càrrega.
No es preveu, en cap cas, la utilització d’aigües regenerades, d’EDAR, o de qualsevol altra procedència,
llevat de que siguin subministrades per un operador específic, utilitzant la reserva de xarxa prevista, i
amb les garanties de gestió exigibles per a l’ús d’aquests tipus d’aigua.

B.5.2. Assegurar la qualitat de les aigües pluvials abocades a la llera pública
Assumint la necessitat d’establir un sistema de xarxa separativa, el planejament planteja:


Suficiència de les instal·lacions de sanejament d’aigües residuals, que es tracta separadament



Tractaments específics per les aigües pluvials. La justificació del tractament d'aigües pluvials en
xarxes separatives es deriva de que aquestes aigües en cap cas es poden considerar com a "netes",
tant pels contaminants que arrosseguen com pels sòlids carretejats.

8.2.3 C. AMBIENT ATMOSFÈRIC
C.1. MANTENIR LA POBLACIÓ EXPOSADA A NIVELLS ACÚSTICS PERMESOS PER LA LEGISLACIÓ
C.1.1. Determinar les prescripcions acústiques
La zonificació acústica del municipi de Sant Quirze del Vallès es realitza en base a les determinacions
del Decret 176/2009 del 10 de novembre, donat que el Mapa de Capacitat Acústica del Municipi li
manca l’aprovació definitiva. Els usos previstos en el POUM estaran d’acord amb els nivells d’immissió
sonora previstos en l’Annex A. Qualitat acústica del territori. Mapes de Capacitat (decret 176/2009,
del 10 de novembre):

B.4. FOMENTAR L'ESTALVI I LA REUTILITZACIÓ DE L'AIGUA EN L'EDIFICACIÓ

ANNEX A DEL DECRET 176/2009 DEL 10 DE NOVEMBRE

B.4.1. Prioritzar aquelles tipologies urbanístiques i edificatòries que comporten un menor consum d'aigua

Zona
sensibilitat

Es defineixen diferents mesures, tant d’estalvi com, en un segon nivell, de reutilització:

Alta (A)



Foment de l'estalvi i eficiència.



Establir unes directrius per a la utilització de instal·lacions i mecanismes que afavoreixin l'estalvi
com productes amb el distintiu d'etiqueta ecològica, en el capítol de "Productes i sistemes que
afavoreixes l'estalvi d'aigua" DOGC núm 3321, de 6 de Febrer de 2001, que conté: aixetes i elements
de dutxa, limitadors de cabal, wàters, dispositius que estalvien aigua al wàter, i altres sistemes
que afavoreixen l'estalvi.
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de Usos del sòl

Ld (7 h – 21 h)

Le (21 h – 23 h)

Ln (23 h – 7 h)

-

-

-

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i 55
cultural

55

45

(A3) Habitatges situats al medi rural

57

57

47

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial

60

60

50

(A1) Espais d’interès natural i altres

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

NIVELLS DE SOROLL EN FAÇANA

ANNEX A DEL DECRET 176/2009 DEL 10 DE NOVEMBRE
Zona
sensibilitat
Moderada (B)

Baixa (C)

de Usos del sòl

Ld (7 h – 21 h)

Le (21 h – 23 h)

Ln (23 h – 7 h)

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial 65
amb activitats i/o infraestructures de
transport existents

65

55

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a 65
(C1)

65

55

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades 65
per sòl industrial

65

55

(C1) Usos recreatius i d’espectacles

68

68

58

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial

70

70

60

-

-

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport o
altres equipaments públics

Ld dB(A)1

Valors mínims d’aïllament al soroll aeri en
façanes
Residencial i sanitari

Cultural, educatiu,
administratiu

Dormitori

Estances

Sala
lectura

Aules

Ld <=60

30.0

30.0

30.0

30.0

60<Ld <=65

32.0

30.0

32.0

30.0

65<Ld <=70

37.0

32.0

37.0

32.0

70<Ld <=75

42

37

42

37

Ld >75

47

42

47

42

1: Nivell d’immissió en període diürn a la façana més desfavorable

Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament
En els usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A) per a les zones urbanitzades existents

C.1.2. Definir estratègies d’ordenació
L’ordenació proposada en el POUM de Sant Quirze del Vallès té en compte les fonts de soroll més
significatives:


C-58: Accés AP-7 – enllaç C-16 (Terrassa)



• C-16: Enllaç AP-7 – Enllaç C-58



• C-1413a: C-16 – N-150 (Sabadell)

El àmbits residencials situats de forma contínua als àmbits consolidats existents, en franges allunyades
de les infraestructures més significatives.
Zones d’activitat es situen preferentment allunyades dels nuclis residencials i als marges de les
infraestructures més sorolloses de l’àmbit.

C.1.3. Establir condicionants en l'edificació si la ordenació no permet nivells de qualitat en les edificacions en
alçada
S’estableixen els valors mínims d’aïllament (indicats al codi tècnic de l’edificació) per tal de garantir
uns nivells de qualitat acústica a l’interior dels edificis.
L’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr no ha de ser inferior als valors de la
taula següent, segons l’ús de l’edifici i el nivell d’avaluació dia Ld que els ens locals han de facilitar a
partir dels mapes estratègics de soroll, mapes de la situació acústica existent, mapes de capacitat
acústica, mesuraments representatius o mètodes de càlcul.

NIVELLS DE SOROLL EN FAÇANA
Ld dB(A)1

Valors mínims d’aïllament al soroll aeri en
façanes

C.2. LIMITAR LA GENERACIÓ DE NECESSITATS D'ENLLUMENAT EXTERIOR (PÚBLIC I PRIVAT) I
EVITAR-NE ELS FLUXOS HEMISFERI SUPERIOR, LA INTRUSIÓ LLUMINOSA I L'IMPACTE NEGATIU
SOBRE ELS ORGANISMES VIUS
C.2.1. Adaptar l’ordenació als nivells màxims de contaminació lluminosa derivats del mapa de la protecció envers
la contaminació lluminosa a Catalunya
Les mesures correctores van dirigides a adoptar estructures compactes, garantint la mateixa
formulació. A més, els nous creixements de Sant Quirze del Vallès plantejats, mantenen la continuïtat
o estan inserits en trames urbanes consolidades i són coherents amb el Mapa de la protecció envers la
Contaminació lumínica de Catalunya i en les prescripcions del Decret 190/2015 de 25 d’agost de
desplegament de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn.
En una segona aproximació, s’han establert per al municipi de Sant Quirze del Vallès la zonificació
lumínica segons els usos pretesos. Aquesta, es dedueix de la correspondència en la següent taula:

ZONIFICACIÓ LUMÍNICA
Zonificació urbanística general

Recomanat

Màxima

Vialitat

E3

E4

Zones verds intensives o privades

E3

E4

Zones verdes extensives

E2

E3

Residencial

E3

E3

Equipaments

E3

E4

Sòl no urbanitzable

E2

E3

Sòl no urbanitzable (PEIN o XN 2000)

E1

E1

Usos del sòl
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C.2.2. Implementació en les instal·lacions d’enllumenat exterior de criteris tècnics fonamentats en la Llei 6/2001,
de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i pel Decret
190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Els projectes d’il·luminació i la seva execució han d’acreditar el compliment dels requeriments
següents (Llei 6/2001 i Annex 2. Característiques permeses i nivells màxims del Decret 190/2015, de
25 d'agost):

En base al volum teòric, la tipologia de contenidors i la freqüència de recollida, s’estima el nombre
total de contenidors en carrer per al màxim desenvolupament del planejament:

ESTIMACIÓ NOMBRE DE CONTENIDORS
Tipus de residu

L/hab/dia

L/dia

Freqüènci
a dies1

Volum (L)2

Volum (L)3

Núm.
conteni
dors

Contenid
ors
finals4

Tipologia de làmpades (làmpades a emprar, en funció de l’horari d’ús i de la zona de protecció
envers la contaminació lumínica en què estan ubicades).

Vidre

0,1

557

30

16699

3000

6

18

Paper i cartró

0,5

2344

10

23435

3000

8

18



Percentatge màxim de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat d’un llum (FHSinst) d’un llum, en
funció de l’horari i de la zona de protecció envers la contaminació lumínica en què està ubicat.

Envasos lleugers

1,8

7539

7

52771

3000

18

18

Orgànica

1,2

3247

1

3247

250

13

13



Intrusió lumínica, es pot valorar com a il·luminació intrusa o com a intensitat lluminosa emesa per
un llum.

10,2

36159

1

36159

3000

13

13





Nivells màxims d’il·luminació intrusa



Intensitat lluminosa màxima



Nivells màxims de luminància d’enllumenat exterior comercial i publicitari.



Nivells màxims de luminància per a l’enllumenat exterior ornamental.

C.3. REGULAR LA IMPLANTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ I DE
TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA, PER TAL DE MINIMITZAR ELS SEUS EFECTES SOBRE ELS
ÉSSERS VIUS I EL PAISATGE
C.3.1. Radiocomunicacions. Evitar la implantació d’instal·lacions de radiocomunicacions en entorns especialment
sensibles
No es preveu la construcció de noves antenes de radiocomunicació.
En el cas que de noves instal·lacions de radiocomunicació, aquestes hauran de ser instal·lades fora dels
àmbits més sensibles, com ara centres educatius o de salut.

C.3.2. Transport d’energia elèctrica. Corregir afeccions d’esteses elèctriques existents, si és el cas, i establir
directrius per a evitar o minimitzar l’efecte de noves instal·lacions de transport d’electricitat al sector

RESTA
1

interval de dies de recollida recomanat

2

volum necessari de contenidors en carrer o soterrats

3

volum de contenidors (en carrer estàndard)

4

número de contenidors proposats, prenent de referència el número més elevat de cada grup de contenidors: 1) vidre, paper i
cartró i envasos lleugers, i 2) orgànica i RESTA

D.2. PROMOURE EN ELS EDIFICIS LA PREVISIÓ D’ESPAIS I INSTAL·LACIONS QUE FACILITIN LA
RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS I, EN GENERAL, EN LES OPERACIONS DE GESTIÓ
A Sant Quirze del Vallès s’adopta el criteri més restrictiu, i per tant 225 dm3/habitatge. Aquest,
procedent del Codi Tècnic de l’Edificació, és independent del tipus de recollida, i per tant d’aplicació
en tots els planejaments.

D.3. ORDENAR EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT CONSTRUCTIVA AMB L’OBJECTIU DE
MINIMITZAR ELS IMPACTES ASSOCIATS ALS MATERIALS UTILITZATS I FOMENTAR-NE LA
DURABILITAT, LA REUTILITZACIÓ I EL RECICLATGE
D.3.1. Gestió de terres i enderrocs

Pel nucli de Sant Quirze del Vallès hi creuen dues línies de 110 kV, des del sector NW del nucli fins al
límit SW del municipi. Una per l’av. Ègara i una altra per l’av. del Camp de Sant Pere dels Torrents.

Pel que fa als moviments de terres de la urbanització, les quals es reduiran el màxim adaptant el
planejament a la morfologia del terreny, preveure com a opció preferent la seva reutilització en la
mateixa obra i, complementàriament, en altres obres autoritzades.

No es recomana establir cap tipus d’activitat amb risc elevat (com per exemple, una llars d’infants) a
una distància menor de 30 m de la torre elèctrica d’alta tensió.

D.3.2. Gestió de residus durant la construcció

8.2.4 D. RESIDUS

Incorporar als projectes d’urbanització integrats en el POUM, i edificació d’un pla de gestió de residus
de la construcció que permeti incrementar la valorització de residus i, en general, la seva correcta
gestió.

D.1. IMPLANTAR L’EQUIPAMENT I ELS SISTEMES DE DISSENY URBÀ ADIENTS PER A LA
REUTILITZACIÓ I LA RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS

D.3.3. Afavorir l'ús de materials procedents del reciclatge o reciclables, o en tot cas amb un baix poder
contaminant en la seva producció

Com a conseqüència del creixement previst pel POUM, la generació de residus al municipi de Sant
Quirze del Vallès es preveu que augmenti un 22,48%, passant de les 8.011 Tn/any a 9.812 Tn/any.
Aquest augment haurà d’anar acompanyat d’una millora dels sistemes de gestió de residus actuals que
permeti absorbir el creixement previst.

S’atendran els següents criteris:
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Prioritzar en les actuacions urbanitzadores la utilització de materials i productes de llarga durada,
reutilitzables o reciclables i, en general, materials i productes que disposin de distintius de garantia
de qualitat ambiental.



Evitar la utilització de materials amb forts impactes ambientals de fabricació i d’aquells
potencialment perillosos per a la salut.



Fomentar els dissenys constructius amb criteris de deconstrucció i minimització dels residus, tant
en les obres d’urbanització com en la regulació de l’edificació.

8.2.5 E. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL

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.

E.1. ESTABLIR COM ELEMENT BÀSIC I VERTEBRADOR UN SISTEMA D'ESPAIS LLIURES QUE
RESPONGUI A CRITERIS DE BIODIVERSITAT URBANA, FÍSICAMENT CONTINU I CONNECTAT A
LES XARXES URBANES I TERRITORIALS
E.1.1. Introduir criteris de biodiversitat, i una concepció reticular com element de coherència en el disseny dels
espais lliures urbans. Preveure la connectivitat dels espais lliures exteriors amb els espais lliures interiors
El nou planejament 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:


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.



Les places urbanes, espais de significació, convivència i relació ciutadana i la localització i
ampliació de nous espais lliures urbans.



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.

E.1.2. Qualificar com a zones verdes o espais lliures els indrets de major valor, envoltants de connectors ecològics
El POUM garanteix la continuïtat dels sistemes generals que estructuren el municipi, tant el corredor
que recorre en sentit Nord Sud en l’àmbit de la Serra de Galliners, així com la xarxa de torrents que
travessa el nucli urbà de Sant Quirze del Vallès.

Pla especial del parc dels torrents
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 esmentats, 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.

Pla especials dels torrents de Sant Quirze del Vallès

E.1.3. Conservar els peus arboris i conjunts arbrats amb especial valor i més significatius dels sectors
En el municipi de Sant Quirze del Vallès ni disposa d’arbres o arbredes monumentals catalogades. Tot
i així, cal destacar les alzines de can Camps que tot i no trobar-se catalogades, es tracta d’uns
exemplars madurs de gran interès biològic i cultural.
A partir del “Pla especial del parc dels torrents” es preveu conservar la massa forestal de bosc de ribera
associada als cursos d’aigua.

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
PAG. 141 DE 159

E.2. FOMENTAR LA NATURALITZACIÓ DE L'ESPAI URBÀ
E.2.1. Qualificar com espais lliures els hàbitats d'interès i altres espais de valor introduint mesures per a la seva
preservació, i en especial dels espais fluvials i de la vegetació de ribera

Propostes de criteris i accions dirigides prioritàriament a l’ordenació (Catàleg del Paisatge)
Els criteris i accions que proposa el catàleg en relació a l’ordenació són:


Els espais de valor, dintre de l’espai urbà, corresponen a la xarxa hidrogràfica i la vegetació que
l’acompanya.
En referència als espais fluvials, pren especial importància l’existència d’una xarxa fluvial en la que
destaca el torrent de la Betzuca i del torrent de les Arenes, situat a la plana del Vallès, així com
vegetació associada. La proposta de POUM proposa les següents qualificacions en relació al sistema
d’espais lliures:


Sistema de parcs i jardins urbans (V)


Places i jardins urbans (<5000 m2), (Vj)



Parcs urbans (>5000 m2), (Vp)



Sistema de parcs territorials (P)



Sistema hidrogràfic (H)



Vall de Can Vinyals (codi 13)



Vessant de la Betzuca (codi 12)



Vessants de les Fonts (codi 11)



Els nous desenvolupaments no afecten al principal àmbit connector de la zona, sinó que el
potencia: torrent de la Betzuca.



Desenvolupar un model compacte del sostre residencial i d’activitat és un dels objectius
estructurals del POUM.



El nous teixits industrials es situen donant continuïtat als existents.

17.19. Evitar la dispersió i l’ocupació de sòl amb noves àrees residencials de baixa densitat.
Avançar cap a la compleció de les àrees residencials de baixa densitat existents i, si escau, relligarles als nuclis urbans propers per afavorir les continuïtats paisatgístiques urbanes.




La proposta de planejament proposa tres unitats de paisatge en base a tots aquells aspectes morfològics
(careners, fonts de vall, zones amb pendent similar), i aspectes hidrològics que els identifiquen i
caracteritzen:


17.18. Procurar que el creixement urbanístic, residencial, industrial i d’infraestructures no afecti
àmbits d’especial vàlua paisatgística. Estudiar la conveniència de compactació i augment de les
densitats dels teixits residencials construïts i dels polígons industrials existents. Limitar el
creixement de baixa densitat i la instal·lació excessiva de superfícies comercials.



El sostre residencial compacte es situa donant continuïtat al sòl urbà l’existent.

17.20. Promoure actuacions de millora paisatgística en els accessos als nuclis de població.


El desenvolupament del POUM preveu la millora dels accessos, a través de la millora amb la
connectivitat territorial



El planejament derivat projectarà la urbanització i la restauració dels espais generats amb
espècies autòctones.

17.21. Facilitar el lleure públic de proximitat, ordenat i estructurat, sense malmetre els paisatges
dels rodals. En aquest sentit, cal impulsar la creació de camins per a vianants i per a bicicletes que
uneixin els centres urbans i travessin els espais oberts.

E.2.2. Afavorir l'ús de materials procedents del reciclatge o reciclables, o en tot cas amb un baix poder
contaminant en la seva producció



El planejament desenvolupa una xarxa d’eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova. 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.

Com a norma general, els enderrocs que puguin haver-hi hauran de ser reaprofitats per a ferms i àrids
per formigons no estructurals en la mesura del possible. En cas de no ser possible el seu reaprofitament,
com el de la resta d’elements, es procedirà al seu reciclatge, sempre que sigui possible. A més a més,
sempre que sigui possible, els materials a emprar hauran de procedir de processos de reciclatge.



La xarxa de camins situada en SNU, s’estructura seguint una jerarquia:

E.2.3. Dotar d'arbrat el conjunt de la xarxa viària, utilitzar a la jardineria d'espais públics especies adaptats
bioclimàticament, i valorar la introducció d’horts urbans
En general, tota la xarxa viària del POUM inclou arbrat. L'adaptació bioclimàtica, i específicament de
consum de recursos hídrics es preveu, permetent una major cobertura de verd, amb espècies amb
menors requeriments, donat que es fixa la dotació d'aigua pel sector.

El POUM possibilita i integra en l’ordenació els criteris i accions disposats al Catàleg de paisatge de la
regió metropolitana de Barcelona per la unitat de la Plana del Vallès.
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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.

-

Camins de tercer ordre, codi Xr3. Es tracta de la resta de camins que complementen la
xarxa viària rural.



17.22. Fomentar la vegetació autòctona (alzines, roures, pins, etc.) en projectes de parcs
periurbans i tenir en compte en el disseny el paisatge forestal propi del Vallès.



17.23. Impulsar el manteniment dels conjunts d’horts urbans en sòls públics, sempre i quan estiguin
correctament gestionats i regulats, per exemple seguint el model de l’Ajuntament de Sabadell o
Terrassa, entre d’altres. En cap cas aquests horts s’han de fer ocupant espais agraris en actiu a
càrrec de pagesos o el domini públic de les lleres dels rius.



17.24. Revegetar i naturalitzar les lleres dels rius de la conca del Besòs, en especial els trams
baixos.

8.2.6 F. PAISATGE
F.1. PRESERVAR I MILLORAR ELS VALORS PAISATGÍSTICS EXISTENTS D'INTERÈS, EL PATRIMONI
CULTURAL I ELS VALORS IDENTITARIS

-



El POUM projecta la naturalització de la llera del torrent de la Betzuca.



17.25. Impulsar la restauració d’entorns degradats, com ara antigues extraccions d’àrids
abandonades o abocadors clandestins.



17.26. Impulsar mesures per reduir l’impacte sobre el paisatge de les infraestructures que creuen
l’àmbit (C-58, C-16, C-1413a i BP-1503).
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7.27. Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o en vehicle, on
la percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que comprèn
miradors i camins existents i d’altres a consolidar, hauria de rebre les actuacions necessàries de
condicionament, senyalització, manteniment i difusió per facilitar la percepció dels valors del
paisatge i el coneixement del territori. Són els miradors de la Barata de Sant Quirze del Vallès, el
turó de Sant Pau, les Tres Creus de Montmeló i el turó de Montcada, i els itineraris paisatgístics a
peu i motoritzats definits a l’apartat de principals rutes i punts d’observació i gaudi del paisatge
d’aquesta unitat.





El planejament desenvolupa una xarxa d'eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova. 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.
El POUM proposa implementar una xarxa de mobilitat cívica, garantint itineraris entre els
àmbits nous de planejament i els existents, amb l'entorn natural que les envolta.
7.28. Senyalitzar de manera homogènia els senders que segueixin les diferents Vies Verdes del
Vallès (VVV) com a estratègia per mantenir-ne la continuïtat paisatgística i afavorir el lleure i
l’ús ciutadà.

F.1.1. Realitzar una descripció general del paisatge
El municipi de Sant Quirze del Vallès presenta unes estructures des del punt de vista paisatgístic
clarament diferenciades. Aquestes són:


Vall de Can Vinyals (codi 13)



Vessant de la Betzuca (codi 12)



Vessants de les Fonts (codi 11)

Els àmbits on la incidència sobre el paisatge es preveu més significatiu correspon essencialment als
ambients associats als torrents (de la Betzuca i els seus efluents, i el de les Arenes), espais lliures de
transició entre l’àmbit urbà i el medi natural, plantacions arbòries, i l’activitat agrària.

F.1.2. Definir valors específics del paisatge
S’han analitzat els diferents valors específics i identitaris del paisatge:






Vall de Can Vinyals (codi 13). Es situa a la part sud del municipi i ressegueix els marges i la conca
del torrent de Can Vinyals, torrent tributari del Riu Sec. En aquesta unitat de paisatge s’incorporen
les àrees situades sen les plans de Can Vinyals, Castelltort i Masia Camps. En aquesta conca
s’identifiquen nombrosos camp de cultius de cereals, juntament amb àrees forestals amb una
coberta densa de la vegetació.
Vessant de la Betzuca (codi 12). Per sobre de la unitat del paisatge de Can Vinyals es situa el
marge dret de la conca de la Betzuca, que en aquest àmbit recull les aigües de diversos cursos
tributaris que davallen de la serra de Galliners. Aquesta unitat està orientada a l’est i es troba
intensament coberta per masses forestals denses. En els marges d’aquests torrents tributaris, abans
d’abocar les aigües al torrent de la Betzuca es mantenen alguns camps de conreu de cereals en els
àmbits de can Poncic i Can Feliu.
Vessants de les Fonts (codi 11). Es troba orientada a l’oest del municipi, i el drenatge de les aigües
pren un sentit sud-oest, abocant les seves aigües cap a la riera de Rubí. En aquesta àrea s’hi inclou
el torrent de Can Corbera, barranc dels Àlbers (al nord) i el torrent de Can Barata al sud. A l’àmbit
hi ha la presència de careners significatius, com és el cas de la Serra de Ca n’Amat i les vessants
occidentals de la serra de Galliners. Els fonts de vall i les vessants més obagues es troben cobertes
per masses forestals denses (bosc de Can Viver).

F.3. URBANITZACIÓ. TENIR CURA DE LA QUALITAT PAISATGÍSTICA DELS ESPAIS URBANS I
ESPAIS LLIURES EN SÒL NO URBANITZABLE
F.3.1. Preveure aspectes com la continuïtat, els espais de vianants i bicicletes, el tractament de la vegetació...
El POUM proposa implementar una xarxa de mobilitat cívica, garantint itineraris entre els àmbits nous
de planejament i els existents, amb l’entorn natural que les envolta, incorporant els següents
objectius:


Xarxa d’eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova. 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.



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.
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.

F.3.2. Exigència de la integració visual en el paisatge urbà de les instal·lacions de serveis tècnics en superfície
amb el seu soterrament sempre que sigui possible, i especialment en el cas de les instal·lacions de transport
d’energia elèctrica i similars
En general, les instal·lacions de serveis tècnics s'integren al paisatge urbà, ja sigui en tractaments de
límit, en afloraments de servituds de pas, o amb la definició arquitectònica de les edificacions, quan
aquesta es produeixi.

F.3.3. Dur a terme tractaments específics d'integració paisatgística dels espais de vora amb els sòls no
urbanitzables
Els espais de vora són els que estan sotmesos a majors pressions per la relació entre el SU i SNU, patint
amb major o menor grau la recepció d’externalitats i una major pressió d’ús.
També són sovint espais en transició, ja sigui cap a una transformació urbana, o en l’altre extrem
l’emboscament de terrenys agrícoles. En tots els casos generen paisatges en transició, en busca d’un
nou equilibri, urbà o forestal. Aquests paisatges en transició son sovint de baixa qualitat, però amb una
alta sensibilitat de percepció per la proximitat al sòl urbà
El control d’aquests espais en transició és clau per a generar un paisatge de qualitat en el conjunt del
municipi, accelerant els processos de transició, o establint mecanismes de gestió que permetin el seu
control. L’agricultura és una bona eina pel control d’aquests paisatges.
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F.4. EDIFICACIÓ. TENIR CURA DE LA QUALITAT PAISATGÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ
F.4.1. Ordenar els volums de les edificacions en relació a les característiques del terreny i del paisatge, tot
establint criteris per a la seva disposició i orientació pel que fa a la seva percepció visual
S’han definit un seguit de criteris referents a volumetries i atenent a criteris funcionals, d’orientació i
a la seva percepció visual.

8.3

MESURES ESPECÍFIQUES

La proposta recull les determinacions ambientals del pla, quedant plasmades en l’ordenació, tant del
sòl urbà, com del sòl no urbanitzable.
Quant al sòl urbà, s’estableix principalment una estratègia de contenció, a nivell residencial actuant
principalment en el nucli, i completant vores amb petits desenvolupaments. Les activitats es plantegen
en continuïtat de les actuals, situant-se a l’est del nucli, contingudes per les grans infraestructures,
que alhora els hi donen servei:

8.3.1 Franges de protecció contra incendis
Es preveu definir com a sistemes, les franges de protecció que limiten amb urbanitzacions (de 25 m
d’amplada). Les franges de protecció perimetral de les urbanitzacions enfront a incendis forestals, es
troben regulades pel decret 123/2005 de 14 de juny i la Llei 5/2003 de 22 d’abril.
La franja tindrà una amplada mínima de 25 metres:

Sectors del planejament PAUS i PMUS

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.
Quant al sòl no urbanitzable, com ja s’ha exposat, el POUM estableix una nova metodologia per a la
seva ordenació, que permet actuar sobre el suport, i de forma transversal sobre la connectivitat els
serveis i els riscos, el paisatge, permetent una lectura múltiple del territori, i condicionant el suport
per tots i cada un dels condicionants que s’hi superposen, sense necessitat de fer una esforç impossible
de delimitació d’unitats uniformes en relació a tots les aspectes estudiats.
PAG. 144 DE 159



Aclarida d’arbrat (cobertura màxima d’un 35%):


Distància mínima de peus arboris 6 metres.



Sense continuïtat horitzontal de l’estrat arbori.



Poda a 1/3 de l’alçada de l’arbre fins un màxim de 5 metres.

Aclarida de matoll (cobertura màxima d’un 15%)


Prioritzar espècies de poca inflamabilitat (Annex 2 del Decret 123/2005).

Els àmbits on el POUM els considera com a franges de protecció contra incendis són:


El límits d’urbanitzacions amb zones de bosc


Can Llobateres / Can Pallàs
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Castelltort



Vallsuau



Can Parellada (límit municipal amb Terrassa)



PAU-01a-k. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (k)

En aquestes franges es preveu afavorir la connectivitat mitjançant la restauració amb espècies de bosc
de ribera, a través de les següents actuacions:

Resseguint pistes principals a la serra de Galliners.



Aportació i estesa de 30 cm de terra vegetal.



Hidrosembra o sembra d’espècies gramínies i lleguminoses adaptades a l’àmbit.



Plantacions arbòries i arbustives mitjançant espècies pròpies del bosc de ribera:


Espècies arbòries: Populus nigra, Fraxinus angustifolia, Quercus ilex, Quercus humilis, Salix
alba, Salix cinerea i Populus alba.



Plantacions arbustives: Cornus sanguinea, salix, i altres especies arbustives de ribera.

Franges de protecció projectades sen el POUM

8.3.2 Zones verdes entre torrents i nous desenvolupaments
Els desenvolupaments que preveu el POUM i que limiten amb rieres i torrents, es proposa la implantació
de zones verdes que afavoreixin la connectivitat amb els espais connectors territorials. Els espais que
preveu el planejament amb els torrents i rieres que el limiten, corresponen a:


Parc del torrent de la Font del Pont






PMU 3. Sant Josep/Cardedeu (torrent d’en Pla)

Parc del torrent de la Betzuca, riera de Can Barra i el Riu Sec

8.3.3 Recuperació espai agrari en zones emboscades



PMU-02. Pla de millora urbana Can Llobateres



PMU-03. Pla de millora urbana Can Ponsic

En el terme municipal de Sant Quirze del Vallès hi ha una superfície significativa de sòls fèrtils que
tenen vocació agrícola, malgrat que les àrees que envolten els torrents i rieres han esdevingut
urbanitzades, encara hi ha diversos espais aprofitables per a cultius tradicionals del Vallès.



PMU-07. Pla de millora urbana Los Rosales nou

Gran part d’aquests cultius es troben a la vall de Can Vinyals i a la Betzuca.



PMU-15. Pla de millora urbana Can Canals est

El POUM proposa la recuperació de tots aquests espais, que històricament han estat sòls agraris i que
tenen una vocació de sòls agrícoles. Aquesta tipologia de sòl es diferencia comparat les ortoimatges de
l’any 1946 amb l’actual.

Parc de la riera de les Arenes


PMU-01. Pla de millora urbana Les Fonts sud

PAG. 145 DE 159

8.3.4 Garantir corredors naturals
El municipi de sant Quirze es troba al centre de la comarca del Vallès. Aquesta localització configura
un municipi en un espai de ròtula a nivell territorial, tant pel que fa a infraestructures de comunicació
com per una de les vies verdes del Vallès, la via verda que uneix Sant Llorenç del Munt amb Collserola.

Corredor Collserola – Sant Llorenç del Munt

El PTMB recull aquesta importància de connector ecològic de gran part del municipi i en remarca les
amenaces del connector afectats per continus urbans. Un d’aquests punts es troba a la part nord del
municipi a la urbanització de Can Llobateres.
Una de les mesures adoptades en el present POUM és 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
PAG. 146 DE 159
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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”.
Un element cultural coincident amb l’espai d’aquesta Via Verda és el camí dels Monjos que uneix els
Monestirs Benedictins de Sant Llorenç del Munt i de Sant Cugat. Es tracta d’un camí rural de gran interès
amb una alta freqüentació que transita per carena en tot el seu recorregut i en el municipi de Sant
Quirze ho fa per la carena de la Serra de Galliners de nord a sud.
Per altra banda, es pretén potenciar l’espai dels torrents i rieres que creuen el nucli i una de les
premisses d’aquesta ordenació és garantir-ne la seva connectivitat i funció ecològica de proveïment.
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9.

PROGRAMA DE SEGUIMENT

PERIODICITAT I MOMENT DE LES VERIFICACIONS DEL COMPLIMENT I LA IDONEÏTAT DE LES
MESURES ADOPTADES
Les mesures adoptades per a la preservació i millora del medi ambient formen part de la mateixa
proposta d’ordenació o estan incloses en les normes urbanístiques i ha estat descrites a l’apartat 8.3.
del present document.
Les mesures adoptades per a la preservació i millora del medi ambient formen part de la mateixa
proposta d’ordenació o estan incloses en les normes urbanístiques i ha estat descrites a l’apartat 9 del
present document.
Així doncs, l’acompliment d’aquestes mesures és eminentment normatiu.
No s’estableix una periodicitat de verificació de la seva idoneïtat atès que aquesta tasca forma part de
la pròpia gestió municipal i de les administracions responsables de diferents aspectes ambientals i
territorials (aigua, atmosfera, patrimoni, mobilitat, riscos, etc.).

PARÀMETRES DE SEGUIMENT I ÍNDEX PROPOSATS
Per tal de realitzar el seguiment de l’evolució de l’àmbit en aplicació del que estableix el POUM i
d’avaluar l’assoliment dels objectius i criteris establerts, s’estableixen, en base a allò que ha establert
el Document d’Abast els següents indicadors bàsics, pels quals s’estableix el valor de referència:

INDICADORS BÀSICS DE SEGUIMENT
Indicador

Valor de
referència

Classificació del sòl
Sòl urbà

549

SUNC

76

Sòl urbanitzable

0

Sòl no urbanitzable

783

Residencial

256.911

No residencial

416.580

2

Règim d’usos (m sostre)

Nombre d’habitatges
Densitat sectors residencials
(%) Ocupació SNU
(%) Sòl artificialitzat
Previsió nous habitatges
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9.401
71
0
26%
1.922

Classificació sòl valor natural

0

Afectació HIC

0

NORMES I ALTRES DETERMINACIONS AMBIENTALS PER A LA FORMULACIÓ I L’AVALUACIÓ DELS
PLANS I PROJECTES QUE ES DESENVOLUPIN EN L’APLICACIÓ DEL POUM
Les normes urbanístiques inclouen determinacions per a la formulació i l’avaluació de plans i projectes
que es desenvolupin en aplicació del POUM, les quals han estat exposades en l’apartat 9.

ORGANISME O ORGANISMES RESPONSABLES
L’organisme responsable del seguiment i supervisió del desenvolupament de la present POUM és
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
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10.

DOCUMENT COMPRENSIU

El present document constitueix l’Estudi Ambiental del POUM de Sant Quirze del Vallès.
Aquest document i la tramitació prevista pel mateix s’ajusta a les determinacions de la normativa
vigent en matèria d’avaluació ambiental del planejament urbanístic.

10.2

L’EAE ha identificat i analitzat els requeriments ambientals significatius que ha de considerar la
proposta, a partir dels quals s’han definit els objectius i criteris ambientals de la mateixa (vegeu
apartat 3.2. del present document).

10.3
10.1 PRESENTACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

REQUERIMENTS I OBJECTIUS AMBIENTALS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

AVALUACIÓ DE LES ALTERNATIVES

Les alternatives del POUM de Sant Quirze del Vallès es plantegen a quatre nivells:


Vialitat estructural.

Nom del Pla

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Quirze del Vallès



Assentaments, diferenciant els assentaments residencials dels sectors d’activitat

Any

2018



Sòl no urbanitzable

Promotor

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès



Emissions de GEH

Equip redactor

Jornet Llop Pastor. Arquitectes

Abast

Municipi de Sant Quirze del Vallès

Les tres alternatives que s’exposen responen a: l’alternativa 0, alternativa 1 i alternativa 2 segons la
vialitat i els assentaments són:

Situació

Vallès Occidental



Superfície total

27,7 km2

Objectius

a. Ordenar les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial

Quant a l’alternativa 0 es tracta de l’aplicació del planejament vigent, el PGOU, seguint amb un
model expansiu fins a esgotar l’actual sòl urbanitzable. Per a les vialitats supramunicipals, el Pla
General es manté en dues jerarquies diferenciades, amb una mala relació, si més no del nucli, amb
les vies existents que són la C-58 i la C-16, i per altra banda la carretera de les Fonts, a Terrassa,
de sud a nord, i la carretera de Caldes, d’est a oest.



Pel que fa a l’alternativa 1, es proposa un model de contenció, apostant per un reciclatge urbà i
per tant, aturant el model expansiu, en tot allò que és possible. A nivell de vialitat, mantenint
l’estructura actual, incorpora la ronda de Llevant de Terrassa, reforçant l’eix nord-sud, malgrat
genera un fort impacte a la serra de Galliners.



Finalment, l’alternativa 2, proposa un reciclatge urbà que a més a més aposta per una reducció del
sòl urbà, millorant la quantitat i qualitat el SNU, i els espais lliures reforçant els connectors fluvials.
Per altra banda, quant a la vialitat, es cerquen actuacions de petita escala que millorin la connexió
entre el nucli de Sant Quirze i les vies d’alta capacitat que l’envolten, i també el ferrocarril. No es
preveu, en coherència amb el Pla de Mobilitat de Terrassa, la ronda de llevant de Terrassa, que
reforçaria la xarxa estructural.

b. Integrar el patrimoni i el paisatge de l’entorn
c. Estructurar Sant Quirze del Vallès a partir dels torrents i els espais lliures
d. Dimensionar de forma qualitativa i quantitativa la nova vila
Marc normatiu

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
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme

Vigència
Plans
i
relacionats

programes

Pla territorial general de Catalunya
Pla territorial metropolità de Barcelona
Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Vallès Occidental
Plans parcials urbanístics
Plans de millora urbana
Plans especials urbanístics
Llevat dels supòsits en què s’estableix com a preceptiva la redacció d’aquests instruments
urbanístics, les determinacions del POUM són d’aplicació directa i immediata

Instruments
que
desenvoluparan

el

Pel que fa a les alternatives del sòl no urbanitzable es proposen dues alternatives que parteixen d’una
concepció metodològica, però que arriben a diferències substancials en l’ordenació, i especialment en
la gestió del SNU, o dels espais oberts.


Alternativa 1. Ordenació clàssica del SNU. L’ordenació del SNU es realitza en base a un
reconeixement de la realitat actual del municipi, i per tant de la seva estructura territorial.



Alternativa 2 en base al reconeixement, per una banda de grans unitats territorials que permeten
una lectura conjunta, i invariable, i per l’altre, reconeixent, en base a les seves parts el seu
dinamisme, permetent, per una banda, reconèixer la possibilitat de canvi, i per l’altre fixar
objectius de qualitat en el conjunt de la unitat

Plans parcials urbanístics
Plans de millora urbana
Plans especials urbanístics
Llevat dels supòsits en què s’estableix com a preceptiva la redacció d’aquests instruments
urbanístics, les determinacions del POUM són d’aplicació directa i immediata

Alternativa 0. ordenació clàssica del SNU
Actualment, el planejament urbanístic estableix una qualificació del sòl no urbanitzable en base als
seus usos, i la seva posició geomorfològica
Zones:


D’interès agrícola: s’inclou la zona de can Vinyals.
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D’interès forestal, diferenciant entre conservació i de restauració. En els de restauració s’inclouen
les zones de bosc primigeni afectat per l’incendi a la serra de Galliners a finals dels 90.



D’interès ecològic: diferenciant entre carena i ribera. Es centre en protegir l’espai de carena per
on transita el camí dels Monjos, i per altre banda els lligats a la xarxa fluvial, al fons de la Vall.

A aquestes zones, s’hi addicionen els sistemes, viari, ferroviari, serveis tècnics, i dotacions.

Alternativa 1. Incorporació de l’estructura territorial a l’ordenació actual
Sobre l’estructura actual del SNU, s’incorporen les proteccions territorials, derivades del PTMB.
Concretament gairebé tot el terme de Sant Quirze està inclòs en sòl de protecció territorial pel seu
valor natural i de connexió, restant únicament petits fragments de sòl de protecció preventiva. Aquests
últims correspondrien a sòls no urbanitzables ordinaris, mentre que els primers a sòls d’especial
protecció.

Donat que no es preveuen variacions sobre el sòl industrial, si s’associen les emissions a la població,
resultaria que un creixement en població comportaria implícit una reducció, per aquest concepte,
per persona, comportant lectures errònies.


Emissions associades a cada una de les alternatives en relació al teixit residencial, que afecten
especialment a la mobilitat i a la tipologia d’habitatge, amb una tendència a l’habitatge unifamiliar
en els sectors discontinus, i plurifamiliar en el nucli.

Dels resultats obtinguts es pot concloure les emissions són menors per l’alternativa 2 que contempla
l’escenari d’habitatge sostenible, respecte l’alternativa 0.

EMISSIONS Tn CO2/ANY
Concepte

Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Es genera per tant un doble epígraf, mantenint les claus actuals, una zonificació que les fragmenta
segons estiguin en sòl preventiu, o sòl de protecció especial.

Mobilitat generada

30.063

31.380

31.380

Consums energètics

102.830

33.203

28.999

Aquesta estructura respondria a l’ordenació actual del SNU. No sembla, per tant, que hi hagi relació
amb allò que el planejament territorial demana, el paper de connectivitat del territori, que s’ha
exposat, o la transposició directe d’aquelles comunitats vegetals de més interès.

Cicle de l’aigua

155

155

155

3.027

3.436

3.436

136.078

68.173

63.969

Emissions residus
Total

Alternativa 2. Unitats de paisatge i components de qualificació
La concreció en l’ordenació del sòl no urbanitzable es defineix en quatre nivells:


Dos del suport, i que per tant determinen la qualificació, zones i sistemes, del sòl no urbanitzable.



Dos transversals, que estableixen:

A la següent taula es mostra la valoració de les tres alternatives en funció dels criteris i objectius
significatius:



Proteccions, riscos, o serveis ecosistèmics, ...

VALORACIÓ SEGONS LES ALTERNATIVES DE RESERVES SUPRAMUNICIPALS



Les infraestructures pròpies del sòl no urbanitzable, com la xarxa de camins, les
infraestructures del reg, o la prevenció dels incendis forestals.

Objectius

Les alternatives sobre les emissions de GEH, s’ha realitzat l’estimació de les emissions de CO2, per a
les diferents alternatives plantejades en el POUM, seguint les directrius de la Direcció General de
Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Les emissions de CO2 que s’han determinat en el present planejament estan associades a tres sectors:


Mobilitat generada.



Consums energètics en els usos (residencials, industrials, d’equipaments i del terciari).



Consums energètics en el cicle de l’aigua.

Prioritat Criteri

La necessitat d’emprar en tots els POUM la mateixa base de càlcul, per tal de poder establir una base
de comparació entre els diferents planejaments, i aquesta rigidesa exposada, fa que s’hagin de definir
diferents escenaris de càlcul, la composició dels quals generaran les diferents alternatives, inclosa
l’alternativa 0.
Aquests escenaris són:


Emissions associades al teixit industrial, que a efectes de càlcul es manté invariable en les dues
alternatives proposades.
Per aquest indicador les emissions es calculen en Tn CO2/ha sòl industrial.
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0

1

2

1. Garantir una ordenacióAlta
urbanística eficient, quant a
funcionalitat,
consums
de
recursos i adaptades a les
característiques ambientals del
sector i del seu entorn.

Adoptar
estructures
urbanes
denses, compactes i complexes.

z

z

z

Alta

Adaptar la ordenació a les formes
del relleu, evitant pendents al 20 %,
considerar les orientacions, i
l'estructura geomorfològica del
sector.

z

z

z

Alta

Dotar de caràcter estructurador els
sistemes locals d'espais lliures i la
continuïtat dels sistemes generals,
assignant els usos detalladament en
base als àmbits de major valor
ambiental.

z

z

z

Alta

Atendre al risc d'inundació, en
relació a la delimitació de l'àmbit i
a la ordenació.

z

z

z

2 Establir la zonificació i els usosAlta
potenciant
la
seva
plurifuncionalitat i autonomia.

Preveure sostre amb aprofitament
urbanístic diferent a l'habitatge i
ubicar-lo cercant la integració i
interrelació amb aquest.

z

z

z

Resten per determinar les emissions associades a la gestió de residus i al canvi dels usos del sòl, malgrat
s’estima que els aspectes avaluats són els que tenen una major incidència.
L’eina de càlcul emprada, elaborada pel DTS, donada la seva complexitat, no permet adaptar-se a les
variabilitats de les propostes de tots els planejaments.

Alternatives
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VALORACIÓ SEGONS EL CÀLCUL DE LES EMISSIONS DE GEH

VALORACIÓ SEGONS LES ALTERNATIVES DE RESERVES SUPRAMUNICIPALS
3. Possibilitar una mobilitatAlta
sostenible
mitjançant
la
planificació integrada dels usos
del sòl i del transport.

Definir les xarxes de connexió
necessàries
per
assegurar
la
connectivitat.

z

z

z

4 Protegir la xarxa hídrica i elsAlta
espais fluvials.

Protegir els cursos d’aigua que
travessin o delimitin els nuclis i les
seves ribes.

z

z

z

5.Regular la implantació de lesAlta
instal·lacions
de
radiocomunicació i transport
d’energia elèctrica.

Corregir les afeccions d’esteses
elèctriques existents, si és el cas, I
establir directius per a evitar o
minimitzar l’efecte de noves
instal·lacions
de
transport
d’electricitat al municipi

z

Increment de la població exposada
a nivells de soroll elevats.

z

6.
Definir
d’ordenació.

estratègiesAlta

z

z

z

z

Alta

Qualificar com a zones verdes o
espais lliures els indrets de major
valor, envoltants de connectors
ecològics.

z

Qualificar com espais lliures els
hàbitats d'interès i altres espais de
valor introduint mesures per a la
seva preservació, i en especial dels
espais fluvials i de la vegetació de
ribera.

z

9. Urbanització. Tenir cura de laAlta
qualitat paisatgística dels espais
urbans i espais lliures en sòl no
urbanitzable.

Preveure
aspectes
com
la
continuïtat, els espais de vianants i
bicicletes, el tractament de la
vegetació...

z

Alta

Dur a terme tractaments específics
d'integració paisatgística dels espais
de vora amb els sòls no
urbanitzables.

z

z

7

1

0

z

6

10

4

z

1

4

10

3

2

1

IDONEÏTAT SEGONS CRITERIS I OBJECTIUS

z

Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Mobilitat habitatge

z

z

z

Energia habitatge

z

z

z

Cicle de l’aigua

z

z

z

Total

z

z

z

z

1

0

0

z

3

4

2

z

0

0

2

3

2

1

Resum

z

Introduir criteris de biodiversitat, i
una concepció reticular com
element de coherència en el
disseny dels espais lliures urbans.
Preveure la connectivitat dels
espais lliures exteriors amb els
espais lliures interiors.

Resum

EMISSIONS TN CO2/ANY
Concepte

7. Establir com element bàsic iAlta
vertebrador un sistema d'espais
lliures que respongui a criteris
de
biodiversitat
urbana,
físicament continu i connectat a
les xarxes urbanes i territorials.

8. Fomentar la naturalització deAlta
l'espai urbà.

En la següent taula es mostra la valoració segons les alternatives d’emissions de CO2.

z
IDONEÏTAT

z

z

z

z

Valoració compatible o moderada. El planejament ho resol o ho pot resoldre
satisfactòriament

z

Valoració compatible o moderada. El planejament necessita mesures correctores per a
resoldre-ho de manera satisfactòria

z

Valoració negativa, presenta un valor desfavorable el criteri de valoració. No és excloent
quant a que els criteris excloents han permès delimitar aquest àmbit com a possible

z

10.4 AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA
z

z

A continuació s’identifiquen, caracteritzen i s’avaluen els diferents efectes sobre el medi derivats de
l’ordenació proposada.
Cada impacte s’ha caracteritzat segons sigui positiu, negatiu o neutre (en aquells casos en que el POUM
no fa propostes que facin augmentar l’impacte considerat), i s’ha avaluat segons sigui:

z

z

z

Valoració compatible o moderada. El planejament ho resol o ho pot resoldre satisfactòriament

z

Valoració compatible o moderada. El planejament necessita mesures correctores per a
resoldre-ho de manera satisfactòria

z

Valoració negativa, presenta un valor desfavorable el criteri de valoració. No és excloent
quant a que els criteris excloents han permès delimitar aquest àmbit com a possible



Baix: quan hi ha efecte molt poc significatiu.



Moderat: quan es produeix un impacte però no té la magnitud suficient per considerar-lo
significatiu, sobretot tenint en compte el context ambiental i territorial.



Significatiu: en aquells casos en que es produeix un efecte d’una magnitud que es considera
important.
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EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA
Factor

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

Avaluació de la proposta

A. Model d’ocupació
i ordenació del sòl.

A.1. Garantir una ordenació
urbanística eficient, quant a
funcionalitat, consums de
recursos i adaptades a les
característiques ambientals
del sector i del seu entorn.

A.1.1. Adoptar estructures urbanes
denses, compactes i complexes.

Increment de l’ocupació del sòl directe pels nous usos i indirecte
per les seves externalitats, de serveis i infraestructures.

Una de les principals línies proposades en el POUM fa referència a l’aposta pel creixement interior i la
requalificació urbana:

Increment de les externalitats, per increment de la mobilitat.



Sense incrementar els límits del sòl urbà



Mantenint l’estructura actual del sòl no urbanitzable



Apostant per una assentament urbà compacte i no difós

Àmbits residencials del POUM
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A.1.2. Adaptar la ordenació a les formes
del relleu, evitant pendents al 20 %,
considerar les orientacions, i l'estructura
geomorfològica del sector.

Pèrdua de sòl per erosió.

L’ordenació proposada en sòls urbanitzable s’ha adaptat a les formes del relleu, segons la distribució de pendents:

Efectes indirectes per moviment de terres, i per tant noves
externalitats.

- P < 20%: 85,7% de la superfície

A.1.3. Dotar de caràcter estructurador
els sistemes locals d'espais lliures i la
continuïtat dels sistemes generals,
assignant els usos detalladament en base
als àmbits de major valor ambiental.

Pèrdua de funcionalitat dels espais lliures
municipi:

- P > 20%: 14,3% de la superfície

Efectes sobre el paisatge generats pels les noves formes del relleu
sovint de difícil restauració
de referència del

• Torrent de la Betzuca, riera de Can Barra i el Riu Sec, torrent
de la Font del Pont, Parc de la riera de les Arenes)
• Plaça de la 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

El POUM 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.

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA
Factor

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

Avaluació de la proposta

Esquema de parcs de caràcter territorial

A.1.5. Atendre al risc químic, quan en
l’àmbit proper al planejament hi hagi un
establiment afectat per la legislació
d'accidents greus.

Increment del risc químic.

A Sant Quirze del Vallès no hi ha localitzades empreses amb matèries perilloses. La més propera és a Terrassa i
es tracta de l’empresa: LAMIRSA (Laboratorios Miret SA). 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.

A.1.6. Atendre al risc d'inundació, en
relació a la delimitació de l'àmbit i a la
ordenació.

Risc d’inundació en noves implantacions amb usos no compatibles.
Efectes directes en franges inundables del torrent de la Betzuca
(segons el PEF), com:

Sant Quirze del Vallès conviu amb el risc d’inundació, especialment pel torrent de la Betzuca i el de les Arenes.
En el marc del present POUM es realitza un estudi d’inundabilitat on es caracteritza la zona de flux preferent

• Polígon industrial Can Canals
• Polígon industrial “el Poble – sec”
• Can Feliu
• Zona d’horta de Los Rosales
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EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA
Factor

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

Avaluació de la proposta

Zones inundables segons el PEF
A.2 Establir la zonificació i els
usos potenciant la seva
plurifuncionalitat
i
autonomia.

A.2.1. Preveure sostre amb aprofitament
urbanístic diferent a l'habitatge i ubicarlo cercant la integració i interrelació amb
aquest.

Increment de les externalitats, per increment de la mobilitat.

En el marc del POUM es proposa un model de ciutat basat en:
• Dimensionar de forma qualitativa i quantitativa la nova ciutat: dimensionat i oferta d'habitatge del Pla, sòl
industrial i l'oferta d’activitat econòmica.
• Ordenar les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial: xarxa d'eixos cívics, carrers verds i de mobilitat
tova
• Estructurar la ciutat a partir dels torrents i els espais lliures: torrents com a espais de lleure i connexió,
interconnexió de les "peces verdes".
• Equipar la ciutat de forma equilibrada i integral: localitzar nous equipaments en funció de criteris de reequilibri
i de correcció dels actuals desajustos

A.3. Possibilitar una mobilitat
sostenible
mitjançant
la
planificació integrada dels
usos del sòl i del transport.

A.3.3. Definir les xarxes de connexió
necessàries
per
assegurar
la
connectivitat.

Manca de connectivitat entre els diversos sectors del municipi.

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
• Nova rotonda a Can Canals, en l’enllaç de connexió amb la C-58
• Millora de la intersecció del Pg. Can Barba amb la C-1413a
• Connexió de la variant C-1413a amb la vialitat interna del sector PMU 15 Can Canals Est
• Intersecció en T entre la C-1413a aquesta i la C-1413a actual
• Connexió entre el nucli del Castellet i la C-1413a amb la prolongació del carrer dels Castanyers
Proposta la implantació d’una xarxa d’eixos cívics (carrers verds i de mobilitat tova)

A.4. Adoptar un model
d'ordenació
urbanística
energèticament eficient.
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A.4.1. Avaluar les emissions de GEH

Increment de GEH.

S’ha obtingut (a partir de les bases de dades de certificació energètica disponibles a l’ICAEN,) una mostra de
1.012 d’habitatges i locals, que donen una mitjana d’emissions de 170,9 kgCO2/m2any, que correspon a una
certificació energètica de E. Per fer l’estimació d’emissions del nou POUM s’ha utilitzat l’eina de càlcul
d’emissions del planejament urbanístic, del Departament de Territori, de l’any 2017.

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA
Factor

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

Avaluació de la proposta

B. Cicle de l’aigua.

B.1
Prevenir
el
risc
d'inundació,
evitant
l'afectació a béns i persones.

B.1.1. Definir l’ordenació en coherència
a la delimitació de zones inundables
(segons el Real Decret 638/2016, pel que
es modifica el Reglament del Domini
Públic Hidràulic i l’article 6 del RLU).

Increment del risc i afectació de béns i persones.

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,
incloent el connector biològic associat als torrents, la vegetació de ribera i la zona inundable dels mateixos.

B.1.2. Evitar els canvis de les condicions
hidrogeològiques de la conca, ja sigui
mitjançant la limitació d’usos o
l’establiment de mesures de contorn.

Incrementar l’escolament i els cabals d’avinguda.

Modificar el règim d’avingudes dels cursos superficials.

La proposta de 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

Augment del risc d’inundació.

La transformació o consolidació de sòls amb cobertes rurals a cobertes urbanes comporta un canvi en les
condicions d’infiltració en el sòl, i en funció de l’entitat de la conca, i la intensitat de la transformació, pot
comportar un canvi de les condicions hidrològiques, generant un increment dels cabals punta, en una anàlisi de
risc.
En general, qualsevol transformació, pel seu caràcter acumulatiu, genera un increment, el qual pot ser
perceptible o no, de les condicions hidrològiques de la de conca.
Es fa un càlcul comparatiu del NC (nombre de corba) abans i després del planejament, prenent el municipi com
entitat territorial. Els càlculs s’han realitzat seguint les Recomanacions tècniques per a la redacció d'estudis de
zones inundables d'àmbit local, de l’Agència Catalana de l’Aigua (Març de 2003).

Càlcul de l’escolament anual
D’aquí, en resulta que el nou planejament comporta un augment d’escolament al voltant de 0,1 mm/any (poc
significatiu, considerant el conjunt de la conca del riu Besòs).
B.2 Protegir la xarxa hídrica i
els espais fluvials.

B.2.1. Protegir els cursos d’aigua que
travessin o delimitin els nuclis i les seves
ribes.

Increment de la pressió sobre els cursos superficials.

De la formulació del POUM se’n poden derivar la necessitat d’obres de defensa davant del risc d’inundacions, i/o
la necessitat de traçat de nous serveis o infraestructures.
La xarxa hidrològica és significativa a l’àmbit del POUM de Sant Quirze del Vallès. Els seus eixos estructurals són
el torrent de la Betzuca i el de les Arenes (a l’extrem nord-oest), els quals pateixen la pressió humana que
exerceix el nucli urbà i els sectors industrials fruit de la seva proximitat. Cal destacar, en aquest sentit, els
problemes lligats a l’ocupació de les seves lleres. El POUM proposa estructurar la ciutat a partir dels torrents (a
més a més dels espais lliures). L’ordenació ha de permetre la integració dels torrents en el nou projecte del Pla,
configurant tres grans parcs associats a cadascun dels torrents:
• El Parc del torrent de la Font del Pont
• El Parc del torrent de la Betzuca, riera de Can Barra i el Riu Sec
• El Parc de la riera de les Arenes
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.

B.3. Garantir la disponibilitat
de l’aigua i fomentar-ne

B.3.1. Garantir la disponibilitat de
recursos hídrics i la suficiència de les
infraestructures per a l’abastament.

Afecció a les aigües superficials i subterrànies.

L’empresa subministradora d’abastament d’aigua del municipi de Sant Quirze del Vallès és la societat CASSA
(Companyia d’Aigües de Sabadell). Al nucli de les Fonts, la companyia d’aigües de les fonts és qui presta aquest
servei.
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EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA
Factor

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

l’estalvi i la reutilització en
l’espai urbà.

Avaluació de la proposta
El consum d’aigua de Sant Quirze del Vallès es troba lleugerament per sota de la resta de la comarca del Vallès
Occidental i Catalunya. Sant Quirze del Vallès es situa en 194 l/hab. dia, la mitjana de la comarca del Vallès
Occidental és de 199,09 l/hab. dia i la mitjana de Catalunya 208,68 l/hab. dia. Els usos de l’aigua es situen al
70% a través de xarxa i el 30% restant a través d’indústria i pous.
El nou planejament comporta la necessitat d’abastament d’aigua. Seguint els criteris facilitats per l’Institut
Català del Sòl, en funció els usos s’estima les següents dotacions:
• Consum habitant: 200 L/hab i dia
• Consum zona comercial: 0,3 l/s i ha
• Consum zones verdes: 0,1 l/s i ha
• Industria logística i terciari: 0,3 l/s i ha
• Altres indústries: 0,5 l/s i ha
• Consum zona equipaments: 0,3 l/s i ha

B.3.2. Ordenació. Adoptar una ordenació
i zonificació congruent amb la capacitat
dels recursos hídrics, d’acord amb la
quantificació de la demanda generada
per als distints usos.

Increment del consum d’aigua.

El nou planejament comporta la necessitat d’abastament d’aigua. Seguint els criteris facilitats per l’Agència
Catalana de l’Aigua, en funció els usos s’estima les següents dotacions:

La documentació relativa a les consultes, i en el seu cas el certificat de suficiència, o la necessitat de noves
infraestructures es presentarà en un apèndix en els respectius documents d’obres d’urbanització dels diferents
plans que desenvolupin el POUM.
B.3.3. Gestió. Ajustar les fonts de
subministrament i la qualitat de les
aigües al seu destí i ús, i en conseqüència
preveure xarxes diferenciades per a les
diferents qualitats i usos. Els sistemes
separatius, s’adoptaran també per les de
les aigües pluvials i residuals generades
en els sectors de planejament.

Increment de les necessitats d’aigua per la manca de sistemes de
reutilització.

Per altra banda, l’estalvi amb les mesures d’ordenació definides, i d’infraestructura i gestió, en els casos on es
planteja reutilització, hauran d’anar acompanyades de mesures d’eficiència, que es basen en:

Increment de les necessitats d’aigua per la manca d’eficiència,
pèrdues significatives d’aigua, absència d’un control en l’ús de
l’aigua.

• Eficiència en els sistemes d’aplicació. En principi farà referència al reg, proposant la utilització de sistemes de
reg eficient, garantint una eficiència del reg mínima del 70 %, mitjançant el reg per degoteig enterrat, difusors
o aspersors).
• Limitació de pèrdues. En el càlcul de les necessitats d’aigua, s’estima una pèrdua per fuites de fins un 10 %.
• Dotació de sistemes de gestió i control de la xarxa. El disseny de les xarxes es farà amb criteris que permetin
el control del consum i la detecció de fuites: comptadors individuals per abonats, a partir d’escomeses,
sectorització de sectors amb un element de control individualitzat.
El reg és una part important de la despesa d’aigua en els espais lliures. En aquest sentit es posposen.

C. Ambient
atmosfèric

C.1. Mantenir la població
exposada a nivells acústics
permesos per la legislació.

C.1.1. Determinar
acústiques.

les

prescripcions

Increment dels nivells de soroll.

Sant Quirze del Vallès disposa de Mapa de capacitat acústica, adaptat a les prescripcions del Decret 176/2009
del 10 de novembre. El mapa de capacitat acústica es realitzà amb l’assistència tècnica del Servei per a la
prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat.
A efectes d’ordenació, el territori es delimita en les següents zones de sensibilitat acústica:

PAG. 156 DE 159

. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
MEMÒRIA

EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA
Factor

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

Avaluació de la proposta
- Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors que requereixen una protecció alta contra el soroll,
concretament zones residencials de nucli antic, zones d’ordenació contínua, ordenació oberta, en filera,...
- Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors que admeten una percepció mitjana de soroll:
zones d’usos terciaris i dotacions.
- Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors que admeten una percepció elevada de soroll, com
les zones d’activitat industrial.
En cadascuna d’aquestes zones de sensibilitat acústica se’ls hi atorga uns valors límit d’immissió en dB(A):

C.1.2. Definir estratègies d’ordenació.

Increment de la població exposada a nivells de soroll elevats.

L’ordenació s’ha definit de forma coherent amb els usos previstos del sòl, considerant les zones de soroll
modelitzades per a les diferents infraestructures.
Aquest fet, és especialment important en les zones properes a les infraestructures existents, concretament:
• C-58: Accés AP-7 – enllaç C-16 (Terrassa)
• C-16: Enllaç AP-7 – Enllaç C-58
• C-1413a: C-16 – N-150 (Sabadell)
L’ordenació proposada preveu minimitzar aquest impacte no planificant nous desenvolupaments residencials
propers a la C-58. A més preveu la terciarització de la façana del polígon actualment industrial aconseguint una
transició entre la part residencial i la industrial, que és font d’impacte acústic.
La façana del polígon Can Casablanques amb la C-58 també es terciaritza i n’augmenta el seu potencial d’alçada
augmentant l’efecte barrera a l’impacte acústic de la C-58 respecte les zones residencials.

C.2. Limitar la generació de
necessitats
d'enllumenat
exterior (públic i privat) i
evitar-ne els fluxos hemisferi
superior, la intrusió lluminosa
i l'impacte negatiu sobre els
organismes vius.

C.2.1. Adaptar l’ordenació als nivells
màxims de contaminació lluminosa
derivats del mapa de la protecció envers
la contaminació lluminosa a Catalunya.

Increment de la contaminació lluminosa.

En general, l’adopció d’estructures compactes queda garantida en la mateixa formulació.
A més, els nous creixements de Sant Quirze del Vallès plantejats, són continuïtat o estan inserits en trames
urbanes consolidades i són coherents amb el Mapa de la protecció envers la Contaminació lumínica de Catalunya
i en les prescripcions del Decret 190/2015 de 25 d’agost de desplegament de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
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EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA
Factor

Objectiu

Criteri

Efectes ambientals potencials

Avaluació de la proposta

E.
Biodiversitat,
connectivitat
ecològica
i
patrimoni natural.

E.1. Establir com element
bàsic i vertebrador un sistema
d'espais lliures que respongui
a criteris de biodiversitat
urbana, físicament continu i
connectat a les xarxes
urbanes i territorials.

E.1.1. Introduir criteris de biodiversitat,
i una concepció reticular com element de
coherència en el disseny dels espais
lliures urbans. Preveure la connectivitat
dels espais lliures exteriors amb els
espais lliures interiors.

Pèrdua de connectivitat entre els espais lliures de la zona urbana.

Les zones que tenen una especial funció per a la connectivitat per a la fauna són els cursos superficials d’aigua,
on hi ha vestigis de formacions de boscos de ribera (alberedes, salzedes i altres boscos de ribera), que
ressegueixen els afluents del torrent de la Betzuca. Existeixen parts amb una allargada considerable
d’entubaments en diversos torrents com el torrent de la Font del Pont i el de la Vallcorba.

Pèrdua de connectivitat entre els espais lliures interiors i l’àmbit
del sòl de protecció especial inclosos en el PTMB.

El Pla proposa una millora, integrant els torrents i els verds urbans de la ciutat en un sistema estructurat de
relacions, on l’espai lliure actuï de connector i de límit entre l’espai urbà consolidat (i compacte) i l’espai rural,
agroforestal del seu entorn. Aquestes consideracions es concreten en:
• Els torrents com a espais de lleure i connexió.
• El pla especial del parc dels torrents de Sant Quirze del Vallès
• Les places urbanes i ampliació de nous espais lliures
• La interconnexió de les “peces verdes”

El pla especial del parc dels torrents de Sant Quirze del Vallès
E.1.2. Qualificar com a zones verdes o
espais lliures els indrets de major valor,
envoltants de connectors ecològics.

Pèrdua de connectivitat per a la fauna.

El corredor natural per a comunicar els espais naturals de Collserola amb els de Sant Llorenç del Munt i Serra de
l’Obac, o amb Montserrat, es situa entre el Papiol i Castellbisbal seguint el puig de Madrona i voltants del torrent
de Can Balasc, per una banda i per la Serra de Galliners.
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.
El POUM determina la necessitat de redactar un pla especial urbanístic (el pla especial del parc dels torrents de
Sant Quirze del Vallès) 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.

E.1.3. Conservar els peus arboris i
conjunts arbrats amb especial valor i més
significatius dels sectors.
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Pèrdua d’espais i elements que tenen una estructura òptima pel
desenvolupament o refugi per a la fauna.

Les àrees amb vegetació més frondosa es situen en forma de petits claps amb àlbers (Populus alba) al Torrent de
la Betzuca a la zona de Can Poncic, torrent de Can Vinyals i torrent de la Grípia a Can Pallàs.
El planejament incorpora els torrents com a espais de lleure i connexió, on s’hi troba implantada aquesta
vegetació de bosc de ribera. Dins el terme municipal es localitzen un conjunt de torrents i connectors d’un alt
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Avaluació de la proposta
valor paisatgístic i mediambiental (torrents de la Betzuca, el de la Font del Pont, el de Can Barra i el Riu Sec) als
que el Pla proposa integrar com espais connectors de la ciutat amb el seu entorn natural més proper.

E.2.
Fomentar
la
naturalització de l'espai urbà.

E.2.1. Qualificar com espais lliures els
hàbitats d'interès i altres espais de valor
introduint mesures per a la seva
preservació, i en especial dels espais
fluvials i de la vegetació de ribera.

Deteriorament dels àmbits inclosos com a HICs (hàbitats d’interès
comunitari) que creuen o es situen en les proximitats de l’espai
urbà.
Desnaturalització dels espais que mantenen una estructura
significativa (forestal, o bé d’interès agrícola) i que connecten
amb l’espai urbà.

Es destaquen com a àmbits de major valor:
• Els cursos superficials (torrents de la Betzuca, el de la Font del Pont, el de Can Barra i el Riu Sec), concretament
els claps amb vegetació de ribera (Torrent de la Betzuca a la zona de Can Poncic, torrent de Can Vinyals i torrent
de la Grípia a Can Pallàs).
• Escassos conreus de cereals (ordi, blat i civada), el farratge, la fruita seca (avellaner, ametller) i l’olivera. La
vinya està en curs de desaparició.
El planejament prendrà mesures per a la seva conservació, establint qualificacions específiques, amb l’objectiu
de relaxar la pressió antròpica a la que en l’actualitat es troben sotmesos aquests àmbits de major valor, i
especialment la llera del torrent de la Betzuca.
- Es delimitaran de forma clara els àmbits fluvials, amb els seus sistemes naturals associats, dels espais d’horta.
- Es definiran les eines de gestió per a permetre el manteniment dels sistemes naturals, a partir d’eines pròpies
com la gestió forestal, i l’agricultura.

F.
Paisatge,
patrimoni cultural i
ús social

F.3. Urbanització. Tenir cura
de la qualitat paisatgística
dels espais urbans i espais
lliures en sòl no urbanitzable.

F.3.1. Preveure aspectes com la
continuïtat, els espais de vianants i
bicicletes, el tractament de la
vegetació...

Pèrdua dels valors del paisatge urbà.
Deteriorament de valors intrínsecs vinculats als hàbitats i a la
biodiversitat situada en el SNU.

S’han definit estratègies específiques en aquest aspecte que es troben recollides en l’estudi de mobilitat
generada
S’ha articulat un sistema d’espais lliures per mitjà d’una xarxa de camins que permeten la continuïtat dels espais
verds de vianants i bicicletes.
En aquest sentit el planejament formula una xarxa d’eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova. 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

F.3.2. Exigència de la integració visual en
el paisatge urbà de les instal·lacions de
serveis tècnics en superfície amb el seu
soterrament sempre que sigui possible, i
especialment en el cas de les
instal·lacions de transport d’energia
elèctrica i similars.

Impactes visuals significatius en els serveis tècnics i sobretot,
línies d’alta tensió.

El planejament preveu, en general, que les instal·lacions de serveis tècnics s'integren al paisatge urbà, ja sigui
en tractaments de límit, en afloraments de servituds de pas, o amb la definició arquitectònica de les edificacions,
quan aquesta es produeixi.

F.3.3. Dur a terme tractaments específics
d'integració paisatgística dels espais de
vora amb els sòls no urbanitzables.

Generació de conflictes d’integració en noves implantacions.

Els espais de vora són els que estan sotmesos a majors pressions per la relació entre el SU i SNU, patint amb
major o menor grau la recepció d’externalitats i una major pressió d’ús.
També són sovint espais en transició, ja sigui cap a una transformació urbana, o en l’altre extrem l’emboscament
de terrenys agrícoles. En tots els casos generen paisatges en transició, en busca d’un nou equilibri, urbà o forestal.
Aquests paisatges en transició son sovint de baixa qualitat, però amb una alta sensibilitat de percepció per la
proximitat al sòl urbà
El control d’aquests espais en transició és clau per a generar un paisatge de qualitat en el conjunt del municipi,
accelerant els processos de transició, o establint mecanismes de gestió que permetin el seu control. L’agricultura
és una bona eina pel control d’aquests paisatges.
Els nous sectors urbans de Sant Quirze del Vallès s’han realitzat permetent la seva integració en l’entorn més
immediat, aportant una atenció especial a tots aquells límits amb el sòl no urbanitzable, susceptibles de
condicionar la qualitat paisatgística de la zona.
En aquest sentit, pren una especial rellevància la frontera del sòl urbà amb el sistema hídric definit pel torrent
de la Betzuca.
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En l’EAE s’exposen les mesures preventives i correctores que estableix el POUM per tal de reduir la
magnitud d’aquests potencials impactes negatius. Les mesures són:

10.5 TRÀMIT



El present Estudi Ambiental Estratègic, constitueix el document central en el procediment d’avaluació
ambiental. Aquest, completa el DIE que juntament amb la modificació de planejament, s’ha sotmès a
consultes, i ha motivat la formulació del Document d’Abast per part de l’administració ambiental, en
aquest cas, el Departament de Territori i Sostenibilitat.





Mesures estratègiques


Mesures en l’ordenació proposada



Garantir la continuïtat dels corredors



Control de les activitats en l’espai agrari

Mesures generals


Model d’ordenació i ocupació del sòl



Cicle de l’aigua



Ambient atmosfèric



Residus



Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni



Paisatge

Mesures específiques


Franges de protecció contra incendis



Zones verdes entre torrents i nous desenvolupaments



Recuperació de l’espai agrari en zones emboscades



Garantir corredor natural de la Betzuca.

D’acord amb l’avaluació realitzada en els apartats anteriors, tenint en compte les característiques de
la proposta de planejament del POUM, les mesures que incorpora el nou planejament per al foment de
la preservació i la millora del medi, l’elevat nombre i significació dels d’impactes ambientals positius
de la proposta, així com la congruència general de la proposta amb els objectius i criteris ambientals
plantejats, es conclou que la contribució de la proposta del nou POUM del municipi de Sant Quirze
és ambientalment positiva.

Un cop formulat el Document d’abast, s’ha formulat el planejament, ja amb tot el seu contingut, per
a la seva aprovació inicial, portant a terme en conseqüència el present Estudi Ambiental Estratègic
Aquests documents conjuntament, i un cop aprovats inicialment per part de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, es posaran a exposició pública per un període de 45 dies.
Amb les determinacions de l’exposició pública, i dels informes sectorials que correspongui, es portarà
a terme la redacció definitiva del planejament i de l’Estudi Ambiental Estratègic. En el mateix moment
es portarà a terme conjuntament amb l’òrgan ambiental la redacció de l’Informe Resum.
El tràmit ambiental, conclourà amb la Declaració Ambiental Estratègica
Aquests documents es sotmetran a aprovació provisional, per part de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, que els trametrà per a la seva aprovació definitiva, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona.

Firmado digitalmente
por 46117363V IGNASI
GRAU (R: B62789680)
Fecha: 2019.03.11
12:19:27 +01'00'
Ignasi Grau Roca
ENGINYER AGRÒNOM
Sant Quirze del Vallès, febrer 2019
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•

1.

INTRODUCCIÓ

Emissions de residus

L’eina de càlcul emprada, elaborada pel DTS, donada la seva complexitat, no permet adaptar-se a les
variabilitats de les propostes de tots els planejaments.

Per tal d’analitzar la incidència de les propostes de planejament sobre la mitigació del canvi climàtic,
el DTS ha desenvolupat una eina metodològica que permet quantificar les emissions de CO2 originades
per les diferents alternatives de planejament. Mitjançant aquesta eina s’estimen les emissions
associades a la mobilitat generada, als usos residencials i al cicle de l’aigua. La resta d’emissions
generades pel desenvolupament del planejament urbanístic, és a dir les emissions associades a les
activitats econòmiques, la gestió dels residus i les associades als canvis d’ús del sòl, no s’inclouen a la
primera versió de l’eina desenvolupada pel DTS, estant previst que s’hi incorporin en properes versions.

La necessitat d’emprar en tots els POUM la mateixa base de càlcul, per tal de poder establir una base
de comparació entre els diferents planejaments, i aquesta rigidesa exposada, fa que s’hagin de definir
diferents escenaris de càlcul, la composició dels quals generaran les diferents alternatives, inclosa
l’alternativa 0. Aquests escenaris són:

Així doncs, s’ha aplicat el “Full de càlcul de les emissions de CO2 associades a un pla d’ordenació
urbanística municipal” a les dades disponibles sobre les diferents alternatives de planejament del
municipi de Sant Quirze del Vallès a la fase d’avanç, obtenint-se els resultats que es mostren a
continuació.

Donat que no es preveuen variacions sobre el sòl industrial, si s’associen les emissions a la població,
resultaria que un creixement en població comportaria implícit una reducció, per aquest concepte,
per persona, comportant lectures errònies.

2.

•

•

CRITERIS I METODOLOGIA

Per avaluar la proposta, es parteix del parc d’habitatges actuals, i el proposat per la memòria social
del POUM. Segons la memòria social, es proposa una evolució de la dimensió mitjana de les llars en una
forquilla que pot anar entre les 2’70 persones/llar al 2024, 2’65 al 2030 i 2’55 al 2036; en els 3 es
considera la reducció de la llar però també la possibilitat que l’augment de les llars unipersonals i de
dues persones puguin ser compensades per l’entrada de nova població.

Emissions associades al teixit industrial, que a efectes de càlcul es manté variable en les
alternatives proposades, segons les projeccions de sòl industrial. Per aquest indicador les emissions
es calculen en Tn CO2/ha sòl industrial.

Emissions associades a cada una de les alternatives en relació al teixit residencial, que afecten
especialment a la mobilitat i a la tipologia d’habitatge, amb una tendència a l’habitatge unifamiliar
en els sectors discontinus, i plurifamiliar en el nucli.

Dades Bàsiques
Les dades bàsiques necessàries pel càlcul a través de l’eina full de càlcul d’emissions de CO2 associades
a un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal són:
•

Parc de vehicles municipals (Font: IDESCAT).

•

Distància mitjana dels desplaçaments interns al municipi (km): 7 km.

ESTIMACIÓ DEL NOMBRE D’HABITATGES
Any

Baix

2011

Mitjà

D=

Alt

3.374

d total − d int erna * (%)motocicletes
(%)turismes

On,

2024

3.500

3.660

3.790

dtotal: és la distància mitjana de tots els desplaçaments del municipi.

2030

3.580

3.820

4.090

2036

3.710

4.040

4.460

dinterna: és la distància mitjana dels desplaçaments interns al municipi.

Repartiment modal del transport

•

Distància mitjana de tos els desplaçaments del municipi (km): 15 km.

•

Distància mitjana de la totalitat dels desplaçaments al municipi s’obtindrà dividint el sumatori dels
productes entre el número de viatges segons destinació (V) i la distància a la destinació (d) pel
número de viatges generats.

S’ha determinat el repartiment modal del transport al municipi de Sant Quirze del Vallès (% de vehicle
privat, % transport públic i % a peu i bicicleta).

∑V * d
∑V
i

i

i

REPARTIMENT MODAL DEL TRANSPORT PÚBLIC
Concepte

D=
•

Valor

(%) vehicle privat

71

(%) transport públic

16

(%) a peu/bicicleta

13

Població total habitants. S’ha determinat través d’IDESCAT la població actual en el municipi i les
previsions de creixement que determina el POUM (creixement en termes demogràfics pel 2034,
entorn a 1.887 habitants). Per aquets motiu es determinen les següents alternatives:
POBLACIÓ HABITANTS
Concepte

Les emissions de CO2 que s’han determinat en el present planejament estan associades a tres aspectes:
•

Mobilitat generada

•

Consums energètics en els usos residencials

•

Consums energètics en el cicle de l’aigua

Població total

Vigent

Proposta

20557

21896
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3.

RESULTATS

Del càlcul d’emissions es pot concloure que:

Emissions per càpita:

•

Hi ha un increment significatiu de les emissions de mobilitat generada passant de 60.278 a 129.732
t CO2 anual.

•

A nivell de consums energètics de l’edificació, hi ha un decreixement entre el planejament vigent
i la proposta.

•

Finalment, les emissions totals del planejament presenten una variació poc significativa.

Mobilitat generada
Consums energètics
Cicle de l'aigua
Residus
TOTAL (KgCO2/habitant/any)
TOTAL (t CO2/habitant/any)

Emissions totals:

Alternativa 0
Emissions mobilitat generada
Emissions consums energètics
Emissions cicle de l'aigua
Emissions residus
TOTAL (t CO2/any)

60.278
191.023
484
16.518
268.303

22,5%
71,2%
0,18%
6,16%
100,0%

Emissions mobilitat interna
Emissions consums energètics
Emissions cicle de l'aigua
Emissions residus
TOTAL (t CO2/any)

27.119
191.023
484
16.518
235.144

11,5%
81,2%
0,21%
7,02%
100,0%

Alternativa 1
5.925
48,3%
5.508
44,9%
22
0,18%
816
6,65%
12.271
100,0%
12,27
100,0%

Alternativa 1
129.732
120.612
479
17.874
268.696

48,3%
44,9%
0,18%
6,65%
100,0%

Emissions sense mobilitat externa:

Alternativa 0

Alternativa 0
2.932
22,5%
9.292
71,2%
24
0,18%
804
6,16%
13.052
100,0%
13,05
100,0%

Alternativa 1
51.042
120.612
479
17.874
190.007

26,9%
63,5%
0,25%
9,41%
100,0%

4.

DADES ESPECÍFIQUES

Dades de la fulla de càlcul de l’alternativa 0 (planejament vigent) i de l’alternativa 1 (Proposta de
planejament):
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ALTERNATIVA 0
I - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA MOBILITAT GENERADA
Superfície (Ha)
Residencial
Industrial
Terciari
Mixt residencial-terciari
Mixt residencial-equipaments
TOTAL

169,74
111,97
0,00
0,00
0,00
341,99

Equipaments
Espais lliures
(%)
Equipaments (Ha
(%)
(LUC: 5%)
(LUC: 10%)
5
8,49
10
5
5,60
10
5
0,00
10
5
0,00
10
5
0,00
10
14,09

Espais lliures
(Ha)
16,97
11,20
0,00
0,00
0,00
28,17

1. Viatges generats segons usos previstos en l'avanç

viatges/habitatg
e
Ús habitatge
7

Ús industrial
Ús terciari
Ús mixt residencial-terciari
Ús mixt residencialequipaments
Equipaments

Zones verdes
TOTAL

viatges/m2st
0,05
0,5
0,3
0,15
0,2
viatges/m2
0,05

2. Repartiment viatges segons modalitat
Número de viatges segons modalitat
Ocupants per vehicle

Sup. sectors
(Ha)
169,74
Superfície sòl
(m2)
1.119.700
0
0
0
140.855
Superfície sòl
(m2)
281.710

Densitat
mitjana
(Hab/Ha)
56,83
edificabilitat
bruta
(m2st/m2s)
0,0
0,0
0,0

Sostre (m2)
0
0
0

0
0
0

0,8
1,0

0
140.855

0
28.171

Habitatges
9.646

Viatges/dia
67.522
Camions/
Furgonetes/ 1000m2st·d Furgonetes/
ia
1000m2st·dia
dia
Camions/dia
4,25
4,7
0
0
2,5
0,5
0
0
0,0
0
0,5
0
0,0
0,0

14.086
109.779

% vehicle
privat
71
77.943
1,4
55.673

% transport
públic
16
17.565
20
878

% a peu/bici
13
14.271
-

Turismes
10.607
83%

Motocicletes
2.246
17%

Total
12.853
100%

0,0
0,0

0
0

0
0

0

0

TOTAL

56.552

3. Número de vehicles produïts
Parc de vehicles municipal
Números absoluts vehicle privat

4. Repartiment dels viatges generats segons vehicles
MOBILITAT MOTORITZADA
TOTAL VEHICLES
Distància mitjana (km)
Distància Interurbana (km)
Distància Urbana (km)

Turismes
45.945

Motocicletes
9.729

Furgonetes
0

Camions
0

Autobusos
878

16,7
9,7
7,0

7,00
0,0
7,0

38,54
31,5
7,0

38,54
31,5
7,0

15,00
8,0
7,0

Motocicletes

Furgonetes

Camions

Autobusos

114,54
68.101

321,82
0

543,25
0

775,09
13.173

5. Km diaris recorreguts segons vehicles
Turismes
Emissions gCO2 / Km
segons vehicles/dia
171,30
Distància Total (km/dia)
767.000
Dist. total Interurbana (km/dia)

445.387

0

0

0

7.026

Dist. total Urbana (km/dia)

321.613

68.101

0

0

6.148

Emissions Totals
gCO2/dia

Total

0%
0%
5%

7%

Turismes
Motocicletes

848.274

Furgonetes
Camions
88%

131.388.396

7.800.457

0

0

10.210.586

Emissions Interurbana

76.295.541

0

0

0

5.445.646

Emissions Urbana

55.092.854

7.800.457

0

0

4.764.940

TOTAL EMISSIONS MOBILITAT GENERADA
Total Emissions Mobilitat Generada Interurbana
Total Emissions Mobilitat Generada Urbana

Emissions
Interurbana

45%
55%

Emissions
Urbana

Autobusos

46.613 tCO2/any
25.503 tCO2/any
21.109 tCO2/any
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II - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES ALS CONSUMS ENERGÈTICS

Residencial

Emissions associades a la
climatització i ACS
(t CO2/any)

Emissions
Emissions hab. hab.
plurifamiliar
unifamiliar
24.807

Industrial

Terciari

Equipaments
2%

Total

53.930

Emissions associades a altres usos (t CO2/any)

6%

78.737

45%

7.114

85.851

Emissions (t CO2/any)

Residencial

Terciari

47%

90.723

3.477

Industrial

10.973

Equipaments

191.023 t CO2/any

TOTAL EMISSIONS CONSUMS ENERGÈTICS

III - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES AL CICLE DE L'AIGUA

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

Demanda
aigua
Emissions
(l/hab/any o
(t CO2/any)
l/ha/any)
219.000
15
9.460.800
381
3.153.600
13
3.153.600
75

TOTAL EMISSIONS CICLE DE L'AIGUA

3%
3%

15%

Residencial
Industrial
Terciari
79%

484 t CO2/any

Equipaments

IV - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA GENERACIÓ DE RESIDUS

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

Nre.
Habitatges o
m2
9.646
1.019.700
61.200
452.100

TOTAL EMISSIONS RESIDUS

Emissions
(t CO2/any)
1.434
14.672
308
104

16.518 t CO2/any

2%

0%
9%

Residencial
Industrial
Terciari

89%

Equipaments
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ALTERNATIVA 1
I - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA MOBILITAT GENERADA
Superfície (Ha)
Residencial
Industrial
Terciari
Mixt residencial-terciari
Mixt residencial-equipaments
TOTAL

221,70
102,98
20,32
0,00
0,00
385,15

Equipaments (%) Equipaments (Ha)Espais lliures (%)
Espais
(LUC: 5%)
(LUC: 10%)
lliures (Ha)
5
11,09
10
22,17
5
5,15
10
10,30
5
1,02
10
2,03
5
0,00
10
0,00
5
0,00
10
0,00
17,25
34,50

1. Viatges generats segons usos previstos en l'avanç

Ús habitatge

Ús industrial
Ús terciari
Ús mixt residencial-terciari
Ús mixt residencialequipaments
Equipaments

viatges/habitatge
7

Sup. sectors (Ha)
221,70

viatges/m2st
0,05
0,5
0,3

Superfície sòl
(m2)
1.029.800
203.200
0

0,15
0,2
viatges/m2
0,05

Zones verdes
TOTAL

0
172.500
Superfície sòl
(m2)
345000

2. Repartiment viatges segons modalitat

% vehicle privat
71
Número de viatges segons modalitat
169.401
Ocupants per vehicle
1,4
121.001

Densitat mitjana
(Hab/Ha)
58,89
edificabilitat
bruta
(m2st/m2s)
0,7
0,6
0,0

Sostre (m2)
689.966
121.920
0

34.498
60.960
0

0,8
1,0

0
172.500

0
34.500

Habitatges
13.055

Viatges/dia
91.385
Furgonetes/
Camions/
Furgonetes/
1000m2st·di
Camions/dia
1000m2st·dia
dia
a
4,25
4,7
2.932
3.243
2,5
0,5
305
61
0,5
0
0
0
0
0

17250
238593
% transport
públic
16
38.175
20
1.909

% a peu/bici
13
31.017
-

Motocicletes
2.246
17%

Total
12.853
100%

0
0

0
0

0
0

3237

3304

TOTAL

122.910

3. Número de vehicles produïts
Parc de vehicles municipal
Números absoluts vehicle privat

Turismes
10.607
83%

4. Repartiment dels viatges generats segons vehicles
MOBILITAT MOTORITZADA
TOTAL VEHICLES
Distància mitjana (km)
Distància Interurbana (km)
Distància Urbana (km)

Turismes
99.857

Motocicletes
21.144

Furgonetes
3.237

Camions
3.304

Autobusos
1.909

16,7
9,7
7,0

7,00
0,0
7,0

38,54
31,5
7,0

38,54
31,5
7,0

15,00
8,0
7,0

Motocicletes

Furgonetes

Camions

Autobusos

114,54
148.010

321,82
124.760

543,25
127.328

775,09
28.631

5. Km diaris recorreguts segons vehicles
Turismes
Emissions gCO2 / Km
171,30
segons vehicles/dia
Distància Total (km/dia)
1.667.003
Dist. total Interurbana (km/dia)

968.007

0

102.100

104.202

15.270

Dist. total Urbana (km/dia)

698.996

148.010

22.660

23.127

13.361

285.560.386

16.953.564

40.150.166

69.170.657

22.191.754

Emissions Totals
gCO2/dia

5%

Total

2.095.733

165.821.222

0

32.857.712

56.607.227

11.835.602

Emissions Urbana

119.739.165

16.953.564

7.292.454

12.563.430

10.356.152

TOTAL EMISSIONS MOBILITAT GENERADA
Total Emissions Mobilitat Generada Interurbana
Total Emissions Mobilitat Generada Urbana

Motocicletes

Emissions
Interurbana

39%

Furgonetes

9%
4%

Emissions Interurbana

Turismes

16%

66%

Camions

61%

Emissions
Urbana

Autobusos

129.732 tCO2/any
78.690 tCO2/any
51.042 tCO2/any
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II - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES ALS CONSUMS ENERGÈTICS
1. EMISSIONS ASSOCIADESS A L'ÚS D'HABITATGE

(t CO2/any)

Hab. Plurifamiliar
ZC2
Emissions
Categoria
Superfície (m2)
Existent
0,0
0,0
0,0
0,0
Consum gairebé nul
Categoria A
0,0
0,0

Emissions associades a la
Categoria B
climatització i ACS
Categoria C

Total
0,0
0,0
0,0

0,0
501.629,0

0,0
3.690,0

0,0
1.178.143,0

0,0
6.743,5

0,0
10.433,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Categoria D
Sense definir
Subtotal climatització i ACS
Subtotal altres usos
Emissions habitatge
(t CO2/any)

Hab. Unifamiliar
Superfície (m2)
Emissions
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10.434
12.133

22.566

2. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS D'EQUIPAMENTS
ZC2
Superfície (m2)
Existent
0,0
Consum gairebé nul
0,0
Categoria A
0,0
Emissions equipaments (t
Categoria B
301.095,0
CO2/any)
Categoria C
0,0
Categoria D
0,0
Sense definir
0,0

Emissions
0,0
0,0
0,0
2.433,2
0,0
0,0
0,0
3%

Emissions equipaments (t
CO2/any)

2.433

19%

3. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS TERCIARI

Emissions terciari
(t CO2/any)

Emissions
0,0
0,0
0,0
0,0
3.990,8
0,0

Terciari
76%

3.991

4. EMISSIONS ASSOCIADES A L'ÚS INDUSTRIAL
Emissions industrial
(t CO2/any)

91.621

TOTAL EMISSIONS CONSUMS ENERGÈTICS
Residencial
Emissions (t CO2/any)

22.566

Residencial
Industrial

ZC2
Superfície (m2)
Existent
0,0
Consum gairebé nul
0,0
Categoria A
0,0
Categoria B
0,0
Categoria C
121.920,0
Sense definir
0,0

Emissions terciari
(t CO2/any)

2%

Industrial

91.621

Terciari

3.991

Equipaments

2.433

Total

120.612

Equipaments

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
ANNEX: EMISSIONS DE GEH

III - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES AL CICLE DE L'AIGUA

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

Demanda aigua
(l/habitatge/any o
l/ha/any)
219.000
9.460.800
3.153.600
3.153.600

TOTAL EMISSIONS CICLE DE L'AIGUA

Emissions
(t CO2/any)
19
385
25
50

11% 4%

Residencial

5%

Industrial
Terciari
80%

479 t CO2/any

Equipaments

IV - CÀLCUL D'EMISSIONS ASSOCIADES A LA GENERACIÓ DE RESIDUS

Residencial
Industrial
Terciari
Equipaments

Nre. Habitatges o
m2
13.055
1.029.800
203.200
401.460

TOTAL EMISSIONS RESIDUS

Emissions
(t CO2/any)
1.940
14.818
1.024
92

17.874 t CO2/any

0%
6%

11%

Residencial
Industrial
Terciari

83%

Equipaments
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1. ENCAIX TERRITORIAL
1.1. ESPAIS NATURALS PROTEGITS
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1. ENCAIX TERRITORIAL
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2.ESTUDI DEL MEDI

2.1.1. HIDROLOGIA. HIDROLOGIA SUPERFICIAL
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2.ESTUDI DEL MEDI

2.1.2. HIDROLOGIA. HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA
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2.ESTUDI DEL MEDI

2.2.1. GEOMORFOLOGIA. RELLEU
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2.ESTUDI DEL MEDI

2.8.2. RISCOS. RISC D'INCENDI FORESTAL
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2. ESTUDI DEL MEDI
2.8.3. RISCOS. RISC QUÍMIC
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ZONA INUNDABLE PER PERÍODO DE
RETORN 10 ANYS T=10 ANYS)
FRANGES INUNDABLES PER A PERÍODE
DE RETORN DE 10 ANYS DE LES LLERES
DEL LA RIERA DE LES ARENES I EL
TORRENT DE LA BETZUCA I TORRENTS
DE LA FONT DEL PONT I DE VALLCORBA
I CAN VINYALS.

ZONA INUNDABLE PER AL PERÍODE DE
RETORN A 100 ANYS (T-100 ANYS) .
FRANGES INUNDABLES PER A PERÍODE
DE RETORN DE 100 ANYS DE LES LLERES
DEL LA RIERA DE LES ARENES I EL TORRENT
DE LA BETZUCA I TORRENTS DE LA FONT
DEL PONT, VALLCORBA. I CAN VINYALS.

SANT QUIRZE
DEL VALLES

PENDENTS >20%
PENDENTS SUPERIORS AL 20% AMB
PENDENTS SIGNIFICATIVAMENT SUPERIORS
(>3H:2V), COINCIDINT AMB LA ZONA
MUNTANYOSA DE GALLINERS I ALGUNS
TRAMS DELS SEUS TORRENTS QUE BAIXEN
CAP A LA BETZUCA I LA RIERA DE LES
ARENES, AIXÍ COM LA LLERA DEL TORRENT
DE LA BEZUCA I RIU SEC. TAMBÉ TROBEM
PENDENTS SUPERIORS AL 20% ALS
TALUSSOS DE LES INFRAESTRUCTURES
QUE ENVOLTEN L’ÀMBIT COM LA C-58 I
LA LÍNIA DEL VALLÈS DELS FGC.
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3. SENSIBILITAT
3.1. MEDI FÍSIC

ALTA
MOLT ALTA
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BOSCOS DE CONÍFERES
LES PINEDES MEDITERRÀNIES FAN
REFERÈNCIA ALS HÀBITATS D’
INTERÈS
COMUNITARI (NO PRIORITARIS). AQUESTA
TIPOLOGIA DE BOSCOS LA TROBEM
PRINCIPALMENT AL LLARG DE TOTA LA
SERRA DE GALLINERS.
VERNEDES I ALTRES BOSCOS DE RIBERA
DECLARATS HIC SÓN ZONES AMB ALT
NIVELL DE SENSIBILITAT PER LA SEVA
BIODIVERSITAT I ESCASSA DISTRIBUCIÓ.

VEGETACIÓ DE RIBERA. VEGETACIÓ
ASSOCIADA ALS CURSOS FLUVIALS AMB
VORES LLOTOSES QUE TROBEM AL
TORRENT DE LA BETZUCA.
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A LES FONDALADES MÉS HUMIDES DE LA
SERRA DE GALLINERS.
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3. SENSIBILITAT
3.2. MEDI NATURAL

ALTA
MOLT ALTA

A3 1:25.000

0

250

500

750

1.000m

MEDI PATRIMONIAL

SABADELL

TERRASSA

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
CONJUNT D’
EDIFICIS QUE AMB EL PAS DEL
TEMPS HAN ADQUIRIT UN VALOR MÉS ENLLÀ
DE L’
ORIGINAL. AQUEST VALOR ADQUIRIT POT
SER CULTURAL, EMOCIONAL, TANGIBLE,
INTANGIBLE, TÈCNIC O HISTÒRIC. ALGUNS SÓN
CATALOGATS COM A BÉNS D’INTERÈS NACIONAL
(BCIN) O BÉNS D’INTERÈS LOCAL (BCIL). A SANT
QUIRZE PER EXEMPLE, HI TROBEM L’ANTIC CAFÈ
ESPANYOL O L’ANTIC SINDICAT AGRÍCOLA.
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SÓN ZONES ARQUEOLÒGIQUES VESTIGI DE
POBLAMENT D’ÈPOQUES PASSADES. A SANT
QUIRZE S’
HI TROBEN JACIMENTS COM EL DE
LA BIGORRA (S.II AC).
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3. SENSIBILITAT
3.3. MEDI PATRIMONIAL
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SENDERS GR I PR
EL CAMÍ DELS MONJOS TRAVESSA EL
MUNICIPI DE N A S . ES TRACTA D’
UN
CAMÍ CARENER QUE TRAVELLA TOTA
LA PLANA VALLESANA I ACTUALMENT
ÉS MOLT FREQÜENTAT PER
EXCURSIONISTES.

XARXES DE COMUNICACIÓ
FERROCARRIL: FGC LÍNEA DEL VALLÈS.
CARRETERES, AUTOPISTES I AUTOVIES.
PEL TERME DE ST QUIRZE HI DISCORREN
C-58
C-16
C-1413A
BP-1503

SANT QUIRZE
DEL VALLES

PTMB
ZONES DE PROTECCIÓ ESPECIAL, ESPAIS
OBERTS DE PROTECCIÓ ESPECIAL,
CONCRETAMENT LA FRANJA QUE PERMET
UN CORREDOR BIOLÒGIC A TRAVÉS DE
LA SERRA DE GALLINERS ENTRE SANT
LLORENÇ DEL MUNT I COLLSEROLA.
LA REDUÍDA PLANA AGRÍCOLA DEL VALLÈS
QUE ENCARA EN QUEDEN REDUCTES AL
TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE.
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3. SENSIBILITAT
3.4. MEDI TERRITORIAL
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ZONA INUNDABLE PER PERÍODO DE
RETORN 10 ANYS T=10 ANYS)
FRANGES INUNDABLES PER A PERÍODE
DE RETORN DE 10 ANYS DE LES LLERES
DEL LA RIERA DE LES ARENES I EL
TORRENT DE LA BETZUCA I TORRENTS
DE LA FONT DEL PONT I DE VALLCORBA
I CAN VINYALS.

VEGETACIÓ DE RIBERA. VEGETACIÓ
ASSOCIADA ALS CURSOS FLUVIALS AMB
VORES LLOTOSES QUE TROBEM AL
TORRENT DE LA BETZUCA.
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DE L’
ORIGINAL. AQUEST VALOR ADQUIRIT POT
SER CULTURAL, EMOCIONAL, TANGIBLE,
INTANGIBLE, TÈCNIC O HISTÒRIC. ALGUNS SÓN
CATALOGATS COM A BÉNS D’INTERÈS NACIONAL
(BCIN) O BÉNS D’INTERÈS LOCAL (BCIL). A SANT
QUIRZE PER EXEMPLE, HI TROBEM L’ANTIC CAFÈ
ESPANYOL O L’ANTIC SINDICAT AGRÍCOLA.

ZONA INUNDABLE PER AL PERÍODE DE
RETORN A 100 ANYS (T-100 ANYS) .
FRANGES INUNDABLES PER A PERÍODE
DE RETORN DE 100 ANYS DE LES LLERES
DEL LA RIERA DE LES ARENES I EL TORRENT
DE LA BETZUCA I TORRENTS DE LA FONT
DEL PONT, VALLCORBA. I CAN VINYALS.

TERRASSA

PENDENTS >20%
PENDENTS SUPERIORS AL 20% AMB
PENDENTS SIGNIFICATIVAMENT SUPERIORS
(>3H:2V), COINCIDINT AMB LA ZONA
MUNTANYOSA DE GALLINERS I ALGUNS
TRAMS DELS SEUS TORRENTS QUE BAIXEN
CAP A LA BETZUCA I LA RIERA DE LES
ARENES, AIXÍ COM LA LLERA DEL TORRENT
DE LA BEZUCA I RIU SEC. TAMBÉ TROBEM
PENDENTS SUPERIORS AL 20% ALS
TALUSSOS DE LES INFRAESTRUCTURES
QUE ENVOLTEN L’ÀMBIT COM LA C-58 I
LA LÍNIA DEL VALLÈS DELS FGC.
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3. SENSIBILITAT

3.5. SENSIBILITAT TOTAL
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LES PINEDES MEDITERRÀNIES FAN
REFERÈNCIA ALS HÀBITATS D’
INTERÈS
COMUNITARI (NO PRIORITARIS). AQUESTA
TIPOLOGIA DE BOSCOS LA TROBEM
PRINCIPALMENT AL LLARG DE TOTA LA
SERRA DE GALLINERS.

BOSCOS D’
ESCLERÒFIL·LES
ELS ALZINARS I CARRASCARS FAN
REFERÈNCIA ALS HÀBITATS D’
INTERÈS
COMUNITARI (NO PRIORITARIS) SITUATS
A LES FONDALADES MÉS HUMIDES DE LA
SERRA DE GALLINERS.

VERNEDES I ALTRES BOSCOS DE RIBERA
DECLARATS HIC SÓN ZONES AMB ALT
NIVELL DE SENSIBILITAT PER LA SEVA
BIODIVERSITAT I ESCASSA DISTRIBUCIÓ.

PATRIMONI ARQUELÒGIC
SÓN ZONES ARQUEOLÒGIQUES VESTIGI DE
POBLAMENT D’ÈPOQUES PASSADES. A SANT
QUIRZE S’
HI TROBEN JACIMENTS COM EL DE
LA BIGORRA (S.II AC).

MEDI TERRITORIAL

XARXES DE COMUNICACIÓ
FERROCARRIL: FGC LÍNEA DEL VALLÈS.
CARRETERES, AUTOPISTES I AUTOVIES.
PEL TERME DE ST QUIRZE HI DISCORREN
C-58
C-16
C-1413A
BP-1503

PTMB
ZONES DE PROTECCIÓ ESPECIAL, ESPAIS
OBERTS DE PROTECCIÓ ESPECIAL,
CONCRETAMENT LA FRANJA QUE PERMET
UN CORREDOR BIOLÒGIC A TRAVÉS DE
LA SERRA DE GALLINERS ENTRE SANT
LLORENÇ DEL MUNT I COLLSEROLA.
LA REDUÍDA PLANA AGRÍCOLA DEL VALLÈS
QUE ENCARA EN QUEDEN REDUCTES AL
TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE.

SENDERS GR I PR
EL CAMÍ DELS MONJOS TRAVESSA EL
MUNICIPI DE N A S . ES TRACTA D’
UN
CAMÍ CARENER QUE TRAVELLA TOTA
LA PLANA VALLESANA I ACTUALMENT
ÉS MOLT FREQÜENTAT PER
EXCURSIONISTES.

RISC INUNDCIÓ

RISC INCENDI

RISC QUÍMIC

RISC TRANSPORT

SABADELL

PLASEQCAT

TERRASSA

EL PLA DE SEGURETAT QUÍMICA DE CATALUNYA
CONCRETA UN RISC QUÍMIC ALT A LES
INSTAL.LACIONS DE L'EMPRESA LAMIRSA
(LABORATORIOS MIRET S.A.).

ZONA INUNDABLE PER AL PERÍODE DE
RETORN A 100 ANYS (T-100 ANYS) .
FRANGES INUNDABLES PER A PERÍODE
DE RETORN DE 100 ANYS DE LES LLERES
DEL LA RIERA DE LES ARENES I EL TORRENT
DE LA BETZUCA I TORRENTS DE LA FONT
DEL PONT, VALLCORBA. I CAN VINYALS.
ZONA INUNDABLE PER PERÍODO DE
RETORN 10 ANYS T=10 ANYS)
FRANGES INUNDABLES PER A PERÍODE
DE RETORN DE 10 ANYS DE LES LLERES
DEL LA RIERA DE LES ARENES I EL
TORRENT DE LA BETZUCA I TORRENTS
DE LA FONT DEL PONT I DE VALLCORBA
I CAN VINYALS.

SANT QUIRZE
DEL VALLES

RISC D'INCENDI FORESTAL
EL RISC D'INCENDI FORESTAL ES
CONCENTRA A LA ZONA MUNTANYOSA
DEL TERME MUNICIPAL. TAMBÉ TROBEM
CERT RISC A UNA PETITA ZONA
AGRO-FORESTAL DE LA PLANA DEL VALLÈS,
CONCRETAMENT A LES ZONES FORESTALS
AÏLLADES. L'ELEVAT RISC VE ASSOCIAT
AMB EL BOSC MEDITERRANI DE CARÀCTER
PIRÒFIL I EL CLIMA SEC.

RUBI

SANT CUGAT
DEL VALLES

CERDANYOLA
DEL VALLES

PLA TRANSCAT
EL PLA DECRETA UN RISC IMPORTANT
DE TRANSPORT DE MERCADERIES
PERILLOSES A L'AUTOVIA C-16

LÍMIT TM SANT QUIRZE DEL VALLÈS
LÍMIT TERME MUNICIPAL
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ALTA
MOLT ALTA
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3. SENSIBILITAT
3.6. RISCOS

A3 1:25.000

0

250

500

750

1.000 m

Can Coniller
Can Vediella

Pedralbes

Can Coniller

les Cases Blanques

Can Feu

Can Casanoves

d
Riera

Can Casanoves

Can Feu

Are
nes

lau
el Pa

Plans de Can Sabater del Torrent

les

SABADELL

Rie
ra

de

TERRASSA

Gràcia

Can Llobateres
Can Poncic

ot

Àlb
ers
de
ls
Ba
rra
nc

s
Arene

FO
AN
LET
NOL

e Ru
bí

Bosc de Can Viver

Riu
Sec
el Castellet

Can Viver

Can Vinyals

Riera
d

Can Barata

Can Corbera
Can Ferran

C
de
nt
rre
To

Sant Feliuet

e
td
en
r
r
To

als

la Granja

Can Diviu
Castelltort

Sant Pau

Riu

t

Can Caber

uç

í

a

e Rub

Badia del Vallès

SANT CUGAT DEL VALLES

Ca
nS
err

Riera
d

BADIA DEL VALLES
la Rodona

Sant Pau

Can Jeroni Martí

Rubí

Se
c

Sant Pau

Can Camps

el Pinar

BARBERA DEL VALLES

Riu
Sec

Can Viver

la Bastida

Tor
ren
t de

Campoamor

e
td
en
r
r
To Castelltort

Can Vinyals

a
rat
Ba
n
Ca

iny
nV
Ca

Can Torres

Masia Camps

li
Pò
an

an Serra
tM
San
PROTECCIÓ ESPECIAL

Can Viver

Espronceda

Bosc de Can Viver

Pla de Can Tiraries
LÍMIT TERME MUNICIPAL

MAT

Can Ba
rra

Masia Camps

la Verneda

Can Serra
Can Ramoneda

CA N'A

SANT QUIRZE DEL VALLES

les Fonts

AN P
ÒLIT

C
Torrent de
de
ent
Torr

RUBI

SERRA
DE

Can Poncic

S
ALLINER

e les

DE C

DE C

Riera d
e

EG
SERRA D

d
Riera

RA
SER

Can Roig

SERR
A

la Mercè

S
el

Ca n'Amat de les Farines

SABADELL

Can Feliu

Penjallops

Graells

Can Camps

la Vall d
e Moron
ta

CERDANYOLA DEL VALLES

Can Domènec

Tor
ren
t de

Ca
nM

iró

Can Miró

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

BASES DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA. FEBRER 2019

4. FILTRES

4.1 SECTORIALS.
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4.2. RISCOS.
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4.3. SERVEIS ECOSISTÈMICS.
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A3 1:20.000

0

100

200

300

400m

Can Coniller
Can Vediella

Pedralbes

Can Coniller

les Cases Blanques

Can Feu

Can Casanoves

d
Riera

Can Casanoves

Can Feu

Are
nes

lau
el Pa

Plans de Can Sabater del Torrent

les

SABADELL

Rie
ra

de

TERRASSA

Gràcia

Can Llobateres
Can Poncic

LET
NOL

Àlb
ers
de
ls
Ba
rra
nc

e Ru
bí

Bosc de Can Viver

Riera
d

Can Ferran
Sant Feliuet

e
td
en
r
r
To

Tor
ren
t de

als

la Granja

Can Diviu
Castelltort

Riu

Can Viver

Can Jeroni Martí

í

Badia del Vallès

SANT CUGAT DEL VALLES

a

e Rub

BADIA DEL VALLES
la Rodona

Sant Pau

Ca
nS
err

FRANGES DE PROTECCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS

Se
c

Sant Pau

Can Camps

el Pinar

BARBERA DEL VALLES

Riu
Sec

Sant Pau

Can Caber

Rubí

Campoamor

e
td
en
r
r
To Castelltort

Can Vinyals

a
rat
Ba
n
Ca

iny
nV
Ca

Can Torres

Masia Camps

la Bastida

Riera
d
Xr3

Can Vinyals

t

Xr2

el Castellet

Can Viver

li
Pò
an

Xr1

Riu
Sec

Can Barata

Can Corbera

C
de
nt
rre
To

uç

CAMINS

ot

s
Arene

FO
AN

an Serra
tM
San
SISTEMA HÍDRIC

Can Viver

Espronceda

Bosc de Can Viver

Pla de Can Tiraries
LÍMIT TERME MUNICIPAL

MAT

Can Ba
rra

Masia Camps

la Verneda

Can Serra
Can Ramoneda

CA N'A

SANT QUIRZE DEL VALLES

les Fonts

AN P
ÒLIT

C
Torrent de
de
ent
Torr

RUBI

SERRA
DE

Can Poncic

S
ALLINER

e les

DE C

DE C

Riera d
e

EG
SERRA D

d
Riera

RA
SER

Can Roig

SERR
A

la Mercè

S
el

Ca n'Amat de les Farines

SABADELL

Can Feliu

Penjallops

Graells

Can Camps

la Vall d
e Moron
ta

CERDANYOLA DEL VALLES

Can Domènec

Tor
ren
t de

Ca
nM

iró

Can Miró

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

BASES DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA. FEBRER 2019

5. QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
5.2. SISTEMES.
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6. COMPONENTS DE QUALIFICACIÓ
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