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1. MEMÒRIA DE LA PARTICIPACIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ 

El present document es redacta com a Memòria de Participació del POUM de Sant Quirze del Vallés, tal i com 

s’exposa al Programa de Participació que defineix el procés a seguir, la metodologia, accions i documentació 

que ha de produir la participació ciutadana dintre d’aquest POUM. 

Els continguts del document s’exposen de manera cronològica: les activitats, els resultats de tot el procés de 

participació i les conclusions...També s’incorporen els materials gràfics de suport adients per a la 

comprensió del procés i els resultats. 

Tota la normativa urbanística disposa la necessitat d’implementar eines de participació que assegurin, per 

una banda, la vinculació del planejament a les perspectives dels diferents grups, entitats i ciutadania que 

participa d’aquests processos i, per altre, que facilitin la comprensió dels documents de planejament. Amb 

el relat que segueix donem per aconseguit aquest objectiu normatiu i d’altres definits pel propi procés que 

s’exposen a continuació: 

1.2. OBJECTIUS 

 

 Facilitar la participació al procés de les diferents fases del POUM. 

 Establir una difusió i accés a la informació que produeix el procés de redacció del POUM. 

 Definir punts de connexió entre entitats, habitants, administració i redactors del POUM 

 Vehicular la informació provinent del procés de disseny social i participatiu per a trobar encaix a la 

redacció del POUM i el seguiment de la resta del procés del POUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemple de cartell de difussió d’una acció de participació 
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1.3. METODOLOGIA I ACCIONS 

1.3.1. IAP i processos col·laboratius 

Es va proposar un procés basat en la metodologia IAP (Investigació-Acció Participativa). La base d’aquesta 

metodologia és la implicació ciutadana en la resolució de problemes que els afecten, el que es pot traslladar 

a la definició conjunta de polítiques públiques o planificacions territorials, on el que busquem és crear un 

“canal de diàleg” guiat pel debat, arribant a consensos des de l'equilibri, el respecte i la col·laboració lliure i 

informada, en el que es coneix com “diàleg de sabers”, que entén que cada un dels agents implicat en un 

procés té un grau d’expertesa que el capacita per establir un diàleg en termes d’igualtat amb la resta 

d’agents, i que de la suma de totes les visions s’obtindran els acords per assolir els objectius del procés. 

Aquest tipus de procés té 4 fases molt concretes de treball que, si bé son prou lineals i acumulatives, es 

poden reactivar en altres moments del procés si es necessita. Aquestes fases són: 

• Negociacions inicials: el moment en que aterra el projecte, es coneixen les particularitats del 

municipi, la seva xarxa d’entitats, model participatiu que aplica… 

• Negociacions: és la fase a la que ens fem preguntes sobre el moment actual del municipi, a la que 

definim les visions, problemàtiques, necessitats… 

• Proposta: moment del procés al que definir línies de treball per tal de portar avant millores basades 

en el diagnòstic. 

• Devolució/seguiment/avaluació: és la forma en que tanquem fases, exposem resultats i valorem 

l’acord que susciten i definim el rumb del projecte.  

Per tal de desenvolupar aquestes fases hem portat a terme les següents accions: 

Anàlisi de la xarxa d’entitats 

Disseny de convocatòries 

Elaboració de continguts de comunicació 

Entrevistes grupals 

Conferències 

Accions a espai públic 

Tallers 

Algunes d’aquestes accions no apareixen desenvolupades en aquesta memòria, donat que no tenen 

metodologia o resultats associats. 

 
  

Negociacions 
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1.3.2. Fases de proposta 

Durant el procés de participació s’ha generat un conjunt d’informació de forma col·laborativa que facilita la 

redacció del POUM. Aquest procés de participació és més intens durant l’etapa de l’Avanç; en les etapes 

posteriors, els treballs de participació que es porten a terme són de seguiment, resolucions tècniques i 

contrast de resultats.  

Dins de l’etapa de l’Avanç podem distingir 4 grans fases: 

FASE I: Treballs previs 

FASE II: Anàlisi i diagnosi sòcio-territorial 

FASE III: El relat col·lectiu 

FASE IV: Conclusions i seguiment 

S’ha realitzat una coordinació general per a vehicular la informació provinent del procés participatiu i la 

redacció del POUM, i és per això, que s’han realitzat informes preliminars de cada acció participativa 

desenvolupada amb l’objectiu de ser una eina més d’anàlisi per a l’equip redactor del POUM.  

Cada acció i sessió ha activat unes eines concretes de comunicació, s’ha facilitat un suport de disseny i 

continguts a l’equip responsable de la difusió i comunicació.  

Com a document definitiu s’entrega la Memòria de participació ciutadana, que recull el procés de 

participació de l’Avanç del POUM amb els aspectes més importants dels resultats obtinguts i incorpora 

aquelles eines de seguiment i canals de participació que s’han utilitzat per a les etapes posteriors de l’Avanç 

de POUM, com les utilitzades fins a l’Aprovació inicial. 

A continuació s’incorpora el diagrama del procés de participació del Avanç de POUM, on es detalles les 

diverses fases i les accions que s’han realitzat a cada una d’elles. 
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1.3.3.Eines de seguiment  

S’han realitzat un seguit d’instruments per facilitar el diàleg entre els diferents agents que participen i 

col·laboren en el procés de redacció del POUM. De tota aquesta xarxa d’agents s’han conformat les eines de 

seguiment, que assoleixen la forma de Comissions. El desenvolupament i la continuïtat d’aquestes comissions 

ha estat el següent: 

Comissió de coordinació del POUM: composada pels tècnics municipals implicats. Les reunions i els 

temes tractats són els següents: 

 
DATES TEMA/CONTINGUT REUNIÓ 

 
07/03/2017 

 

12:00 CC: Presentació Bases de la revisió PGOU + 
Població i llars (Memòria Social) 

07/17/2017 

 

11:00 CC: Presentació anàlisi Mobilitat i Medi 
ambient (SNU) 
13:00 CC: Retorn tècnic i polític a l'equip redactor 
document de Bases Revisió PGOU 

09/05/2017 

 

12:00 CC: Anàlisi econòmica, Patrimoni i activitat 
econòmica 

09/18/2017 

 

12:00 CC: Temes generals 

10/16/2017 
 

12:00 CC: Preparació Acció a l'espai públic i tallers 
PC i Informació estat de redacció treballs de revisió 
POUM 
 

11/06/2017 
 

12:00 CC: Retorn procès participatiu. Presentació 
solucions generals i alternatives 
 

11/20/2017 
 

12:00 
 

12/04/2017 
 

12:00 h Revisió Esborrany Avanç POUM 
 

01/08/2018 
 

12:00 h Propostes Avanç Pla 
 

01/08/2018 CC: Temes generals 

02/13/2018 CC: Temes generals 

03/19/2018 CC: Temes generals 

05/15/2018 CC: Temes generals 

06/04/2018 CC: Temes generals 

06/25/2018 CC: Temes generals 

07/16/2018 CC: Temes generals 

09/17/2018 CC: Temes generals 

10/08/2018 CC: Temes generals 

11/05/2018 CC: Temes generals 

11/19/2018 CC: Temes generals 

12/04/2018 CC: Temes generals 

12/17/2018 CC: Temes generals 

01/10/2019 CC: Temes generals 

 

Comissió de direcció del POUM: composada per l’equip de govern. Les reunions i els temes tractats 

són els següents:  

 

DATES TEMA/CONTINGUT REUNIÓ 
07/12/2017 

 

17:00_1a CD: Presentació Bases de la revisió 
PGOU + Població i llars (Memòria Social) 

09/18/2017 17:00 2a CD: Presentacions Mobilitat, SNU, Anàlisi 
econòmica, Patrimoni 
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11/20/2017 

 

17:00_3a CD: Retorn procés participatiu. 
Presentació solucions generals i alternatives 

01/10/2018 

 

17:00 h Propostes Avanç Pla (Alcaldía) 

03/20/2018 CD: Temes generals 

06/04/2018 CD: Temes generals 

07/16/2018 CD: Temes generals 

11/05/2018 CD: Temes generals 

12/10/2017 CD: Temes generals 

12/17/2018 CD: Temes generals 

12/01/2019 CD: Temes generals 

 

Comissió informativa especial del POUM: composada per l’alcaldia i els portaveus del grups 

representats al ple municipal. Les reunions i els temes tractats són els següents: 

 

DATES TEMA/CONTINGUT REUNIÓ 
09/05/2017 

 

18:00_1a CS: Presentació Bases de la revisió PGOU 
+ Població i llars (Memòria Social) 

11/22/2017 

 

17:00 2a CS: Presentacions Mobilitat, SNU, Anàlisi 
econòmica, Patrimoni i Retorn procés participatiu 

01/15/2018 

 

17:30 h Propostes Avanç de Pla (Sala de Plens) 

 

11/05/2018 CS: Temes generals 

01/10/2018 CS: Propostes Aprovació Inicial 

 

Comissió de seguiment social (mesa ciutadana): ha estat formada a partir de la xarxa d’entitats i 

informants claus que han participat a les accions (entrevistes + accions a l’espai públic + tallers), i 

que donarà continuïtat als resultats del procés participatiu en la fase de redacció. 

Aquesta comissió està formada per els següents agents: 

 

1. Domènec Baldomà   Sant Quirze per la Independència 

2. Miquel Àngel Sirera   Coral Bella Quirze Band 

3. Eduard Roig    Projecte Cohousing 

4. Mercè Ruiz    Projecte Cohousing 

5. Èric Beernaert   A.E.P 

6. Isabel Olesa    Caterina Albert 

7. Mercè Corbella  Veïna de Sant Quirze 

8. Joan Carles Cobacho  Veí de Sant Quirze 

9. Carles Millàs i Castellví  Veí de Sant Quirze 

10. Josep Ramon Vall i Abad  Veí de Sant Quirze 

11. Montserrat Pérez  Sant Quirze Natura 

12. Mònica Grané Figuera  Esplai La Flama 

13. Raquel Jiménez Artacho AMPA ISX 

14. Alex Sánchez Sebastian  AAVV Poble Sec 

15. Jordi Molins   FAV Sant Quirze 

16. Helena Cruz   Veïna de Sant Quirze 

17. Ramón Garcia Fortuny  Connecta Sant Quirze 
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18. Pepa López   Acció Solidària 

19. Miquel Burrieza  Veí de Sant Quirze 

20. Sebastià Jornet i Forner Arquitecte director del Pla 

21. Gabriel Jubete i Andreu Arquitecte coordinador del Pla 

22. Alba Domínguez Ferrer  Pla Estel* equip de participació del Pla 

23. Joana Melero Rejas  Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

 

Previ a l’aprovació del Avanç del POUM la comissió de seguiment s’ha reunit dues vegades en les que 

s’han tractat els següents temes: 

- 11 de desembre de 2017: Es va constituir la comissió de seguiment social (mesa ciutadana) i 

cada col·laborador de l’equip redactor del POUM va realitzar una breu explicació del anàlisi i 

diagnosi que havia realitzat en el període de l’Avanç. Es van exposar els següents grans temes: 

Ambiental 

Mobilitat  

Viabilitat econòmica i financera 

Participació ciutadana. 

A continuació s’adjunta el document de funcionament i els objectius de la mesa ciutadana, el qual es 

va exposar davant de tots els seus membres: 

Definició  

La mesa ciutadana del POUM ha de ser l’espai de referència del seguiment per a les entitats i 

persones seleccionades d’entre les que han format part del procés participatiu. És l’eina amb 

la que definim la Comissió de Seguiment Social 

Composició 

Representants escollits i escollides d’entre les persones que van prendre part al procés 

participatiu, un representant de cada àrea municipal implicada al procés (urbanisme i 

participació), els redactors del POUM (representats a discreció de l’equip). 

Objectius 

• Donar informació sobre els Avanços del document en relació als criteris sorgits de la 

participació. 

• Resoldre dubtes en relació al document. 

• Recollir aportacions que puguin ser assumides en el moment concret en que es troba el 

document. 

 

Reunions de Comissió de Seguiment Social 

Es divideix el treball d’aquesta Comissió en dues fases: 

1) La fase d’elaboració de l’Avanç. 

2) La fase de la redacció del document normatiu del POUM. 

Per la primera fase es preveuen un mínim de tres sessions: 

1a. Sessió de constitució i presentació del treballs de diagnosi de l’Avanç. 

2a. Sessió d’explicació dels treballs del document de proposta de l’Avanç. 

3a. Sessió de retorn del procés de participació i resultat de l’exposició de l’Avanç. 

En la fase d’elaboració normativa la Comissió és reunirà quan els treball estiguin 

suficientment madurats per ser consultats per la Comissió. 

 

Funcionament de les sessions de mesa ciutadana. 

• En funció del contingut de la reunió el material serà posat a disposició de la comissió abans 

de la seva convocatòria. 

• A la sessió es reparteix el material en paper i s'exposa de la forma que es consideri 

oportuna, al mateix temps es deixen clars els objectius de la sessió (informativa, per 

aportacions, temàtica...). 

• AI finalitzar l'exposició s'obri torn de paraules. 

• Tot es recollirà en un acta de la sessió. 
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- 15 de gener de 2018: En aquesta sessió l’equip redactor va exposar les propostes de l’Avanç des 

de les bases programàtiques d’escala territorial fins a les línies de projecte d’escala més concreta 

tot passant per les directrius estratègiques del que vol ser Sant Quirze i de cap on es vol anar. 
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1.4. RESULTATS 

1.4.1. Entrevistes 

Les entrevistes grupals són un espai de reflexió col·laboratiu al que diferents grups dividits sectorialment en 

grups de tècnics, polítics i entitats, comparteixen les seves idees, expectatives, intuïcions… sobre el present 

de Sant Quirze i generen un discurs comú, una base de treball per a seguir a la resta del procés. 

 

Per a cada un d’aquests grups, preparem un guió amb el que tractar els temes que més informació poden 

donar, depenent de amb quin grup es realitza l’entrevista. A continuació exposem els dos guions elaborats 

per aquest procés, un per a tècnics i polítics i, l’altre, per a entitats 

 

 ENTREVISTA POLÍTICS I TÈCNICS 

Visió de procés: 

 Quines eines hi ha desenvolupades al municipi en quant a participació? 

 Com s’han gestionat convocatòries anteriors? 

 Quin nivell de complexitat creuen que pot assolir el procés de participació? 

 Algun cas d’èxit? 

 

Xarxa associativa: 

 Com valoren la xarxa associativa del poble? 

 Algun sector especialment actiu? 

 Es vincula la xarxa a les eines de participació institucional existents? 

 Com han treballat amb la població no associada? 

 Algun informant clau, entitat o sector que ha de tenir representació concreta? 

 

Diagnòstic i propostes: 

 Quins son els reptes més importants a afrontar al POUM? 

 Quines son les problemàtiques més importants del poble? 

 Quines problemàtiques tenen més demanda social? 

 Quines necessitats s’han de resoldre? 

 Algunes sectorials o transversals? 

 Quin és el nivell d’expectatives amb el POUM? 

 

ENTREVISTA ENTITATS 

 Quina valoració fan de la xarxa d’equipaments de la ciutat? 

 Com valoren la quantitat i qualitat dels espais públics i zones verdes del municipi? 

 Hi ha prou habitatge al municipi? En quines zones podria augmentar? Hi ha suficient habitatge 

social? 

 Usos i protecció del no urbanitzable, usos compatibles per masies. 

 Mesures d’urbanisme i comerç. 

 Mobilitat. 

 Desenvolupament sol industrial? 

 Espais amb valor patrimonial? 

 Quina és la xarxa associativa activa de Sant Quirze? A quins processos es vincula? A quins 

equipaments i espais públics? 

 Quins son els reptes més importants a afrontar al POUM? 

 Quines són les problemàtiques més importants del poble? Quines problemàtiques tenen més 

demanda social? 

 Quines necessitats s’han de resoldre? 

 Quin és el nivell d’expectatives amb el POUM?  
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Aquests van ser els resultats dels diferents grups entrevistats. 

Resultats entrevista polítics 

En data 21 de juny de 2017 es va realitzar l’entrevista als polítics. Es parla de a qui convocar, es diu que 

s’envia un mail explicant que és el POUM, hi ha dubtes de que hi ha gent que no li arriba aquesta informació 

si és a través de internet.  

S’ha fet una publicació a la web i un mail a les entitats i persones interessades. 

Es diu que costa arribar a la ciutadania amb les comunicacions que fa l’ajuntament, que fins al moment 

s’han fet les coses sempre de la mateixa manera i el problema eé que no estan les estructures sectorials de 

participació preparades per a difondre el POUM 

Tenen un llistat de persones apuntades al procés perquè estan interessades des del principi 

Es planteja enviar la comunicació i una crida del POUM a la fira d’entitats per a poder arribar a tota la 

ciutadania 

Es parla de si hi han exemples de processos en el que fixar-se, es diu que als pressupostos participatius on es 

presenten propostes i es vota que està en una segona edició, es diu que el poble va respondre molt bé a 

comparació d’altres poblacions dels voltants. La gent presenta propostes i les entitats amb els seus mitjos 

difon les seues propostes per a que es voten. S’assenyala que van ser de un 30% els participants a les 

propostes en la primera edició. 

En la comissió de festes van intentar fer amb entitats de cultura un grup per a tindre una visió global de les 

necessitats a l’àmbit de la cultura. Es parla de que es fan consells sectorials per a que es treballi 

conjuntament perquè no hi ha cultura de la participació i cada una de les entitats va a buscar el seu 

benefici. També s’assenyala que les entitats no es senten representades per les que estan als consells. 

Diuen que totes les ferramentes de comunicació son necessàries per a difondre la participació, cartells, 

xarxes socials i apunten que la carta personalitzada seria una bona ferramenta.  

En temes com el POUM hi veuen que hi ha que enviar carta personalitzada per a arribar a quan més millor 

Tenen dubtes de quanta gent té que participar però es diu que els que participen tenen que ser gent 

interessada i gent clau al POUM, parlen de que tenen que anar els que realment vulguin participar.  

Es parla de plantejar-ho a nivell sectorial, hi ha dubtes de que hi ha molta gent que no esta ubicada en cap 

sector, com s’arriba a eixa gent? Es torna a assenyalar que per acudir als tallers es deuria de rebre 

informació a nivell de cartelleria i per carta a tots els ciutadans. 

Es té que buscar als que han participat al Pla de joventut. 

La dificultat principal serà com equilibrar el creixement urbanístic amb la gestió de serveis de qualitat, 

tenen deficiència d’equipaments i la població està creixent, hi ha un problema de desequilibri ja que els 

equipaments van degradant-se i fan falta de més. Com buscar l’equilibri entre població i equipaments de 

qualitat.  

Son més habitants i per tant es fa necessari poder invertir més en serveis, en San Quirze es parteix d’un 

dèficit important. 

La problemàtica de la mobilitat també confirmen que existeix. 

Es parla que la gent demanda nous espais esportius i un replantejament de la mobilitat, hi ha zones que 

s’han quedat molt allunyades.  

Serveis per a joves també es demanda, com l’habitatge encara que afecta a tots els nivells i grups socials.  

Per a ells el POUM és una expectativa en si mateix. 

El POUM deu de servir per a dissenyar el futur del poble, es veu el POUM com un mecanisme per a conèixer la 

realitat urbanística del poble, també la econòmica, tindre una idea del que són les coses i donar informació a 

tot el poble de que és el que es pot tenir com a poble en funció del model urbanístic que existeix a San 

Quirze. El veuen a dos nivells, el POUM pot solucionar coses concretes i una altra cosa tindre una informació 

de qualitat sobre el poble, saber les possibilitats que poden haver. Per açò veuen que és important que la 

gent tingui informació de que és el POUM i fins on és pot arribar per a no frustrar-se, es parla que es pot 

arribar fins a un punt i es te que ser conscient d’aquesta situació. 

Es parla de que la gent no sap per a que funciona el POUM, la gent no connecta el POUM amb les inversions 

en equipaments, concretament assenyalen que l’ajuntament no va saber aprofitar l’expansió urbanística per 

a millorar equipaments i afegir serveis, es per això que pensen que la població en aquest sentit esta 

frustrada amb l’administració per aquesta situació. S’assenyala que hi ha desconfiança amb l’administració 

pública. 

L‘administració no ha fet mai una pedagogia de la gestió econòmica de la ciutat i l’urbanisme.  

Pensen que com s’ha gestionat l’urbanisme i la mobilitat en la ciutat ha fet que la gent no entengui i estigui 

allunyada dels projectes urbans realitzats o que puguin realitzar-se a futur. No ha hagut una visió estratègica 

de la ciutat i això ha repercutit en la participació ciutadana. 
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Hi ha experiències roïnes de participació, es posa l’exemple de projectes urbanístics on tot el que es va 

treballar amb la ciutadania no va tindre efectes sobre les decisions polítiques de l’ajuntament, no es va fer 

vinculant.  

Es comenta que es comparteixen àrees urbanes amb altres localitats i també, per exemple els polígons 

industrials, i que aliar-se amb els altres municipis pot ser un repte molt interessant per a treballar al POUM. 

Resultats entrevistes tècnics 

En data 14 de juny de 2017 es va realitzar l’entrevista als tècnics. El primer punt que apareix al discurs és la 

necessitat de limitar el sostre de creixement del municipi donada la dispersió existent. Comenten que el 

manteniment d’aquesta dispersió és la despesa més gran de Sant Quirze i que s’ha de començar a compactar 

el municipi per evitar més dispersió. Per tant s’han de portar avant estratègies de rehabilitació i renovació 

del teixit existents i densificant el nucli existent de forma més prioritària que la construcció en zones de 

reserva que defineixi el POUM, les quals han de tenir una major densitat de partida. Es parla tota l’estona de 

la zona del Castellet com aquella cap a la que podria créixer el municipi. 

 

Un segon tema és la necessitat de definir un catàleg d’edificis protegits i espais amb valor patrimonial, que 

no es va fer al pla anterior. 

 

Es veu com a un tema molt important el tractament del NO URBANITZABLE, aspecte que tampoc es va 

desenvolupar al pla anterior, tot i que contemplava Plans espacials i Plans de gestió. Es parla del tractament 

de les rieres com connexions cap al NO URBANITZABLE, tenint en compte les seves afectacions ambientals. 

Aquests espais, per exemple serra de Galliners, han de definir clarament nivells de protecció i usos 

compatibles, així com també les masies. Per facilitar la gestió seria necessari reconvertir a no urbanitzable 

alguns terrenys municipals no desenvolupats per a que hi hages titularitat pública. 

 

Moltes d’aquestes mesures (no urbanitzable, mobilitat…) han de tenir un encaix supramunicipal i el POUM 

deuria ser l’excusa per seure i parlar-ne amb els municipis veïns. 

 

Hi ha una gran preocupació pels temes de mobilitat i comunicacions i unes grans expectatives en quant al 

tractament que se’n faci al POUM i al seu Pla de Mobilitat (hi ha un del 2011). Comenten que hi ha problemes 

de connexió general o estructural al el barri de Les Fonts (es diu que podria segregar-se de Sant Quirze i 

passar a Terrassa), que es troba desconnectat a molts nivells, en quant a vies i també amb transport públic. 

Comenten que Sant Quirze és la drecera del Vallés i que s’utilitza con a entrada de Sabadell des de 

l’autopista, el que provoca que a la rotonda en qüestió (benzinera Repsol) tinguin comptabilitzat el pas de 

30.000 vehicles diaris. També tenen un estudi anual d’accidents que coincideix amb aquestes vies. La 

mobilitat s’ha de definir amb molta cura al voltant dels equipaments educatius. Veuen que decisions que es 

prenen a municipis del voltant acaben repercutint en Sant Quirze i ells no tenen cap capacitat de solucionar 

aquestes problemàtiques, per exemple la construcció de Can Gambús a Sabadell i els problemes de mobilitat 

que pot portar. A nivell de mobilitat serà molt important que el POUM determina aspectes com la mobilitat 

ciclista (carrils bici i espais d’aparcament, en aquest sentit hi ha projecte de connexió dels polígons en 

carrils bici) i la millora de la del vianant, la peatonalització de certs espais, la prioritat invertida… com 

forma millorar l’activitat al centre històric, per al que es necessitaria definir aparcaments dissuasius, definir 

el eixos comercials que interessa activar. En aquest sentit per eixir de dinàmiques de ciutat dormitori es 

comenta la necessitat de millora de l’activitat general al municipi millorar les connexions amb ferrocarril-

Alcampo-UAB per poder atraure activitats relacionades amb aquests sectors. Per últim es parla de la 

mobilitat i el problema que genera la C-1413 i el perill del Camí dels Monjos, que diuen que necessita d’un 

pas per travessar aquesta via i que es deuria determinar al POUM. La mobilitat i el seu pla deurien 

contemplar també tots els temes relatius a accessibilitat. 

 

Aquests problemes de mobilitat no resolts es generen pel fet de que Sant Quirze és un punt estratègic, el que 

ha fet que en altres moments es localitzes molta industria productiva. Ara mateix al sol industrial trobem 5 

polígons que combinen zones en bon estat amb altres greument degradades i també activitats d’oci com 

discoteques que pareix no estar del tot regulat. S’entén que el sol industrial no necessita créixer, però sí 

redefinir-se i adaptar-se a una situació a la que la industria productiva ha deixat pas a l’I+D+i, espais de 

coworking… que tenen unes necessitats diferents i compatibles amb altres usos, per exemple la localització 

de dotacions o habitatge si és possible, al mateix temps que es poden redefinir els espais públics que poden 

contenir aquests espais d’activitat econòmica no vinculats a producció “bruta”. Es diu que no volen ser un 

polígon logístic, però com que ja hi ha trànsit de camions demanen un aparcament per a ells. Es parla també 

de la dificultat de que un dels polígons conviu amb un mercat ambulant dels més grans de Catalunya 

(L’hermètica) i no es voldria que fos així. 
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En quant als equipaments es diu que s’han de repensar i que es necessita un Pla Director. El POUM ha 

d’afrontar definir la reserva de sol per dotacions i equipaments però diuen que ara mateix, com a dada 

agregada de metres quadrats d’equipaments per habitant, estan dintre de l’estàndard. Un altre tema és 

quan mirem el que existeix i el que es projecta per a cada sector, llavors hi ha prou desequilibri, segons es 

diu, a banda de tenir greus problemes de condicionament i manteniment. Per tant el primer serà repensar la 

distribució de la superfície de dotacions i mirar en que es necessita planificar més. Es comenta que als 

pròxims 10 anys es preveu necessitat d’un o dos espais educatius més i es proposa que no estiguin 

necessàriament a les afores per poder aprofitar iniciatives com els patis oberts. Els equipaments deuries 

localitzar-se com a estratègia de cohesió de barris. Es proposa una espècie d’inventari d’equipaments per 

decidir quins actualitzar, on fer de nous… i sobre tot es demana implantar un gran equipament polifuncional 

que pugui donar servei a moltes regidories i eviti la despesa que hi ha actualment en lloguers d’espais per 

l’Ajuntament. HI ha un problema amb els equipaments esportius pel fet de que tots estan orientats a l’esport 

federat i en faria falta algun per l’esport més amateur (o modificar erta gestió dels existents?). Es comenta 

també la necessitat d’espais vinculats a la música, com espais d’assaig de bandes i grups. Tampoc es troben 

espais dedicats a la formació empresarial, innovació i noves tecnologies. Es comenta la necessitat d’una 

localització per a l’arxiu municipal i també que no hi ha mercat municipal i pensen que podria haver 

demanda. 

 

En quant a espais públics y zones verdes es diu que hi ha suficients, però molt diferents en quant a 

equipament i grandària, també es veuen diferències entre zones i es diu que el POUM deu treballar aquest 

equilibri a nivell del municipi. En general es troba a faltar més espais d’ombra als espais públics. Es parla de 

poder convertir en zona verda el aparcament dels Ferrocarrils de la Generalitat per millorar eixa zona i 

evitar l’ús d’aparcament permanent que es fa ara (es pot mirar si funciona com de dissuasió o si es pot fer 

algun a eixa zona?). Els espais públics han d’estar ben connectats, per vies ciclista i de vianants, i contribuir 

a un entorn urbà saludable. S’ha de treballar també les possibilitats d’espai públic al voltant de les escoles, 

donat que són els espais de trobada més importants del municipi. 

 

En quant a habitatge es fa referència a uns tipus concrets que ha de garantir el POUM, habitatge per a joves, 

per a gent gran, habitatge social i habitatge protegit tant per a compra com per lloguer, es diu que hi ha poc 

sol municipal. Es parla de gestionar una borsa de lloguer amb els habitatges buits que hi haja a Sant Quirze. 

Es comenta que a Les Fonts troben un problema d’infra-habitatge i de construcció il·legal amb problemes de 

salubritat (comenten falta de recursos per inspecció). 

 

Es demana que els usos y activitats estiguin ben regulats, que es mira si es poden definir usos transitoris en 

aquells solars que no es desenvolupen (voldrien posar en marxa el registre de solars) i que es determinen les 

condicions per al desenvolupament d’activitats en edificis i espais lliures (ara mateix tenen el problema de 

no saber on localitzar l’alberg d’animals donat que aquest ús no es va contemplar al pla anterior). 

 

Mostren interès pel tema Smart City per a monitoritzar certs aspectes de gestió ambiental, mobilitat… i 

parlen de fer un petit espai logístic local a un polígon i que pugui repartir dintre del nucli amb vehicles 

elèctrics. Un aspecte important serà tenir en compte la planificació de la xarxa de telecomunicacions per 

arribar bé als equipaments i habitatges (diuen que una mala planificació ha fet que la comissaria de la 

policia local no estigui connectada per fibra òptica). 

 

Veuen un repte important en el pas dels 20.000 habitants i volen que el municipi estigui preparat. 

 

Es demana que el POUM tingui una visió transversal del municipi a la que conte també el punt de vista jove 

donar que hi ha un 20% de població de 12 a 29 que té necessitats diferenciades i es població que en molts 

casos marxa si, a la llarga no té resoltes aquestes necessitats. 

 

Els temes que es veuen amb més demanda social són els que tenen a veure amb mobilitat, horts urbans, Les 

Fonts, l’aeroport i la servitud aeronàutica, tenir una normativa homologada que faciliti les gestions (açò és 

una necessitat dels tècnics), els equipaments esportius i culturals, espais de reunió per a joves, habitatge 

social. 
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S’adjunta el quadre de participants de les entrevistes a tècnics: 

 

Nom Càrrec 

Angels Aspa Cap Territori 

Guimel Castañe Tècnic Medi Ambient 

Jordi Sunyer Enginyer Municipal 

Jaume Badenes Arquitecte Tècnic 

Francesc Fortuny Arquitecte Tècnic 

Nicolás Castellano Tècnic Educació 

Laura Ordaz Tècnica Via Pública 

Soledad Rodríguez Tècnica Igualtat 

Josep Antoni Gónzalez Inspector 

Joana Melero  Tècnica Participació  

Gemma Marmol Cap Comunicació 

Pilador Dolado Cap Promoció Econòmica 

Alfons Amate Cap Noves Tecnologies 

Helena Muñoz Secretària 

Joan Cabré  Interventor 

Antonia Reches Cap RRHH 

Sonia Bartres Tècnica Empresa 

Mercè Clusellas Tècnica Comerç 

Anna Oliva Coordinador Benestar Social 

Jose Manuel Isarte COMU 

Myriam Cobacho Tècnica Habitatge 

Ruth Claramunt Tècnica Joventut 

Sergi de Dios Tècnica Cultura i Ràdio 

Albert Morera Coordinador Esports 

MªJosé López Tècnic Salut 

 

Resultats entrevistes a entitats 

En data 5 i 6 de juliol de 2017 es van realitzar les entrevistes a les entitats. El primer tema que apareix a 

aquesta entrevista té a veure amb el creixement que ha tingut el municipi i la forma urbana d’aquest 

creixement, la dispersió en urbanitzacions i la clara visió de la falta d’equipaments i dotacions que no han 

crescut de la mateixa forma i que donaren suport a eixa dispersió. Es necessita millorar els equipaments 

esportius que es troben molt saturats i concentrats, els espais públics, definir una millor xarxa que arribi al 

que és el municipi ara i donar valor als elements estructurals com Les Morisques. 

 

Es parla de la necessitat de que els equipaments esportius responguin a un ús social i no sols de clubs, semi-

professional [en el que podria ser una estratègia de ciutat saludable que apropi l’esport a la vida urbana]. Es 

parla de repensar en general la xarxa d’equipaments, buscar certa descentralització, dotar d’espais a les 

entitats, pensar que actualment les dotacions educatives ja es troben al 100%, per tant es necessita 

planificar sol per augmentar-les, igual que amb escoles bressol, parcs, auditori (sobre tot al passar la barrera 

del 20.000 hab.), espais per a joves i, fins i tot, espai per a gossos… en definitiva es parla d’equilibrar una 

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

 

Un altra de les conseqüències del creixement dispers és la seva afectació a zones naturals i la relació amb 

zones no urbanitzables. Es comenta que el POUM anterior limitava molt les possibilitats d’ús als sols 

agrícoles, cosa que dificulta el donar sortida a les masies, donat que a l’actualitat l’ús exclusivament 

agrícola no és suficient per mantenir aquests espais. A banda, molts altres complements com la ramaderia es 

veuen ara compromesos per la proximitat d’habitatges a les masies i les normatives vigents. Seria molt 

necessari que aquest POUM definir una sèrie d’usos compatibles per a les masies, però mantenint el no 

urbanitzable, el sol agrícola i el de valor natural com un límit concret al creixement. 
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Seguint amb els usos al sol no urbanitzable es comenta que serà molt important, a banda de possibilitar usos 

complementaris a l’agrícola, la recuperació de bosc, rieres i camins, continuant el desenvolupant el Pla 

Director de la Serra del Galliners com espai natural protegit. Molt important regular l’accés de vehicles de 

motor.  

 

Un altre tema important i recurrent és el de la mobilitat, en primer lloc apareix la necessitat del poble de 

posar el valor i definir itineraris per vianants sobre tot dintre dels límits del nucli original i en itineraris 

escolars segurs, combinat amb itineraris ciclistes que podrien connectar també els polígons. És necessari 

definir on es podria posar un aparcament dissuasiu que facilités el deixar el cotxe fora de l’àrea de la vila, 

així com un sistema de transport públic planificat per l’escala de Sant Quirze [aquest pot ser un tema més 

complexa tant pels recorreguts i freqüències com per la forma urbana del municipi]. Totes aquestes mesures 

es veuen com activadors possibles del comerç local. 

 

Un altre tema molt important a nivell de mobilitat és la connexió amb Sabadell (que també ha d’explorar-se 

tant per a vianants com ciclistes) i la forma en que condiciona la pròpia mobilitat de Sant Quirze. L’exemple 

més gran de tot açò té a veure amb els problemes de la C-58 i l’ús de drecera que molts fan, del pas per Sant 

Quirze, per arribar a Sabadell. Es plantegen també problemes en quant a la 1413, l’ús de l’aparcament dels 

Ferrocarrils… pel que es diu que es necessita un Pla de Mobilitat que pugui definir solucions a aquests 

problemes i eviti que municipis dels voltants desplacen els problemes de mobilitat a Sant Quirze. Es veu amb 

claredat que aquest tema deuria tractar-se de manera supra-municipal. 

 

En quant al tema de l’habitatge i les necessitats de creixement, el primer que es va comentar va ser com 

l’ofegament econòmic dels terrenys agraris pot motivar que molts busquen l’eixida de la construcció i com, 

en molts casos, el creixement dispers del municipi s’ha fet en base al que anomenen “aberracions” 

urbanístiques. Es comenta també el tema de la zona del Castellet i es mostra cert convenciment de que al 

final tindrà solució i es desenvoluparà, encara que no agrada a molts del assistents. Es parla també dels 

terrenys de la Coca-Cola com un espai al que es podria fer alguna cosa a nivell d’habitatge. El que es 

planteja de manera molt clara és que aquests nous desenvolupaments d’habitatge han de respondre a 

necessitats concretes de la franja de joves i gent gran que no està coberta, i que deuen ser 

desenvolupaments d’habitatge protegit que equilibri la dificultat d’accés d’aquests col·lectius pels elevats 

preus tant de compra com de lloguer. 

 

Aquests problemes de preus elevats afecten també a les possibilitats de desenvolupar una activitat 

comercial. Es comenta que els negocis tenen una curta esperança de vida, que es necessita definir bé una 

zona a la que impulsar el comerç i definir mesures d’urbanisme comercial, peatonalització i millora espai 

públic. Es veu com una greu competència els centres comercials i s’espera que no hi haja més 

desenvolupaments d’aquest tipus. En aquest sentit es valora que podria haver un petit mercat municipal, que 

actualment no hi ha, però que amb la proximitat de Sabadell, els centres comercials i els mercadets seria 

complicat que tirés endavant. 

 

En quant al tema del sol industrial, no es pensa que s’haja de desenvolupar o programar més a curt termini, 

però si que s’ha de planificar aquest ús dintre d’una estratègia de re-industrialització. Per tant es proposa 

redefinir i actualitzar el teixit industrial existent, combinar espais de manufactura i de I+D+i, veient quins 

poden ser compatibles per compartir espai amb habitatges existents, dotant d’espai públic a aquestes espais 

industrials, evitant l’especialització en logística. 

 

Es treu el tema de la identitat de Sant Quirze i s’expressa la necessitat de deixar de ser una ciutat dormitori, 

pel que es necessiten equipaments de proximitat i espais de trobada al disseminat que facin poble, millorar 

el sentiment de pertinença, sentir-se orgullós del poble amb la natura com a centre. 

 

Com a espais de valor patrimonial s’exposen l’església vella de Sant Feliuet i la xarxa de masies, però és un 

tema que no desperta gaire discurs. 

 

Trobem un aspecte especial de la configuració de Sant Quirze que és el barri de Les Fonts, un nucli que 

comparteix administrativament amb Terrassa i del que el separen 14 km i la serra del Galliners. Es comenta 

que hi ha poca vinculació amb Sant Quirze, que ells es senten de Les Fonts i que per temes administratius o 

educatius es troben molt més prop de Terrassa (3 km). Es comenta que els equipaments cívics es troben 

saturats i no donen prou servei i que es troba molt mal comunicat amb Sant Quirze. Es proposa l’opció de ser 

una entitat administrativament autònoma. 
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Altres temes que apareixen són l’aeroport i els problemes que comporta, l’existència d’una reserva viaria 

entre Can Corbera i Can Perellada (C-16/C-58) i el soterrament de les línies d’alta tensió. 

 

Com a conclusió global podem dir que aquestes dos grups es troben còmodes amb la idea d’un POUM que 

suposa certa contenció en el creixement i que revela un bon anàlisis previ per centrar les accions i 

estratègies pel municipi. 

 
 

A continuació es detalla les entitats i les persones que van participar a les entrevistes: 

 

Joan Sala - Restaurador 

Manel Sabés 

Natalia Escanez 

Helena Cruz 

Propietari Masia - Pere Gelabert  

Propietari Masia - Carles Oliva 

Associació de Comerciants - Sandra 

Sant Quirze Natura - Abraham Mas 

Pere Manrique – FAV Sant Quirze 

Sant Quirze per la Independència- Domènec Baldomà 

Jordi Molins – FAV Sant Quirze 

Representant AV Turonet  

Samuel Moraño 

Unió Esportiva Les Fonts - Paco Contreras 

Associació els Fontins - Nani Redón 

Martí Ruiz 

Jaume Prat 

Gemma - AMPA Institut Salas i Xandri 

Associació Radio Sant Quirze - Moisés Bruch 

Representant AV Poble Sec  

Associació protecció civil – Vicenta Blázquez 

AMPA Lola Anglada -Lis Lopez 

AMPA Institut- Juan Carlos Hernández 
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1.4.2. Acció espai públic 

Amb aquest tipus d’accions pretenem garantir l’accés de qualsevol persona interessada a poder informar-se i 

participar del procés. Per a fer-ho possible el que fem és treure el procés participatiu al carrer, definim 

accions a espai oberts i públics del municipi per a facilitar que puguin participar aquelles persones que poden 

part de cap entitat, pugui no arribar-los aquesta mena de convocatòries més tancades com les de tallers. 

Vam fer dues d’aquestes accions, una al nucli de Sant Quirze el dia 20 de setembre de 2017, i un altra al 

barri de Les Fonts el dia 27 de novembre de 2017. 

 

La idea per tant és tenir un moment al que poder fer tant difusió com arreplegada d’informació sobre el 

POUM. Per a la part de difusió es van preparar panells explicatius sobre el POUM i el procés de participació i 

es donava també informació sobre la resta d’activitats planificades al procés. 

 

En quant a la part de recollida d’informació, vam definir una activitat a la que poguérem fer un mapa 

col·laboratiu paregut al que fèiem després als tallers. L’activitat tenia aquests passos: 

Marcar elements, àrees, conjunts que es creguin interessants dintre d’unes temàtiques pre-definides 

Cada element, àrea… es numera al mapa i a un panell s’explica l’element enumerat. 

Les temàtiques són: 

 Espais lliures i equipaments: quins són els més importants, on és prioritari fer-ne. 

 Habitatge: zones per desenvolupar polítiques de rehabilitació, creixement, habitatge públic 

(lloguer o compra), habitatge social. 

 Espais ambientals i no urbanitzable: quines són les zones d’especial valor i  protecció, 

quins usos són compatibles en aquestes zones i amb el sòl no urbanitzable. 

 Patrimoni: quins elements, paisatges urbans, conjunts… són remarcables. 

 Mobilitat: espais que es col·lapsen, rutes que es fan o es poden fer a peu, punts  per 

connectar en bicicleta, millores de transport públic, problemàtiques d’aparcament, 

aparcaments dissuasius… 

 Comerç/industria: zones amb importància, zones amb potencialitat, on fer  barreja 

d’usos, on col·locar industria, quina industria… 
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 ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS 

 HABITATGE 

 ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 ESPAIS NATURALS I SÒL NO URBANITZABLE 

 MOBILITAT  

 PATRIMONI 

 

 

 

En el cas de l’acció a l’espai públic de Les Fonts el mapa es van centrar més en el propi barri. 

 

 

 

 

 

(01) Falten habitatges socials 

(02) A les zones més antigues mirar la densitat i l’aparcament, per a fer-les més atractives 

(09) Nou accés viari a la carretera d’entrada i sortida de Les Fonts 

(03) Preservar la serra de Galliners com zona verda del Vallès 

(04) Arranjament i sanejament del marges de la riera (parcs, jardins, equipaments esportius...) 
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Equipaments i espais lliures 

(01) Millores al poliesportiu i més manteniment als parcs 

(02) Biblioteca 

(03) Gimnàs 

(04) Parc calistenia 

(05) Un institut 

(06) Fer una plaça 

(07) Fer una zona de gossos per alliberar el parc 

(08) Soterrament de les línies elèctriques i de telefonia 

(09) Manca un camp de futbol  

(10) Manca una residència d’avis o casa d’avis 

 

 

Habitatge 

(03) Tractament dels front de façanes  

 

 

 

Patrimoni 

(01) Conservar Can corbera, fonts antigues, alzines i cases dels 1900 aprox  
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Mobilitat 

(01) Espais peatonals i ampliació de voreres, com el carrer Horts 

(02) Retirada dels postes  

(03) Transport més directe a Sant Quirze i millora de la comunicació  

(04) Millorar les voreres del carrer baix riera  

(05) Millorar la carretera d’accés a la depuradora, està en molt mal estat 

(06) Asfaltar l’aparcament del tanatori / complex esportiu  

(07) Voreres estretes al camí de la depuradora en sentit cap a Rubí, en molt mal estat i molt trànsit. 

Millorar la carretera  

(08) Eliminar el peatge de les Fonts  

(10) Reduir el numero de zones (del transport públic) fins a Barcelona  

(11) Fer carrils bici per a millorar la mobilitat  

 

 

 

Espais naturals i sòl no urbanitzable 

(01) Manteniment i poda arbres pineda 

(02) Solució al abocador que s’ha format a la riera (zona c/influència riera) 
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1.4.3. Tallers 

Les jornades van tindre dues parts, una primera de diagnòstic amb una petita explicació del que significa el 

POUM i uns tallers per definir el Sant Quirze del futur i fer un mapeig dels elements d’interès, la segona 

d’elaboració de propostes amb uns petits vídeos on professionals de temes urbans explicaven certs aspectes 

del seu treball i un taller per definir línies de treball. Exposem ara el detall de les jornades i els resultats. 

 

Objectius 

Definir unes característiques identitàries que es vulguin assolir per al Sant Quirze del futur. 

Generar una capa d’informació provinent de la visió percebuda del municipi que es pugui contrastar i 

enriquir amb els anàlisis tècnics. 

 

Tècniques diagnòstic. 

1_ Reflexions en cascada  

Aquesta tècnica pretén passar d’una reflexió individual a una de grups, cada cop més petits, que van prenent 

acords que representen e màxim de diversitat possible en un grup. 

El que volem que treure les 5 característiques que definiran el Sant Quirze del futur, el model de ciutat que 

volen ser. 

 

2_Infomaps 

Aquesta és una tècnica de mapeig col·lectiu per a definir informació sobre un tema, en aquest cas els 

diversos aspectes que tracta el POUM. 

 

Cada grup treballa les temàtiques del POUM, que eren: 

- Espais lliures i equipaments: quins són els més importants, on és prioritari fer-ne. 

- Habitatge: zones per desenvolupar polítiques de rehabilitació, creixement, habitatge públic (lloguer 

o compra), habitatge social. 

- Espais ambientals i no urbanitzable: quines són les zones d’especial valor i protecció, quins usos són 

compatibles en aquestes zones i amb el sòl no urbanitzable. 

- Patrimoni: quins elements, paisatges urbans, conjunts… són remarcables. 

- Mobilitat: espais que es col·lapsen, rutes que es fan o es poden fer a peu, punts per connectar en 

bicicleta, millores de transport públic, problemàtiques d’aparcament, aparcaments dissuasius… 

- Comerç/industria: zones amb importància, zones amb potencialitat, on fer barreja d’usos, on 

col·locar industria, quina industria… 

Tècniques proposta. 

3_Matriu reflexiva 

Aquesta és una tècnica útil per a la construcció de propostes de manera col·laborativa. Es tracta de 

completar una matriu amb 6 línies de treball, una per cada tema del POUM, que siguin generals, sense 

arribar a detall de projecte i que es basen en aspectes definits al diagnòstic del matí. Per cada una 

d’aquestes línies s’emplenen una sèrie d’aspectes com els que mostrem a l’exemple següent: 

 

  ASPECTES

  QUÈ FER PER QUÈ RECURSOS QUAN AMB QUI COM … 

LÍNIES 

A        

B        

C        

D        

E        

F        

Taller per definir el Sant Quirze del futur 
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Resultats 

En data 28 d’octubre es van realitzar els taller d’anàlisi, diagnosi i propostes del POUM 

Reflexions en cascada. 

L’objectiu d’aquesta dinàmica és obtenir una llista de les característiques que, segons els participants, han 

de definir la identitat del futur de Sant Quirze. Aquest exercici ens serveix per donar un punt de partida 

ciutadà, al definir amb aquestes característiques, la ciutat que volen ser; cosa que servirà per definir un 

POUM que tingui la capacitat d’arribar a aquesta visió de futur. 

 

Els punts que van acordar com definitoris de la identitat van ser: 

1. Xarxa Verda del Municipi: que el patrimoni natural es relaciona amb parcs urbans i periurbans, que el 

paisatge i biodiversitat siguin part important del reconeixement i identitat de Sant Quirze, que aquest medi 

natural es pugui integrar econòmicament mitjançant el patrimoni rural i la gestió forestal, i un model urbà  

2. Nou Model de Mobilitat: millorar la mobilitat interna equilibrant les diferents escales i medis de transport i 

definint aparcaments dissuasius: al mateix temps reforçar xarxa de bicicletes i vianants amb un transport 

públic sostenible i amb visió territorial, per últim s’han de definir estratègies que puguin reduir els efectes 

negatius de les grans infraestructures com la C-58.  

 

3. Vida de poble. Revitalització i socialització: actualitzar els equipaments per fomentar la vida de poble i, 

conjuntament amb els espais públics, fomentat també l’associacionisme i treball de les entitats amb espais 

d’eixida i trobada, que l’espai públic sigui al temps el connector entre els equipaments sent espai d’estada i 

socialització, que el patrimoni arquitectònic pugui ser un element d’identitat i pertinença. 

 

4. Habitatge com a garant del cercle de vida: reforçar polítiques d’habitatge jove i d’envelliment actiu i 

comunitari també vinculat a l’habitatge, que les polítiques d’habitatge fomenten les opcions ecosostenibles, 

en aquesta línia es deu contenir el creixement urbanístic solucionant necessitats d’habitatge mitjançant 

rehabilitació i reutilització d’habitatge buit. 

 

5. Reforç de l’economia local: possibilitar el viure i treballar a Sant Quirze, integrar el Polígons Industrials 

com espais d’innovació incorporant la indústria tecnològica, al mateix temps recuperar l’activitat agrícola i 

la producció de KM 0 i tractar de definir polítiques que consoliden el petit comerç associat a aquest consum 

més local. 

 

Hi ha tres elements que conceptualitzen aquesta nova identitat i que són definits per les persones 

participants com elements que engloben la reflexió, aquests van ser: identitat, innovació i sostenibilitat. 

 

INFOMAPS. Mapeig col·laboratiu. 

Aquests mapes es construeixen per tal de definir un diagnòstic que completi aquesta visió de futur i que ens 

doni bases espacials i criteris per panificar. En aquest sentit es defineixen aquestes zones i criteris: 

 

Comerç i industria. 

En quant a l’activitat econòmica, pareix que les preferències van relacionades amb industries no 

contaminants, 4.0, serveis especialitzats, co-working, fablab… sobre tot a les zones industrials 

properes a borses d’habitatge. Es parla d’afavorir algunes zones industrials amb incentius i de fer 

desenvolupaments més innovadors en espais com ara la ex Coca-Cola o Can Corbera. Advertim ací que 

en altres moments s’ha parlat de no augmentar el sol industrial i que la política sigui actualitzar i 

rehabilitar l’existent, per tant por haver ací una petita contradicció, resultant de l’imaginari que la 

industria tradicional i la innovadora tenen a nivell de projecte d’espai urbà molt diferent. 

 

Un altre problema als polígons que apareix als mapes són les zones d’oci nocturn, per a les que s’ha 

de buscar alternatives a aquest POUM, es comenten zones com el poliesportiu i el tanatori (no sabem 

si aquesta última és massa recomanable). 

 

En quant a comerç, es parla de mantenir i millorar els eixos comercials del centre, però sense oblidar 

alguna política local que faciliti que cert comerç s’implanti també a l a resta del poble, entenem que 

cert comerç de producte d’ús quotidià, però que tindria que anar de la mà de consumidors reals 

d’aquest tipus de comerç.  

Definició de la identitat del futur de Sant Quirze 

Comerç i indústria 
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Per últim, el tema comerç i aparcament torna a sortir a aquesta part de la jornada, la necessitat de 

vincular l’espai comercial a un entorn amable, però que es compensi amb algun tipus d’aparcament. 

 

Espais ambientals i no urbanitzable. 

En aquest punt existeix un gran acord en quant a la conservació dels espais naturals del poble, com 

ara la Serra de Galliners, definit com l’espai més important, identitari i pulmó del poble. Aquest espai 

ha de ser l’abanderat dels espais protegits i compatibilitzar certs usos a certes zones com ara 

educatius, masovers, lleure i sense cap construcció nova, sols recuperant les masies com, per 

exemple, Can Llobateras. 

 

Es dona molta importància també a les zones de torrents, a la seva recuperació i dignificació, 

connectant-los i definint algun tipus d’ús, per exemple es proposa esportiu no motoritzat o zona d’ús 

públic concretament al Torrent del Pont, però també es comenten alguns com ara el Torrent del Sapo 

que deu estar conservat al 100% com espai de biodiversitat, pel que es proposa que es pugui convertir 

en sol públic. 

 

Es parla de redefinir usos i de protecció d’altres espais menors com ara Can Casablanques, el Bosquet, 

el Turó del Castellet i un camp localitzat al límit nord del poble, prop del Torrent del Pont. 

 

Per últim apareix un tema transversal relacionat amb les mascotes i la necessitat de que tinguin 

espais “pipi-can” amplis per tot el poble per evitar, com s0’ha dit a altres reunions i entrevistes, que 

embruten espais naturals o espais públics (es va donar a una entrevista l’exemple del Bosquet prop de 

l’institut). 

 

Espais lliures i equipaments. 

En aquest punt trobem de nou la necessitat de definir equipaments culturals i esportius que 

solucionen la saturació que es percep als equipaments existents (poliesportiu i Patronal sobre tot), la 

gran majoria dels ítems mapejats tenen a veure amb aquest tema. També trobem altres usos com ara 

horts urbans, hotels d’entitats, aparcaments dissuasiu, però bàsicament trobem la reivindicació a 

nivell equipaments, centrada en Auditori/multiusos i ampliació poliesportiu.  

 

Es proposen diferents espais per fer-ho, com ara entre Can Feliu i la Biblioteca, recuperar Can Poncic, 

un espai proper a Mas Duran. Pareix que generar equipaments com estratègia de recuperació de 

patrimoni pot ser una bona línia de treball. 

 

Es parla també de potenciar un “eix cultural” Escola de música-Betzuca-Biblioteca-Can Feliu. 

 

Es proposa que tots els equipaments puguin captar energia fotovoltaica. 

 

En quant a espais pública es comenten la necessitat d’un espai per a parc infantil a la zona de l’Escola 

Pública Lola Anglada i de la necessitat de millorar els espais públics del centre. 

 

Habitatge 

Es proposa una edificació més en altura, encara que es demana que siguin 3 o 4 altures màxim, per no 

dispersar tant el poble. Al mateix temps es veu també la necessitat de contenir el creixement i 

apostar per la rehabilitació i la reutilització de l’habitatge en desús. La nova construcció deu 

respectar l’entorn natural i apostar, de nou, per la sostenibilitat. 

 

Preocupa molt el tema del preu de l’habitatge, sobre tot en com afecta a joves i gent gran, per tant 

es proposa la reserva de sol per habitatge públic, també en lloguer, a la zona de l’institut. En aquest 

sentit es proposa també facilitar experiències de desenvolupament de sol residencial mitjançant 

cooperatives o co-housing. 

 

Es veu amb claredat que hi ha prou sol industrial sense desenvolupar i que es podria reclassificar en 

aquest POUM com a residencial i evitar el creixement cap a zones noves. 

Espais ambientals i no urbanitzable 

Espais lliures i equipaments 

Habitatge 
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També es veu fonamental que el nou habitatge a desenvolupar tingui garantit l’aparcament per evitar 

els cotxes al carrer, però aquest criteri creiem que ja existeix a les normatives de construcció nova, 

amb el que s’haurà de planificar més serà amb les zones de rehabilitació, a les que s’haurà de pensa 

en dotar-les d’aparcament suficient i concentrat. 

 

Per últim volem fe notar que els participants entenen que el barri de Les Fonts deuria de ser 

competència de gestió de l’Ajuntament de Terrassa. 

 

Mobilitat 

Aquest és el àmbit que té més aportacions i, de fet, s’ha recollit alguna proposta concreta per part de 

l’entitat Connecta Sant Quirze. 

 

El primer que es representa en aquest mapa és el col·lapse vial que trobem en moltes vies en hores 

punta, pel que es proposa aportar per altres tipus de mobilitats, sobre tot internes, basades en 

caminar, bicicletes i transport públic. Es parla de rutes de vianants en Can Pallars, Can Casablanca, 

Centre i una mena de via de vianants cap a Bellaterra. En quant a espais ciclistes es parla de definir 

un recorregut que connecti la parada dels Ferrocarrils amb els barris, proposant estacions de Bicing. 

En quant a transport públic, es veu necessari un a nivell més territorial que local i, en realitat, 

aquests diagnòstics es poden aplicar també a la relació de la mobilitat de Sant Quirze amb els 

municipis veïns i les zones industrials del poble, pel que es podrien vincular solucions paregudes. 

 

Es parla de la necessitat de solucionar temes d’aparcament, sobre tot en relació a la creació d’espais 

amables per vianants. Es proposa la utilització de l’aparcament de La Hoz. 

 

Es parla de millorar certs accessos a la serra de Galliners i executar la variant de la C-1413, encara 

que entenem que aquesta depèn de Generalitat o Ministeri. 

 

Es parla del punt concret del semàfor de l’Alcampo com un espai clarament problemàtic i es proposa 

reprogramar-lo per a que es faciliti més la sortida que l’entrada al poble, que tingui menys lapse en 

vermell en hores punta i que a la nit sigui intermitent. 

 

Patrimoni 

S’entenen diferents tipus de patrimoni que s’ha de protegir, el relatiu a la natura i paisatge com ara 

torrents, vies, senders, serres, fonts i arbres monumentals. Es comenta també el valor de les masies i 

la necessitat d’estudiar-les per definir usos possibles. Es veuen elements més urbans amb valor tant al 

centre històric com espai urbà, com a la casa del pintor Vilapuig que seria un element interessant per 

fer un museu. També es comenta el valor del jaciment arqueològic de Can Pallàs. 

 

La proposta per aquest àmbit és la de tenir catàlegs i estudis per a definir nivells de protecció, usos i 

viabilitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilitat 

Patrimoni 



MEMÒRIA DE LA PARTICIPACIÓ PROCÉS PARTICIPATIU 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 25 

 

Matrius de proposta 

En aquest taller la idea és que entre els diagnòstic i propostes definits als mapes, es puguin dissenyar línies 

de treball més concretes, amb objectius i agents implicats. A la matriu que es replena amb totes les 

aportacions es veuen totes aquestes línies i el seu desenvolupament. A continuació exposem les conclusions 

més rellevants. 

 

Espais lliures i equipaments 

La aposta és equilibrar la xarxa d’equipaments estructurals amb instal·lacions esportives i culturals de 

més calat que les existents. 

Altre tema important és el que els equipaments siguin espais innovadors, tant en el contingut com en 

la gestió (es fa referència al REC, Fablabs…). 

Per últim, hi ha gran interès en que els equipaments tinguin criteris clau de sostenibilitat i captació 

energètica. 

 

 

Habitatge 

Aquí el tema central és garantir l’accés a joves i gent gran. 

En relació amb el punt anterior, apostar per habitatge públic per anivellar preus. 

Per últim, centrar-se més en rehabilitar i reutilitzar habitatge o sòl ja programat i contenir el 

creixement. 

 

Espais naturals i no urbanitzable 

En aquest cas el que centra la reflexió pot ser l’establiment de zones clares de protecció (serra, 

torrents…). La serra Galliners com element més valorat. 

Compatibilitzar usos i gestió responsable del medi natural, tenint el compte els usos de les masies. 

Interconnectar l’espai verd urbà i periurbà. 

 

Patrimoni 

Recuperació de masies és un eix de treball estrella. 

En aquest sentit la compatibilització de la protecció i l’ús es primordial. 

Tenir bons estudis i catàlegs que facilitin la presa de decisions. 

 

Mobilitat 

Prioritzar a nivell intern espais per a vianants, bicicletes i transport públic. 

Que aquestes solucions de mobilitat es pensen en relació als municipis veïns, tenir visió territorial. 

Definir tot a un Pla Integral de Mobilitat. 

 

Comerç i industria 

Reconvertir els espais industrials clàssics en espais aptes per a atreure empreses I+D, 4.0, 

sostenibles… 

Facilitar implantació de comerç distribuït i no centralitzat, mesura amb impacte també en la 

mobilitat per a evitar desplaçaments. 

Definir zones d’oci nocturn per a evitar aquest ús als polígons. 
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S’adjunta el quadre de participants dels tallers de anàlisi, diagnosi i de proposta: 

Susana Calzón 

Josep Vall 

Joaquim Torres 

Carles Garcia 

Cristina Jordà 

Laura Roger Escriba: Ateneu del Mon 

Mercè Corbella 

Lars Lynch 

Montserrat Pérez: Sant Quirze Natura 

Vicenta Blázquez: Associació de Protecció Civil 

Melodia Martínez 

David Ortega 

Isabel Olesa: Grup Cultural de la Dona Caterina Albert 

Meritxell Bonet 

MªTeresa Martínez 

Xavi Blanca 

Toni Guillamon: Associació Arts Escèniques 

Núria Gilabert 

Josep Busqueta: Associació de Comerciants  

Sonia Prieto 

Domenec Baldomà: Sant Quirze per la Independència 

Raquel Jiménez: AMPA Institut Salas Xandri 

Miquel Angel Sirera: Bella Quirze Band 

Pepa Lopez: Acció Solidària 

Andreas Mans 

Joan Viñas: Associació Arts Escèniques 

Alex Sánchez: AV Poble Sec 

Carolina Castellazo 
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1.5. CONCLUSIONS FINALS 

Per a concloure es fa un resum destacant els punts clau del relat col·lectiu que s’ha generar durant les 

sessions de participació, tant del treball de diagnosi com el de proposta.  

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

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

transport. 

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

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

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

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

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

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

 -Equilibrar una ciutat que ha doblat la seva població, però no ha incrementat de la mateixa manera 

les dotacions i serveis. 

 -Definir una sèrie d’usos compatibles per a les masies, però mantenint el no urbanitzable, el sòl 

agrícola i el de valor natural com un límit concret al creixement. 

 -Mobilitat, en primer lloc apareix la necessitat del poble de posar el valor i definir itineraris per 

vianants i ciclistes, destaquen problemes de la C-58 i la connexió amb Sabadell. 

 -L’habitatge: es debat si hi ha necessitats de creixement, si és així, aquests nous desenvolupaments 

d’habitatge han de respondre a necessitats concretes (joves i gent gran) que destaquen no està 

coberta. 

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

Propostes de línies de treball segons les temàtica treballada. 

Espais lliures i equipaments 

• Es comenta la necessitat de definir equipaments culturals i esportius que solucionen la saturació que es 

percep dels existents.  

• Equipaments siguin espais innovadors, tant el contingut com en gestió (es fa referència Fablabs…). 

• Per últim, hi ha gran interès en que els equipaments tinguin criteris clau de sostenibilitat i captació 

energètica 

-Habitatge 

• El tema central és garantir l’accés a joves i gent gran. 

• Apostar per habitatge públic per anivellar preus. 

• Rehabilitar i reutilitzar habitatge o sòl ja programat i contenir el creixement. 

-Activitats econòmiques 

• Reconvertir els espais industrials clàssics en espais aptes per a atreure empreses. 

• Facilitar implantació de comerç distribuït i no centralitzat, mesura amb impacte també en la mobilitat per 

a evitar desplaçaments. 

Espais naturals i no urbanitzable 

•L’establiment de zones clares de protecció (serra, torrents…). La serra Galliners com element més valorat. 

• Compatibilitzar usos i gestió responsable del medi natural, tenint en compte els usos de les masies. 

• Interconnectar l’espai verd urbà. 

-Mobilitat 

• Prioritzar a nivell intern espais per a vianants, bicicletes i transport públic. 

• Que aquestes solucions de mobilitat es pensin en relació als municipis veïns, tenir visió territorial. 

• Definir un Pla Integral de Mobilitat. 

-Patrimoni 

• Recuperació de masies. 

• Compatibilitzar de la protecció i l’ús. 

• Tenir bons estudis i catàlegs que facilitin la presa de decisions. 

 





MEMÒRIA DE LA PARTICIPACIÓ ANNEXES 
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1.6. ANNEXES 

Durant el termini d’informació pública de l’Avanç del POUM es van recollir una sèrie de suggeriments 

presentats per persones físiques, jurídiques o organismes (particulars, entitats o empreses), es va donar una 

resposta per a cada suggeriment. Posteriorment, al setembre de 2018, es va realitzar un informe que conté 

els resums, les valoracions i les respostes dels escrits. Aquest informe incorpora una síntesi on es numeren, 

resumeixen i classifiquen els suggeriments presentats, i al final de cada resum, es valoren els temes tractats 

i es conclou amb una proposta de resolució. Aquest informe forma part de l’expedient administratiu del 

POUM.  

A continuació s’adjunten tres documents vinculats al procés participatiu del POUM: 

1.Programa de Participació Ciutadana (PPC) és el document on s’exposen tots els aspectes relatius a la 

participació que ha d’acompanyar, la redacció del POUM. Serà per tant el document de referència on trobar 

la filosofia de l’actuació participativa i les eines i formes de participar que dona el procés.  

2.Enquesta de participació ciutadana, l’Ajuntament va promoure una enquesta a la qual es va donar suport 

en el seu disseny. 

3.Presentacions de l’anàlisi i diagnosi, a les sessions de l’anàlisi i diagnosi que es van dur a terme amb les 

diverses comissions es van exposar les presentacions de les següents temàtiques. 

Temes generals de les bases de la revisió del POUM 

Sòl No urbanitzable 

Sostenibilitat econòmica i financera 

Patrimoni 

Participació 
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11 de desembre de 2017. Comissió de seguiment social

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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• ATLES DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA

• MEMÒRIA DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA. ÍNDEX:

1. ENCAIX TERRITORIAL

2. EL TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

3. ESTUDI DEL MEDI

4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC

5. SISTEMES GENERALS

6. POBLACIÓ I LLARS

7. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT I CONDICIÓ EDIFICATÒRIA

8. USOS DEL SÒL I TEIXITS URBANS

9. PATRIMONI

10. ANÀLISI ECONÒMIC

ENCAIX TERRITORIAL
Sant Quirze del Vallès en el Vallès Occidental. Ortofoto

• El municipi de Sant 

Quirze del Vallès no 

tant sols està situat en 

el centre de la 

comarca del Vallès 

Occidental si no que 

podem afirmar que té 

unes dades molt 

properes a la mitjana 

comarcal. 

Les seves dades de 

superfície, 
població, 
habitatges i llars
es situen a l’entorn del 

2% de les de la 
comarca.

Dades Vallès Vallès Oriental Vallès Occidental Sant Quirze

Superfície ha 131.810 73.500 58.310 1.404 2,41%

Població (2016) hab 1.305.578 401.338 904.240 19.664 2,17%

Densitat hab/ha 9,90 5,46 15,51 14,01 1,11

Habitatges (2011) habtg 571.052 176.386 394.666 7.479 1,90%

Llars ut 486.299 148.710 337.589 6.809 2,02%

% 85,16% 84,31% 85,54% 91,04%

ENCAIX TERRITORIAL
Estructura territorial. Xarxes de mobilitat

• La posició del municipi de Sant Quirze del Vallès, propera al corredor central de la plana vallesana per on discorren les grans

infraestructures viàries i ferroviàries de l'àrea metropolitana de Barcelona, permet una bona relació amb aquesta i amb la ciutat de

Barcelona. D’aquestes infraestructures, la C-58 i la C-16 travessen part del municipi, configurant-se com les vies bàsiques de
comunicació de Sant Quirze del Vallès. Aquesta comunicació és complementada per les infraestructures ferroviàries que

comuniquen Sant Quirze amb Sabadell, Terrassa i Barcelona.

• S’haurà de tenir en compte la previsió del sòl per a la construcció de noves vies de connexió territorial previstes, com

són la ronda Est de Terrassa i la variant de la carretera C1413a, que tindran com a objectiu alliberar les zones urbanes

del trànsit territorial.

TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Evolució física. Mapa geològic i topogràfic 1914-1936



TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Evolució física. Mapa planimètric 1919

TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Evolució física. Fotografies aèries 1956-1957

TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Ortofoto 1:2.500 (vol 2016)

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Pla territorial metropolità de Barcelona 2010. Espais oberts. Proposta

PLANEJAMENT TERRITORIAL PARCIAL

• Determina la totalitat del sòl no urbanitzable de Sant Quirze del Vallès com a espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari.

• Defineix com a connector ecològic el connector transversal que travessa els termes de Terrassa, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat del Vallès i

Cerdanyola del Vallès (la Via Verda) amb l’objectiu de mantenir la connexió del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc Natural de la serra de

Collserola.

• Defineix la riera de Rubí i el torrent de la Betzuca com a corredors fluvials.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Pla territorial metropolità de Barcelona 2010. Estratègies urbanes

PLANEJAMENT TERRITORIAL PARCIAL

• Defineix el municipi de Sant Quirze del Vallès com un subcentre principal del continu urbà intermunicipal de Terrassa i Sabadell.

• Delimita una àrea especialitzada residencial a reestructurar que inclou la zona est de Les Fonts, Can Parellada (al municipi de Terrassa) i Can

Llobateres i preveu la seva intensificació urbana a través de la seva dotació d’infraestructures bàsiques per a l’articulació d’aquesta àrea amb el seu entorn,

entrant en contradicció amb la directriu anterior de protegir la Via verda.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Pla territorial metropolità de Barcelona 2010. Infraestructures viàries i de transport públic. Actuacions

PLANEJAMENT TERRITORIAL PARCIAL

Defineix sis actuacions de noves infraestructures viàries i millora de les existents que afecten l’entorn del municipi: 

• Estructurants primàries
- 1.9 les calçades laterals de la C-58 entre Badia del Vallès i Terrassa

• Estructurants secundàries
- 2.16 la ronda Est de Terrassa
- 2.17 la ronda de Rubí
- 2.38 la millora de la C-1413 entre Rubí i Sabadell i variant de Sant Quirze del Vallès



PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Pla territorial metropolità de Barcelona 2010. Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Actuacions

PLANEJAMENT TERRITORIAL PARCIAL

Defineix dues actuacions pel que fa a infraestructures ferroviàries i de transport públic a l’entron del municipi:

- R.12 La nova línea FGC Barcelona – Vallès a través del túnel d’Horta

- U.19 La connexió Sant Cugat del Vallès – Rubí – Les Fonts

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Classificació urbanística del sòl. PGOU 2000

PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL VIGENT

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Memòria PGOU 2000

PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL VIGENT

MEMÒRIA PGOU 2000

CLASSIFICACIÓ SÒL
Sòl urbà: 374 ha 26,40%

Sòl urbanitzable: 286 ha 20,21%
Sòl no urbanitzable 687 ha 48,50%
Sistemes generals 69 ha 4,89%

Superfície municipal: 1.416 ha

POTENCIAL DE POBLACIÓ any 2006 any 2016

hipòtesi A (creixement vegetatiu) 11.300 12.500 hab

hipòtesi B (mantenint tendències) 13.233 18.950 hab

IDESCAT 17.138 19.664 hab

POTENCIAL HABITATGES màxims ajustats POBLACIÓ MÀXIMA

Sòl urbà consolidat 3.545 2.726 hbtg 7.000 2,57 hab/hbtg

Polígons procedents de plans parcials 2.085 1.554 hbtg 4.500 2,90 hab/hbtg

Sòl urbanitzable amb pla parcial 3.143 2.715 hbtg 8.000 2,95 hab/hbtg

SUB Castellet i Castelltort 1.169 1.169 hbtg 3.500 2,99 hab/hbtg

Total 9.942 8.164 hbtg 23.000 hab 2,82 hab/hbtg

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Classificació urbanística del sòl. 2017

PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL VIGENT

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Qualificació del sòl. 2017

PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL VIGENT

PLANEJAMENT URBANÍSTIC
EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT

periode

Any Catalunya Vallès Occ SQV % Catalunya % V.Occ. Catalunya Vallès Occ SQV % Catalunya % V.Occ. Catalunya Vallès Occ SQV

1990 6.165.632 655.002 8.512 0,14% 1,30%

1991 6.059.494 650.454 9.046 0,15% 1,39% 32.640 3.535 100 0,31% 2,83% 5,39 5,43 11,05

1992 6.082.050 655.954 9.238 0,15% 1,41% 30.938 3.337 86 0,28% 2,58% 5,09 5,09 9,31

1993 6.158.677 663.018 9.607 0,16% 1,45% 33.579 4.821 99 0,29% 2,05% 5,45 7,27 10,30

1994 6.208.581 669.080 9.910 0,16% 1,48% 32.814 5.084 115 0,35% 2,26% 5,29 7,60 11,60

1995 6.226.869 675.265 10.262 0,16% 1,52% 36.547 5.801 107 0,29% 1,84% 5,87 8,59 10,43

1996 6.090.040 682.435 10.342 0,17% 1,52% 39.812 7.361 190 0,48% 2,58% 6,54 10,79 18,37

1997 6.118.825 688.605 10.815 0,18% 1,57% 40.490 6.149 227 0,56% 3,69% 6,62 8,93 20,99

1998 6.147.610 697.220 11.287 0,18% 1,62% 47.449 7.457 364 0,77% 4,88% 7,72 10,70 32,25

1999 6.207.533 705.288 11.994 0,19% 1,70% 49.875 7.818 173 0,35% 2,21% 8,03 11,08 14,42

2000 6.261.999 717.181 12.706 0,20% 1,77% 57.638 8.282 309 0,54% 3,73% 9,20 11,55 24,32

Total 10 anys 96.367 62.179 4.194 4,35% 6,75% 401.782 59.645 1.770 0,14% 0,91% 6,52 8,70 16,31

2001 6.361.365 731.844 13.259 0,21% 1,81% 65.556 8.310 183 0,28% 2,20% 10,31 11,35 13,80

2002 6.506.440 751.049 13.916 0,21% 1,85% 65.538 7.725 398 0,61% 5,15% 10,07 10,29 28,60

2003 6.704.146 773.800 14.720 0,22% 1,90% 68.798 9.394 380 0,55% 4,05% 10,26 12,14 25,82

2004 6.813.319 790.432 15.729 0,23% 1,99% 71.101 8.851 341 0,48% 3,85% 10,44 11,20 21,68

2005 6.995.206 815.628 16.581 0,24% 2,03% 78.403 8.608 331 0,42% 3,85% 11,21 10,55 19,96

2006 7.134.697 836.077 17.138 0,24% 2,05% 77.309 9.251 362 0,47% 3,91% 10,84 11,06 21,12

2007 7.210.508 845.942 17.819 0,25% 2,11% 79.580 9.327 194 0,24% 2,08% 11,04 11,03 10,89

2008 7.364.078 862.369 18.225 0,25% 2,11% 71.007 8.707 120 0,17% 1,38% 9,64 10,10 6,58

2009 7.475.420 878.893 18.462 0,25% 2,10% 37.871 5.040 165 0,44% 3,27% 5,07 5,73 8,94

2010 7.512.381 886.530 18.702 0,25% 2,11% 20.292 2.870 71 0,35% 2,47% 2,70 3,24 3,80

Total 10 anys 1.250.382 169.349 5.996 0,48% 3,54% 635.455 78.083 2.545 0,40% 3,26% 9,16 9,67 16,12

2011 7.539.618 892.260 19.051 0,25% 2,14% 18.704 1.851 28 0,15% 1,51% 2,48 2,07 1,47

2012 7.570.908 898.173 18.994 0,25% 2,11% 13.003 1.621 9 0,07% 0,56% 1,72 1,80 0,47

2013 7.553.650 898.921 19.408 0,26% 2,16% 6.305 530 16 0,25% 3,02% 0,83 0,59 0,82

2014 7.518.903 899.532 19.549 0,26% 2,17% 5.624 622 67 1,19% 10,77% 0,75 0,69 3,43

2015 7.508.106 900.661 19.602 0,26% 2,18% 4.034 340 24 0,59% 7,06% 0,54 0,38 1,22

2016 7.448.332 904.240 19.664 0,26% 2,17% 5.534 525 36 0,65% 6,86% 0,74 0,58 1,83

Total 6 anys -64.049 17.710 962 -1,50% 5,43% 53.204 5.489 180 0,34% 3,28% 1,18 1,02 1,54

Total 26 anys 1.282.700 249.238 11.152 0,87% 4,47% 1.090.441 143.217 4.495 0,41% 3,14% 6,30 7,30 12,83

POBLACIÓ habtg nou habtg/1.000 hab



PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Estat de tramitació dels sectors i àmbits de gestió

DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL I CONDICIÓ EDIFICATÒRIA

Solars vacants en sòl urbà

CONDICIÓ EDIFICATÒRIA

PLANEJAMENT URBANÍSTIC
ROMANENTS DEL PLANEJAMENT VIGENT

ROMANENTS PLANEJAMENT VIGENT

Usos residencials superfície sostre habitatges m²/hab

Solars en sòls no inclosos en cap àmbit pel PGOU 2000 34.814 29.516 246 120

Solars inclosos en àmbits ja executats 356.628 170.402 530 322

Solars en àmbits ja executats, pendents recepció 144.595 82.636 679 122

Sectors o àmbits pendents executar 69.500 40.608 235 173

TOTAL 605.537 323.161 1.690 191

Activitat econòmica superfície sostre A sostre E índex

Solars en sòls no inclosos en cap àmbit pel PGOU 2000 0 0

Solars inclosos en àmbits ja executats 165.202 165.202 1,00

Sectors o àmbits pendents executar 81.854 92.284 31.122 1,51

TOTAL 247.056 257.486 31.122 1,17

SISTEMES GENERALS I XARXES DE SERVEIS

Xarxa general viària. Accessibilitat territorial

SISTEMES PER A LA MOBILITAT

• Cal assegurar un nivell de connectivitat territorial adequada a les previsions de desenvolupament de Sant
Quirze del Vallès. S’hauran de revisar els accessos territorials a través de la C-58, que el PGOU 2000 definia com a portes

del municipi.

• Caldrà que el POUM ajusti la qualificació del sistema viari als projectes de les carreteres C1413a i ronda Est de
Terrassa, si es confirma el seu traçat.

SISTEMES GENERALS I XARXES DE SERVEIS

Estructura de la xarxa viària urbana

SISTEMES PER A LA MOBILITAT

• El sistema viari presenta problemes especialment al polígon E de Can Canals i a l’àrea de Sotavia:

En el 1er cas, alguns dels carrers previstos per el PGOU no han estat executats o encara no s’ha desenvolupat la seva
urbanització. Això en dificulta la circulació i l’accés al polígon.

En el 2n cas, l’àrea de Sotavia, la manca d’urbanització d’alguns del seus carrers dificulta l’accés als habitatges, així

com la correcta circulació.

SISTEMES GENERALS I XARXES DE SERVEIS

La xarxa d’espais lliures urbans. Catalogació segons qualificació

SISTEMES D’ESPAIS LLIURES



SISTEMES GENERALS I XARXES DE SERVEIS

La xarxa d’espais lliures urbans. Espais lliures de proximitat o de convivència

SISTEMES D’ESPAIS LLIURES

Espais lliures de proximitat (entre 500 i 1.000 m²), radi = 200 m

SISTEMES GENERALS I XARXES DE SERVEIS

La xarxa d’espais lliures urbans. Espais lliures de referència

SISTEMES D’ESPAIS LLIURES

Espais lliures de referència (> 10 000 m²), radi= 2.000 m

SISTEMES GENERALS I XARXES DE SERVEIS

Conclusions

SISTEMES D’ESPAIS LLIURES

_Estàndards

• Un cop observats els estàndards en matèria d’espais lliures vigents i potencials del municipi, es considera que les propostes del POUM no hauran d’anar

tant encaminades a aspectes quantitatius com qualitatius. Moltes de les dotacions d’espais lliures del municipi provenen de cessions de sòl que els

diferents sectors de planejament han anat aportant a la ciutat. Cal una intencionada articulació de les peces de sòl verdes generoses en

extensió, en algun cas aïllades o emplaçades sobre territoris del municipi no tant pròxims com seria desitjable.

• El fet de disposar d’una gran superfície de sòl destinada a espais lliures fa necessari establir mesures per a garantir un manteniment sostenible.

_Titularitat

• Es proposa analitzar, cas a cas, les afectacions d’espais lliures en finques de caràcter privat en sòl urbà per tal d’eliminar-les o

incorporar-les mitjançant alguna figura de gestió que en comporti la seva obtenció per cessió, evitant el perill d’un inici d’expedient d’expropiació per

ministeri de la llei.

• Es proposa implementar, ja des de l’inici del Pla, mecanismes de gestió alternatius a l’expropiació requerida en les peces de sòl previstes en

el planejament com a públiques a fi de minimitzar aquesta hipoteca en els recursos públics de l’Ajuntament.

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES Llinars Sentmenat

Sòl urbà consolidat en el PGOU 2000 223.947 m² 37,59 m²/100m² st 30,55 58,23

Sòl en àmbits o sectors executats 834.112 m² 78,61 m²/100m² st

Sòl urbà consolidat 2017 1.058.059 m² 63,86 m²/100m² st 37,13 64,91

Sector del Castellet, pendent de recepcionar 176.411 m² 111,01 m²/100m² st

Sòl en àmbits o sectors no executats 53.426 m² 131,57 m²/100m² st 41,28 84,45

Total 1.287.897 m² 75,87 m²/100m² st 36,68 68,13

SISTEMES GENERALS I XARXES DE SERVEIS

Estructura del sistema d’equipaments. Catalogació segons tipus

SISTEMES D’EQUIPAMENTS I DOTACIONS

SISTEMES GENERALS I XARXES DE SERVEIS

Conclusions

SISTEMES D’EQUIPAMENTS I DOTACIONS

_Estàndards

•Tal i com succeeix amb el sistema d’espais lliures, un cop vistos els estàndards vigents i potencials del municipi en matèria d’equipaments, s’observa que

les reflexions del nou POUM en aquesta matèria no hauran d’anar tant relacionats a aspectes quantitatius, sinó a aspectes qualitatius.

_Titularitat

• Es proposa analitzar, cas a cas, les possibles afectacions d’equipament en finques de caràcter privat en sòl urbà, per tal d’eliminar-les,

incorporar-les mitjançant alguna figura de gestió que en comporti la seva obtenció per cessió o considerar-ne la seva permanència adequant-ne les

condicions per tal que pugui esdevenir un potencial equipament de caràcter privat.

SISTEMA D'EQUIPAMENTS Llinars Sentmenat

Sòl urbà consolidat en el PGOU 2000 76.683 m² 12,87 m²/100m² st 18,09 26,01

Sòl en àmbits o sectors executats 249.616 m² 23,53 m²/100m² st

Sòl urbà consolidat 2017 326.298 m² 19,69 m²/100m² st 17,94 24,97

Sector del Castellet, pendent de recepcionar 22.052 m² 13,88 m²/100m² st

Sòl en àmbits o sectors no executats 254.487 m² 626,70 m²/100m² st 17,84 42,32

Total 602.838 m² 35,52 m²/100m² st 17,95 27,83

SISTEMES GENERALS I XARXES DE SERVEIS

Estructura del sistema d’equipaments. Proximitat d’equipaments docents

SISTEMES D’EQUIPAMENTS I DOTACIONS



SISTEMES GENERALS I XARXES DE SERVEIS

Equipaments docents. Conclusions

SISTEMES D’EQUIPAMENTS I DOTACIONS

• Pel proper curs 2017-2018, l’oferta de places d’educació infantil i primària és superior a la demanda en 50 places. A l’educació secundària

la demanda és molt superior a l’oferta i caldrà preveure un nou centre per fer-hi front.

• Si es construeix el romanent del PGOU (1.600 habitatges) caldrà preveure sòl per a 2 línies de CEIP i 2 línies de IES:

(1.600 habitatges nous > 1.475 noves llars > 4.035 nous habitants > 469 infants > 317 adolescents)

CEIP

Infantil (3-5 anys) alumnes/aula

P3 25

P4 25

P5 25

Primària (6-11 anys)

cicle inicial 1 1r 25

cicle inicial 2 2n 25

cicle mitjà 1 3r 25

cicle mitjà 2 4rt 25

cicle superior 1 5è 25

cicle superior 2 6è 25

Total 225 (1 línia)

IES

ESO (12-15 anys) alumnes/aula

1r 30

2n 30

3r 30

4rt 30

Batxillerat (16-17anys)

1r 30

2n 30

Total 180 (1 línia)

ràtio ocupació llars

2,77

11,62% 7,86%

400 hbtg 364 llars 1.009 117 79

800 hbtg 728 llars 2.017 1 linia CEIP 234 158

900 hbtg 819 llars 2.270 264 1 línia IES 178

1.600 hbtg 1.457 llars 4.035 2 línies CEIP 469 317

1.800 hbtg 1.639 llars 4.539 527 2 línies IES 357

CEIP IESCreixement

potencial hbtg
població

91,04%

llars

SISTEMES GENERALS I XARXES DE SERVEIS

Estructura del sistema d’equipaments. Proximitat d’equipaments esportius

SISTEMES D’EQUIPAMENTS I DOTACIONS

SISTEMES GENERALS I XARXES DE SERVEIS

Equipaments esportius. Conclusions

SISTEMES D’EQUIPAMENTS I DOTACIONS

• Es proposa avaluar, conjuntament amb els responsables municipals, la reconfiguració de l’àmbit del Complex Esportiu Can Casablanques
per tal de donar servei a la demanda no atesa i donar una solució a la sobre ocupació que pateixen certes infraestructures esportives en

aquests moments.

POBLACIÓ I LLARS

Població. Distribució en el territori

•

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

• El nucli de Sant Quirze del Vallès concentra gairebé una quarta part de població.

• En volum, Can Casablanques, Mas Duran i Sant Quirze són els que més augmenten. En creixement relatiu, a més de Mas Duran  

destaquen el Castellet i el disseminat de les Fonts.

• Tres dels cinc disseminats perden població i un quart quasi no creix. Sant Quirze Jardí també en  perd.

2001 2016 Variació 2001-2016

Unitats de població Nre Pes Nre Pes Nre Pes

000101 Fonts, les 1.202 9,1 1.910 9,7 708 58,9 

000099 Disseminat de les Fonts 138 1,0 293 1,5 155 112,3 

000201 Poble Sec, el 305 2,3 343 1,7 38 12,5 

000301 Rosales los 154 1,2 188 1,0 34 22,1 

000401 Sant Quirze del Vallès 3.558 26,8 4.514 23,0 956 26,9 

000499 Disseminat de Sant Quirze del Vallès 104 0,8 47 0,2 -57 -54,8 

000501 Colònia Castelltort, la 127 1,0 274 1,4 147 115,7 

000599 Disseminat la Colònia Castelltort 9 0,1 1 0,0 -8 -88,9 

000601 Can Casablanques 1.973 14,9 3.736 19,0 1.763 89,4 

000801 Can Pallars i Llobateres 660 5,0 1.182 6,0 522 79,1 

000899 Disseminat Can Pallars i Llobateres 84 0,6 92 0,5 8 9,5 

001001 Castellet, el 2 0,02 268 1,36 266 13.300,0 

001099 Disseminat el Castellet 12 0,1 0 0,0 -12 -100,0 

001101 Mas Duran 764 5,8 2.169 11,0 1.405 183,9 

001301 Sant Quirze Jardí 1.009 7,6 956 4,9 -53 -5,3 

001501 Vall Suau i Can Feliu 2.062 15,6 2.550 13,0 488 23,7 

001601 Vallès Parc 1.096 8,3 1.141 5,8 45 4,1 

Municipi de Sant Quirze del Vallès 13.259 100,0 19.664 100,0 6.405 48,3 

POBLACIÓ I LLARS

Població. Creixement

• La població de Sant Quirze del Vallès ha augmentat la seva població en una 

mica més de 8.300 persones en el transcurs de 18 anys. El creixement ha estat 

força constant fins el 2007. Destaca el 2004 

• A partir del 2008 canvien les tendències demogràfiques i a partir d’aquell any 

es produeixen menors guanys (creixement entorn a 1’5) i a partir del 2012 es 

redueix més encara.

• Només al 2012 es produeix una petita pèrdua.
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Homes Dones Total

1998 5.620 5.667 11.287 Total Anual

1999 5.990 6.004 11.994 1998-1999 707 6,3 

2000 6.358 6.348 12.706 1999-2000 712 5,9 

2001 6.635 6.624 13.259 2000-2001 553 4,4 

2002 6.964 6.952 13.916 2001-2002 657 5,0 

2003 7.335 7.385 14.720 2002-2003 804 5,8 

2004 7.804 7.925 15.729 2003-2004 1.009 6,9 

2005 8.213 8.368 16.581 2004-2005 852 5,4 

2006 8.477 8.661 17.138 2005-2006 557 3,4 

2007 8.810 9.009 17.819 2006-2007 681 4,0 

2008 8.988 9.237 18.225 2007-2008 406 2,3 

2009 9.107 9.355 18.462 2008-2009 237 1,3 

2010 9.221 9.481 18.702 2009-2010 240 1,3 

2011 9.368 9.683 19.051 2010-2011 349 1,9 

2012 9.322 9.672 18.994 2011-2012 -57 -0,3 

2013 9.488 9.920 19.408 2012-2013 414 2,2 

2014 9.565 9.984 19.549 2013-2014 141 0,7 

2015 9.619 9.983 19.602 2014-2015 53 0,3 

2016 9.687 9.977 19.664 2015-2016 62 0,3 

POBLACIÓ I LLARS

• Sant Quirze ha crescut per migracions residencials, ja rellevants a finals de la dècada dels 80, que han contribuït a reactivar la natalitat. 

• Les migracions exteriors han estat poc significatives per al municipi (al 2016 el 4’3% de la població és d’origen estranger, amb un màxim de 5’1% el 

2011). A 2009 es redueix el volum d’entrada i a partir del 2011 hi ha més emigracions que immigracions.

• El creixement natural es redueix a volums similars de principi de segle per reducció de la natalitat. Tot i que la mortalitat ha 

experimentat un important augment en els 3 darrers anys, el creixement natural segueix sent positiu.

Població. Creixement
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Naixements Defuncions Saldo

Migracions internes

Immigracions Emigracions Volum Saldo

2005 947 607 1.554 340 

2006 1.189 643 1.832 546 

2007 809 600 1.409 209 

2008 670 585 1.255 85 

2009 683 608 1.291 75 

2010 852 646 1.498 206 

2011 583 632 1.215 -49 

2012 749 626 1.375 123 

2013 700 620 1.320 80 

2014 782 695 1.477 87 

2015 712 730 1.442 -18 

Migracions externes

Immigracions Emigracions Volum Saldo

2005 111 29 140 82 

2006 127 62 189 65 

2007 138 45 183 93 

2008 126 56 182 70 

2009 105 59 164 46 

2010 96 56 152 40 

2011 66 95 161 -29 

2012 74 97 171 -23 

2013 79 75 154 4 

2014 78 147 225 -69 

2015 64 96 160 -32 



POBLACIÓ I LLARS

Població. Estructura d’edats

• Inicialment va atreure, sobretot, població jove (de 25 a 34 anys). En els darrers 15 anys ha destacat el procés de maduració de la seva 

estructura d’edats: 

- Tot i mantenir el pes dels més petits (en volum augmenta lleugerament el seu nombre)

- Reducció del pes i volums dels adolescents, joves i joves adults (15 a 39 anys)

- Augment de pes i volum de la població major de 50 anys

• Si segueix perdent població jove, podria iniciar-se un procés d’envelliment a mitjà termini, alhora que un creixement natural negatiu.
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POBLACIÓ I LLARS

Llars

• Entre el 1991 i el 2011 Sant Quirze multiplica quasi per 4 el nombre de llars. La reducció de la dimensió mitjana de la llar entre els 3 anys 

censals, de 3,40 persones/llar al 1991 a 2,77 al 2011.

• Entre el 1991 i el 2011 va augmentar més el nombre de llars que la població, augment  més significatiu al segon decenni.

• Les llars de 2 persones i unipersonals són les que més incrementen entre el 1991 i el 2001, mentre que al 2011 es redueix el pes de les de 2 persones 

i les unipersonals no augmenten significativament. 

• Les de 4 i més augmenten significativament al 2011. Caldrà escatir si a causa de la crisi o per un canvi en la composició familiar.

Nombre 1 2 3 4 i més Total

1991 199 523 615 449 1.786

2001 453 993 1.065 502 3.013

2011 1.107 1.828 1.933 1.942 6.810

Pes 1 2 3 4 i més

1991 11% 29% 34% 25%

2001 15% 33% 35% 17%

2011 16% 27% 28% 29%

Variació 1 2 3 4 i més Total

1991-2001 127,6% 89,9% 73,2% 11,8% 68,7%

2001-2011 144,4% 84,1% 81,5% 286,9% 126,0%

1991-2011 456,3% 249,5% 214,3% 332,5% 281,3%

Censos 1991, 2001 i 2011 Creixement 1991-2001 Creixement 2001-2011 Creixement 1991-2011

1991 2001 2011 total relatiu anual total relatiu anual total relatiu anual

població 9.046 13.727 19.024 4.681 51,7% -4,1% 5.297 38,59% 3,3% 9.978 110,30% 3,8%

llars 1.786 3.013 6.810 1.227 68,7% -5,1% 3.797 126,02% 8,5% 5.024 281,30% 6,9%

habitatges 3.281 5.298 7.479 2.017 61,5% -4,7% 2.181 41,17% 3,5% 4.198 127,95% 4,2%

POBLACIÓ I LLARS

Estimacions provisionals. Població i llars

• La població de Sant Quirze podria veure’s incrementada al 2034 entre 76 i 4.026 persones segons els escenaris. Els escenaris mitjà i alt consideren una major 

recuperació tot i que sense assolir els índexs tant del període de màxim creixement com del que inclou la caiguda del ritme.

• L’escenari el baix contempla el manteniment d’un creixement àton similar al que els anys 2012 i 2014 a 2016 apunten.

• El nombre de llars podria veure’s augmentat en una forquilla de 26 a 2.160, en funció de l’escenari de població i de llars.

• Ambdues estimacions hauran de ser revisades al moment de fer la memòria social, atès que amb la informació actualment disponible les 

tendències de futur no són massa clares.

Estimacions població (provisionals)

Baix Mitjà Alt

Padró 2016 19.664

2034 19.740 21.690 23.690

2016-2034 76 2.026 4.026

Estimacions llars (provisionals)

Baix Mitjà Alt

Estimació 2016 6.944

2034 6.970 8.340 9.100

2016-2034 26 1.396 2.156

HABITATGES

Usos dels habitatges

• Els habitatges d’ús principal augmenten notablement el seu pes entre el 2001 i 2011 a causa de la reducció dels destinats a altres usos, molt 

especialment al 2011.

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

• Si es compara el pes dels habitatges buits de Sant Quirze amb el Vallès Occidental i Catalunya, aquest és molt menor al dels altres dos àmbits.

• Amb tot, segueix una dinàmica diferent: quan a Sant Quirze es redueixen volum i pes, al Vallès Occidental i Catalunya succeeix el 

contrari. Quan al municipi augmenten, en els altres dos es redueixen.

Principals Secundaris Vacants Altres Total

1991 2.631 246 396 8 3.281

2001 4.314 779 197 8 5.298

2011 6.809 358 312 0 7.479

Pes Principals Secundaris Vacants Altres

1991 80,2 7,5 12,1 0,2 

2001 81,4 14,7 3,7 0,2 

2011 91,0 4,8 4,2 0,0 

Variació Principals Secundaris Vacants Altres Total

1991-2001 64,0 216,7 -50,3 0,0 61,5 

2001-2011 57,8 -54,0 58,4 -100,0 41,2 

1991-2011 158,8 45,5 -21,2 -100,0 127,9 

% habitatges buits  1991 2001 2011

Sant Quirze del Vallès 12,1 3,7 4,2

Vallès Ocidental 11,4 15,2 11,1

Catalunya  11,6 13,7 11,6

Variació  (%) 1991-2001 2001-2011

Sant Quirze del Vallès -50,3 58,4 

Vallès Ocidental 80,7 -11,2 

Catalunya  43,8 -1,0 

HABITATGES

Caracterització i tinença

• Entre els habitatges d’ús principal domina la propietat amb el 87% dels habitatges totals. 

• El pes de la propietat es redueix al 2011, en què es produeix un augment de l’habitatge en lloguer (+437 unitats). 

• L’accés a la propietat ha suposat un augment de les llars amb pagaments pendents molt notable, més intens en la primera dècada.

• El parc d’habitatges és força modern: el  76% dels immobles s’han construït a partir del 1981.

• D’aquí en resulta que el 98% dels immobles se situen en edificis en bon estat de conservació. Només un 0’1% dels immobles estan en estat 

ruïnós i un 0’2% en mal estat.
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Propietat Lloguer Altres

1991 2001 2011

Nombre habitatges 1991-2001 2001-2011 1991-2011

1991 2001 2011 Volum % Volum % Volum %

Propietat ja pagada 1.192 1.576 2.301 384 32% 725 46% 1.109 93%

Propietat amb pagaments pendents 1.041 2.248 3.564 1.207 116% 1.316 59% 2.523 242%

Propietat per herència o donació 82 126 75 44 54% -51 -40% -7 -9%

Total en propietat 2.315 3.950 5.940 1.635 71% 1.990 50% 3.625 157%
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HABITATGES

Dinàmiques constructives

• Sant Quirze s’ha caracteritzar per tenir unes importants dinàmiques constructives des de 1983 fins el 2009, amb una inflexió als anys  1992 i 

1993.

• Destaca el període 1997 – 2006 com el més dinàmic. A partir del 2010 l’activitat decau molt notablement. Entre el 2010 i 2016 s’han iniciat 

296 habitatges i finalitzat 251.

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

Preus de venda i lloguer

• Les compravendes es centren, a partir del 2014, en l’habitatge de segona mà. 

•El nombre de compravendes d’habitatge usat augmenta anysa any. Al 2016 l’increment és del 139% en relació el 2013. 

• El preu mitjà de venda de l’habitatge va disminuir al 2014 a causa de la forta reducció del d’obra nova (-30%). Al 2015 l’augment 

del preu d’obra nova (+14%) compensa la reducció del de segona mà (-3’3%) pel que el preu mitjà es manté igual. 

• 2016 i el primer trimestre de 2017 mostren la recuperació del preu.

• La superfície mitjana construïda és gran, > 120 m²c. El 55% dels habitatges acabats en els darrers 18 anys tenen més de 120 m²c.

• Els preus de lloguer són superiors als mitjans del Vallès Occiental tot i que la seva evolució ha estat paral·lela. El preu màxim va ser al 2009 

(792’52 €/mes) i el més baix al 2014 (636’14 €/mes). El valor al 2016 (737’98 €) és superior al del 2006 (718’73 €).

Nre. Compravendes Superfície mitjana (m2 construïts) Preu total (milers d'euros) Preu / m2 construït
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usat Total
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lliures

Hab. nous 
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Habitatge 

usat Total

Habitatge 
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usat Total

Habitatge 

nou

Habitatge 

usat Total

2013 33 - 46 79 152,8 - 115,6 131,5 301,7 253,3 273,9 2.057,9 2.280,9 2.185,7

2014 23 - 80 103 131,9 - 133,4 133,1 212,5 254,1 244,4 1.694,4 2.058,6 1.974,3

2015 7 - 150 157 111,1 - 144,8 143,2 243,1 245,6 245,5 2.152,1 1.830,9 1.846,4

2016 18 - 171 189 145,8 - 140,5 141,0 287,7 282,7 283,2 2.158,0 2.186,0 2.183,1

1T 2017 3 - 37 40 124,7 - 126,9 126,7 259,7 362,1 354,0 2.191,6 2.910,5 2.853,7
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POBLACIÓ I LLARS

Capacitat econòmica. Atur i RFDB

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

• En ambdós àmbits s’arriba al màxim al 2013 i a partir de l’any següent comença a disminuir. Caldrà veure si això és degut a un augment del 

nombre de contractes o a una reducció del nombre de la població activa, o ambdues coses.

• La capacitat econòmica de la població de Sant Quirze, malgrat ser en tots els anys superior a la mitjana de la província, ha 

evolucionat a la baixa tot i que al 2015 manté una diferència d’una mica més de 12 punts positius.
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USOS DEL SÒL I TEIXITS URBANS

• Com a resultat del PGOU 2000 i el seu planejament desenvolupat, a dia d’avui (juliol 

2017) podem constatar que hi ha 307,21 hectàrees de sòl qualificat com a 

zones privades en sòl urbà. D’aquestes, gairebé un 72% són d’ús residencial

(220,41 ha) i un 28% d’ús industrial (86,90 ha).

• Per àmbits, barris i urbanitzacions, les superfícies qualificades com a zona són les següents:

Industrial
28%

86,90 ha
Residencial

72%
213,68 ha

Sòl qualificat com a zones privades en sòl urbà

Can Feu
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Can 

Casablanques 
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USOS DEL SÒL I TEIXITS URBANS

Els teixits residencials

• Del conjunt del sòl residencial, 166,65 ha (el 81% del total) estan qualificades com a zones en les que s’admet, exclusivament, l’habitatge unifamiliar; 

24,71 ha (el 12% del total) estan qualificades com a zones en les que s’admet com a ús principal l’habitatge plurifamiliar; i les 14,34 ha (el 7% restant) 

estan qualificades mitjançant zones que admeten tant habitatges unifamiliars com plurifamiliars

• El Portal identifica 135 polígons d’activitat 
econòmica (àrees de més de 0,5 ha on es localitzen 
activitats econòmiques en sòl de qualificació 
industrial, terciari o mixt).
La seva superfície total és de 5.230 ha, gairebé 

el 4% de la superfície total de la comarca.

• Temes clau:
- accessibles, més que pròxims
- agrupats
- situats en nodes territorials
- de dimensió suficient

• Al conjunt dels polígons de la comarca hi ha 
28.709 empreses i un total de 307.547 
assalariats.

• L’activitat econòmica principal del conjunt de 
polígons del Vallès Occidental és el sector de la 
industria amb un 52% respecte el total de 
l’activitat.

Darrera es situa el sector de la logística, el 
transport i l’emmagatzematge amb un 11%.

El sector dels serveis a les persones, comerç 
al detall i comerç a l’engròs ocupen el 24%.

USOS DEL SÒL I TEIXITS URBANS

Els teixits d’activitat econòmica. Polígons d’activitat econòmica del Vallès Occidental

• Sant Quirze del Vallès disposa de 5 polígons 
d’activitat econòmica, amb una superfície total de 

151,36 ha. Aquesta superfície representa el 2,89 % de 
la superfície total per a activitats econòmiques del 
Vallès Occidental.

• Segons la Diagnosi i recull de necessitats dels PAEs del 
Vallès Occidental (2007), al conjunt del municipi de 
Sentmenat hi ha 662 empreses i un total de 9.413 
assalariats (14,22 de mitjana).

USOS DEL SÒL I TEIXITS URBANS

Els teixits d’activitat econòmica. Polígons d’activitat econòmica de Sant Quirze del Vallès



USOS DEL SÒL I TEIXITS URBANS

Els teixits d’activitat econòmica. Polígons d’activitat econòmica

CAN CANALS SUD-OEST

CAN CASABLANQUES

CAN CORBERA

CAN FEU

CAN TORRES-CAN LLOBET

• Sant Quirze del Vallès disposa de 5 polígons d’activitat econòmica, amb una superfície total de 151 ha. 

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

industria amb un 52,2% respecte el total d’activitat. A continuació el segueixen el sector del 

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

Ara bé, cadascun dels polígons té característiques diferenciades, com veurem seguidament.

USOS DEL SÒL I TEIXITS URBANS

Els teixits d’activitat econòmica. Comerç de proximitat

• L’estudi de zones comercials de Sant Quirze realitzat per la Diputació 

de Barcelona el 2015 definia quatre àmbits comercials:

- avinguda Egara

- carrer Pintor Vila Puig

- carrers Vallcorba, Barcelona i Pau Casals

- rambla Lluís Companys, av. Països Catalans i av. Camí del Mas

• D’acord amb les bases de dades municipals, a Sant Quirze hi ha un 

total de 325 establiments distribuïts de la manera següent:

- 220 establiments de comerços i serveis.

- 13 establiments d’entitats financeres i immobiliàries.

- 33 establiments de medicina i salut.

- 59 establiments de restauració.

• Cal tenir en compte, també, l’activitat comercial dels quatre mercats 

ambulants que hi ha al municipi:

- 60 parades al passeig del Ferrocarril, al barri de Les Fonts, tots els 

diumenges de l’any de 8h a 16 h.

- 167 parades al carrer Narcís Monturiol i a Pi i Sunyer, al polígon de 

Can Torras, tots els diumenges de l’any de 8h a 16 h.

- 5 parades del mercat ecològic, a la Rambla Lluís Companys, a Mas 

Duran, el primer dissabte de mes, excepte agost.

- 12 parades al carrer Anselm Clavé, al casc antic, tots els dimecres 

de l’any de 8h a 16h. Està ubicat actualment a l’avinguda Antoni Gaudí 

fins el mes de setembre.

Estudi de zones comercials a Sant Quirze del Vallès. DIBA, 2015

USOS DEL SÒL I TEIXITS URBANS

Els teixits d’activitat econòmica. Localització dels locals comercials

AVANÇ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
BASES DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ URBANA

11 de desembre de 2017. Comissió de seguiment social

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès



AVANÇ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
FASE 1. DOCUMENT D’ANÀLISI I DIAGNOSI

Juliol 2017

1 ENCAIX TERRITORIAL

1.1  Sant Quirze en el Vallès Occidental
Ortofoto

• Sant Quirze del Vallès  està situat al centre de la 

comarca del Vallès Occidental ocupant una 

superfície de casi un 2,5 % del territori molt 

semblant al seu pes de població (2,18 %). El nombre 

d’habitatges suposa un 1,89 % del total.

• La densitat de població del municipi és de 14

hab/ha en consonància amb els 15hab/ha de 

mitjana de la comarca.

Dades Vallès Vallès Oriental Vallès Occidental Sant Quirze del Vallès

Superfície ha 131,810 73,500 58,300 1,410 2.42%

Població hab 1,301,036 400,375 900,661 19,664 2.18%

Densitat hab/ha 9.87 5.45 15.45 13.95

Habitatges habtg 571,052 176,386 394.666 7,479 1.89%

Principals ut 486,299 148,710 337,589 6,809 2.02%

Percentatge % 85.16% 84.31% 85,54% 91.04%

1 ENCAIX TERRITORIAL

1.3 Estructura territorial 
Xarxes de la mobilitat

• La posició de Sant Quirze al centre de la plana, situa el 

municipi entre corredors importants d’infraestructures 

viàries i ferroviàries

• Cal assegurar un nivell de connectivitat territorial 

adequat a les previsions de desenvolupament del 

municipi de Sant Quirze amb connexions en aquestes 

infraestructures que discorren pel municipi com són la 

C-58, la C-16 i les línies de FGC S1 i S2.

• Ctra. de Caldes – Molins de Rei (C-1413a)

1 ENCAIX TERRITORIAL

1.4 Estructura territorial
Unitats de paisatge

• La proposta de zonificació del sòl no urbanitzable haurà de tenir en 

compte que el terme municipal de  Sant Quirze del Vallès està inclòs  

en pràcticament la seva totalitat a les unitats de paisatge de:

- PLANA DEL VALLÈS 

- XARAGALLS DEL VALLÈS 

(Un fragment al vessant Est de la riera de Rubí)

1 ENCAIX TERRITORIAL

1.2 Sant Quirze en el Vallès Occidental
Base topogràfica

• La zona central vallesana és ocupada per la vall que dóna nom a 

la comarca. Es tracta, en realitat, de dues unitats 

hidrogràfiques coincidents amb les conques del 

Llobregat i el Besòs.

• La plana vallesana es situa entre la serralada Litoral i la 

Prelitoral i es troba creuada per un seguit de 

serralades secundaries i cursos fluvials en direcció 

nord – sud que ha comportat una estructura d’assentaments  

orientada en aquest sentit.  El municipi de Sant Quirze està situat 

a l’eix urbà  de Sabadell i la part de les Fonts al de 

Terrassa.

2 TERME MUNICIPAL DE 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

2.1 Ortofotomapa

• El terme municipal de Sant Quirze es divideix en dues parts força diferenciades que són la

principal característica de la depressió vallesana, per una banda, la plana amb el

nucli urbà, polígons industrials i camps de conreu, gairebé testimonials; i per altra

banda les carenes de dimensions reduïdes amb boscos de pins i alzines.



2 TERME MUNICIPAL DE 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

2.2 Mapa topogràfic 1919.

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

• El transcurs dels segles XVIII fins a mitjans del XX l’evolució de la població del

nucli donà com a resultat una estructura lineal de nord a sud al llarg

de la carena amb el punt més elevat a la plaça de la vila i davallant pel

vessant oest disposant de la màxima insolació.

• Aquesta estructura lineal no es va modificar, pràcticament gens, durant el

segle següent i no és fins a mitjans del XX que s'urbanitzen les terres la part

nord del nucli , final de l’avinguda Pau Casals i carrer Pintor Vila Puig.

3 ESTUDI DEL MEDI

3.1.1 Medi físic
Hidrologia superficial

• 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.

Entubament (D2m) 
del torrent de la 
Font del Pont.

Canalització del 
riu Sec

3 ESTUDI DEL MEDI

3.1.2 Medi físic
Hidrologia subterrània

Quant a les aigües subterrànies, destaca la unitat 

Ventall Al·luvial de Terrassa, que pren el marge 

dret de la riera de la Betzuca, i el riu Sec. Hi ha petits 

al·luvials actuals en els principals cursos, però que tenen 

un desenvolupament molt local, i es restringeixen als eixos 

del torrents.

3 ESTUDI DEL MEDI

3.1.3 Medi físic. Orientacions

Pla

Nord

Nord-Est

Est

Sud-Est

Sud

Sud-Oest

Oest

Nord-Oest

Nord

Els assentaments 
tradicionals generalment 
estan ben exposats

3 ESTUDI DEL MEDI

3.1.4 Medi físic. Pendents

La urbanització dels assentaments s’ha
realitzat a les zones amb pendent de fins al
20% ocupant els antics espais de conreu de
les zones de plana.

3 ESTUDI DEL MEDI

3.1.4 Medi físic. Geologia

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.

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.



3 ESTUDI DEL MEDI

3.2.1 Estructura territorial

A partir del mapa de cobertes del sòl de 1956 s’aprecia 
que les cobertes predominants del municipi fa mig segle 
eren l’agrícola i la forestal, ocupant el 43,7 % i el 
52,9,% del terme respectivament. 

Amb una anàlisi bàsica d’estructura territorial, Sant 
Quirze del Vallès presenta una relació certament 
desequilibrada, per un consum de sòl d’activitat, però 
també residencial, amb un model certament difús. 

Aquestes proporcions queden en 35-8-57 (Catalunya, en 
el seu conjunt, té una relació 10-30-60, sòl urbà, sòl 
agrícola, i sòl forestal), que estableix un municipi amb 
una clara vocació urbana, desconnectada del seu sòl no 
urbanitzable quant a vinculació amb l’activitat 
primària. Hi ha dos indicadors que són certament 
elevats, i que fa referència a l’ocupació urbana i el 
forestal.

S’ha perdut de forma irreversible un cert equilibri entre 
la matriu forestal i agrícola, com molts altres municipis 
del Vallès. Això fa especialment valuós el conreu 
respecte els boscos, ja que la riquesa es deriva de la 
relació entre ells, i no pas d’un sobre l’altre i la 
preservació de l’escàs sòl agrícola.

Els espais forestals alberguen nombrosos Habitats 
d’Interès comunitari, fent que tinguin per tant una 
certa qualitat. Dominen els HIC 9340 Alzinars i 
carrascars, en menor grau l’HIC 9540 Pinedes 
mediterrànies, i finalment alguns fragments d’Albereda 
associada als rius i torrents. Aquesta qualitat es veu 
interrompuda en els espais fluvials en l’interior de 
l’espai urbà.

Espais d’especial protecció PTMB Hàbitats d’Interès Comunitari

3 ESTUDI DEL MEDI

3.2.1 Estructura territorial

1956

2012

3 ESTUDI DEL MEDI

Pla territorial metropolità
Espais oberts. Proposta

Connector

Espai de protecció especial  natural i agrari

•“Els espais de protecció especial han de 

mantenir la condició d’espai no 

urbanitzat, i amb aquesta finalitat, i 

d’acord amb la legislació vigent, serà 

classificat com a sòl no urbanitzable pels 

plans d’ordenació urbanística municipal i 

s’hi aplicarà el règim que estableix 

aquest article.

• Excepcionalment, i de manera 

justificada, es pot incloure alguna 

peça en sectors o polígons per tal de 

garantir definitivament la permanència 

com a espai obert mitjançant la cessió i 

la incorporació al sistema 

d’espais lliures públics que pot 

resultar del procés de gestió urbanística 

corresponent.”

• L’Avanç de POUM concretarà amb 

major detall les determinacions 

del vigent planejament 

territorial, detectant aquells llocs on 

convingui reforçar-les i/o matisar-les.

3 ESTUDI DEL MEDI

3.2.1 Estructura territorial

Sant Quirze del Vallès constitueix una peça d’articulació on conflueixen, a través d’espais forestals dels eixos del riu Ripoll i de la 
riera de Rubí. D’aquesta manera és un territori ròtula de dos sistemes territorials diferenciats funcionalment, que envolten 
Collserola, i que conflueixen al municipi.

Entre l’espai protegit de la Serra de Collserola i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, es situa el municipi, eminentment 
forestal. Cap el nord, s’estableixen un seguit de peces agroforestals, que s’estenen fins als vessants de Sant Llorenç del Munt, 
algunes en continuïtat clara entre elles, i cap al sud, espais forestals fonamentalment, amb l’excepció del corredor del Centre 
Direccional, interceptades per zones urbanes i infraestructures.

3 ESTUDI DEL MEDI

3.2.1 Estructura territorial

3 ESTUDI DEL MEDI

3.2.1 Estructura territorialTipologies d’usos de diferents torrents i rieres

Torrent de la Font del Pont

Hortes – lleure i productiu 

Inici canalització - soterrament Final canalització - soterrament

Torrent de la Betzuca Parc de Can Feliu Passeig fluvial

Riu Sec Riera de les Arenes

Els torrents i rieres són 
espais naturals de gran 
riquesa  natural que actuen 
com a corredors en zones 
densament urbanitzades 
com és la zona del Vallès.

En aquestes imatges 
podem copsar diferents 
usos d’aquests espais que 
hem configurat amb 
diferents solucions pel 
drenatge al llarg dels anys.

S’ha de procurar que les 
obres de drenatge com en 
el cas del torrent de la 
Font del Pont permetin 
aquesta funció de 
corredors de fauna amb 
diàmetres i disposicions 
adequades.

L’espai de passeig al llarg 
del torrent de la Betzuca
permet el 
desenvolupament de la 
fauna i vegetació de ribera 
esdevenint un gran atractiu 
per al lleure com el passeig 
i les hortes tradicionals.

Per últim es poden 
observar grans obres de 
canalització a l riu Sec i a
la riera de les Arenes 
esdevenint espais erms i 
sense un ús pel lleure ni 
valor paisatgístic

Torrent de la Font del Pont



Torrent de la Font del Pont Torrent de la Betzuca

3 ESTUDI DEL MEDI

3.2.1 Estructura territorial

Els espais planificats com a sòl industrial es destinen a usos de

conreu per al seu aprofitament productiu millorant i preservant els

valors paisatgístics i facilitant-ne la gestió.

Això és comú a la resta del municipi en les parcel·les industrials

vacants

Conreu de cereals al rodal entre Sant Quirze i Sabadell

3 ESTUDI DEL MEDI

3.2.2 Riscos

Aeroport

Els riscos condicionen el planejament, quant a la compatibilitat associada amb els usos que es
pretenen, i en casos de sòls consolidats amb estratègies que els permetin contenir o corregir
quan ja es produeixen.

Per altra banda, també caldrà valorar els efectes derivats de l’explotació de l’aeroport de
Sabadell, especialment quant a la limitació d’usos en les “sendas” d’aproximació, i la seva
petjada acústica, sent la maniobra més complexa la d’aterratge.

Espais d’aproximació a l’Aeropost de Sabadell

3 ESTUDI DEL MEDI

3.2.2 Riscos

Inundació

Risc d’inundació, documentat a la torrent de la Betzuca, i a la Riera de
Rubi, afectant puntualment espais d’assentaments, i concretament espais
lliures en el cas del Torrent de la Betzuca. N’hi ha també de no
documentats, pels quals serà necessari portar a terme els estudis
d’inundabilitat, que afecten als assentaments urbans, i concretament el
Torrent de la Font del Pont, el qual presenta una dificultat afegida pel
soterrament que va patir en la urbanització d’aquest àmbit.

3 ESTUDI DEL MEDI

3.2.2 Riscos

Químics i tecnològics

També hi ha riscos químics i tecnològics que es concreten
bàsicament en l’afecció de Can Pallàs i Llobateres per una
zona d’alerta vinculada a una activitat industrial del Poligon
de Can Parellada de Terrassa.



3 ESTUDI DEL MEDI

3.2.2 Riscos

Incendis

Risc d’incendi, Alt i Molt Alt, que es
concentra a la Serra Galliners, i que arriba
fins al límit dels assentaments urbans.

3 ESTUDI DEL MEDI

Serveis ecosistèmics de suport

• Els serveis de suport es corresponen amb les anomenades funcions

ecosistèmiques, és a dir, els processos bàsics dels sistemes

naturals (hàbitat per a les espècies, manteniment de la

biodiversitat, cicles de nutrients, etc.) que permeten que es

prestin la resta de serveis.

-Hàbitats rellevants

-Biodiversitat singular i boscos antics

-Connectivitat ecològica

3 ESTUDI DEL MEDI

Serveis ecosistèmics de
regulació

• Els serveis de regulació estan molt vinculats als cicles hidrològics i

biogeoquímics. Captura i emmagatzematge de CO2,

filtració de l’aire, protecció contra l’erosió del sòl i...

3 ESTUDI DEL MEDI

Serveis ecosistèmics 
d’aprovisionament

• Els serveis d’aprovisionament són serveis ecosistèmics relacionats amb els

productes materials i energètics procedents dels ecosistemes i

d’interès per als ésser humans. Aquests aprovisionaments el proporcionen

principalment els productes dels boscos i les collites dels conreus.

3 ESTUDI DEL MEDI

Serveis culturals

• Els serveis culturals inclouen els beneficis no materials

que les persones obtenen del contacte amb els

ecosistemes. Inclouen beneficis espirituals, de recreació,

d’apreciació estètica, identitaris, per el turisme...entre molts

d’altres.

Camí dels Monjos

3 ESTUDI DEL MEDI

INDICADORS DE SOSTENIBILITAT

R E S ID U S  D O M E S TIC S

CATALUNYA VALLÈS OCCIDENTAL SANT QUIRZE

kg/hab 1.35 1.10 1.13

% Fracció Resta 61.07 65.52 65.80

% Selectiva 38.93 34.48 34.20

Font. ARC 2015
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3 ESTUDI DEL MEDI

INDICADORS DE SOSTENIBILITAT

C O N S U M  D 'A IG U A

CATALUNYA VALLÈS OCCIDENTAL SANT QUIRZE

l/hab dia 242.22 199.09 194.00

% Domestic Xarxa 58.22 62.06 69.30

% Industrials i pous 41.78 37.94 30.70

Font: ACA 2015
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3 ESTUDI DEL MEDI

INDICADORS DE SOSTENIBILITAT

C O N S U M  D 'E N E R G IA

KWh/any KWh/hab any  %

Primari 50,310 2.56 0.06

Industrial 25,389,447 1291.16 28.43

Construcció i obres p 184,078 9.36 0.21

Terciari + Transport 36,173,799 1,839.60 40.50

Usos domèstics 27,515,100 1,399.26 30.81

Total 89,312,734 4541.94 100.00

Font: ICAEN

DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM D'ENERGIA
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3 ESTUDI DEL MEDI

INDICADORS DE SOSTENIBILITATTipologia (kWh/m2·any) Nombre (%) (kg CO2/m2·any) Nombre (%)

A - - - - - -

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

TOTAL 159.7 21 100 38.7 21 100

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

TOTAL 162.4 356 100 36.8 361 100

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

TOTAL 119.6 532 100 27.6 630 100

A - - - -

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

TOTAL 276.8 103 100 67.8 103 100

Habitatge unifamiliar

Habitatge individual en bloc d'habitatges

Terciari

ENERGIA PRIMÀRIA I EMISSIONS MITJANES SEGONS TIPOLOGIA I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

Energia primària Emissions

Bloc d'habitatges plurifamiliar

TOTAL SANT QUIRZE PONDERAT

ENERGIA PRIMÀRIA

Tipologia Total

A 0.2

B 0.7

C 4.6

D 18.3

E 46.7

F 11.8

G 17.7

ENERGIA PRIMÀRIA I EMISSIONS MITJANES SEGONS TIPOLOGIA 
HABITATGES I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

TOTAL SANT QUIRZE PONDERAT

EMISSIONS

Tipologia Total

A 0.2

B 0.6

C 5.5

D 20.4

E 50.7

F 9.6

G 13.0

TOTAL CATALUNYA PONDERAT

ENERGIA PRIMÀRIA

Tipologia Total

A 0.1

B 0.7

C 3.4

D 5.2

E 19.7

F 56.8

G 14.1

TOTAL CATALUNYA PONDERAT

EMISSIONS

Tipologia Total

A 0.3

B 1.0

C 4.6

D 11.4

E 83.1

F 20.3

G 40.0

 Habitatges

Energia primària Emissió

7,479 1,012 1,115

13.50% 14.90%

 Habitatges amb Qualificació

Sant Quirze

3 ESTUDI DEL MEDI

INDICADORS DE SOSTENIBILITAT

M O B IL ITA T O B L IG A D A  P E R  R A O  D E  TR E B A L L

Sant Quirze Castellar Palau Sta. Perpètua Montcada

RESIDENTS OCUPATS DINS 1,614 3669 2135 3428 4393

Privat 57% 63% 67% 57% 46%

Public 7% 4% 3% 5% 10%

Altres 36% 34% 31% 38% 44%

NO RESIDENTS OCUPATS DINS 4,763 3,309 6,985 11,941 11,305

km/ dia desplaçament 21 38 42 30 28

Total desplçaments km 98,193 126,792 290,379 356,241 314,762

Privat 87% 89% 84% 80% 81%

Public 14% 11% 14% 17% 17%

Altres 0% 0% 2% 2% 2%

RESIDENTS OCUPATS FORA 4,858 4,450 3,127 5,516 6,980

km/ dia desplaçament 29 42 42 30 31

Total desplçaments km 138,805 186,545 131,671 163,049 214,946

Privat 71% 86% 88% 78% 60%

Public 26% 13% 11% 19% 34%

Altres 3% 2% 1% 2% 6%

TREBALLS DINS 6,377 6,978 9,120 15,369 15,698

TREBALLS FORA 4,858 4,450 3,127 5,516 6,980

% TREBALLS PER A DINS 101% 116% 58% 58% 72%

3 ESTUDI DEL MEDI

INDICADORS DE SOSTENIBILITAT

SANT QUIRZE

Residents ocupats

Oferta de treball

CASTELLAR DEL VALLÈS

Residents ocupats

Oferta de treball

PALAU SOLITÀ

Residents ocupats

Oferta de treball
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Sostenibilitat econòmica i financera del planejament urbanístic

4 Art 59.3.d Text Refós Llei d’urbanisme
Els POUM han de contenir l’informe de sostenibilitat econòmica que ha de contenir la justificació de la suficiència i

adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les
finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.

Balanç corrent

Balanç de capital
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El planejament urbanístic i la posada al dia dels serveis públics

Retorn col·lectivitat
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La despesa corrent directa dels serveis públics municipals

€ / tona

€ / punt

€ / habitatge

€ / m2 viari

€ / m2 zona verda

€ / habitant

€ / habitant

€ / habitant

€ / habitant
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La despesa corrent directa dels serveis públics municipals

4 Comparativa Despesa Corrent entre municipis (€/habitant any 2015)

Rubí

828 €/hab.
St. Cugat

1.048 €/hab.

St. Quirze

834 €/hab.

Terrassa

691 €/hab.

Sabadell

696 €/hab.

Cerdanyola

802 €/hab.
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La despesa corrent directa dels serveis públics municipals

4 En el transcurs dels darrers 18 anys (1998-016) Sant Quirze va tenir un creixement relatiu del 74%.

4 El parc d’habitatges és força modern: el  76% dels immobles s’han construït a partir del 1981.

4 El 81,31% del sòl qualificat avui com a sòl residencial està qualificat com a zona en la que s’admet, 

exclusivament, l’habitatge unifamiliar.

4 Entre els anys 1998 i 2016, el promig anual de nous habitatges acabats per cada 1000 habitants ha estat de 

12,71 hab/1000 habitants.

4 Sant Quirze del Vallès supera les exigències manades per la legislació vigent pel que fa a reserva de sòl per espais 

lliures i per a sòl destinat a equipaments.
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La composició dels ingressos corrents

€ habitant 2011 2012 2013 2014 2015 VAR 11-15
Impostos Directes 489 556 511 559 598 22%
Impostos Indirectes 17 8 8 5 11 -32%

Taxes i Altres Ingressos 141 146 138 120 124 -12%

Transferències Corrents 248 237 222 222 249 0%

Ingressos Patrimonials 43 11 14 15 13 -70%

Ingressos Corrents 937 958 893 921 995 6%

IVTMIBI IIVT IAE
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Ingressos immobiliaris i urbanístics

2011 2012 2013 2014 2015
IBI 5.908.841 6.755.760 7.085.719 8.006.463 7.950.714

IIVTNU 1.137.768 1.495.374 1.120.386 893.053 2.014.900

ICIO 322.850 152.797 147.982 102.033 225.357

Llicències Urbanístiques 151.622 176.931 88.092 53.769 127.469

Contribucions especials 0 0 0 0 0

Ingressos alineació inversions 0 0 0 0 0

Quotes urbanització 0 0 0 0 0

7.521.080 8.580.861 8.442.179 9.055.317 10.318.441

4 Grau de dependència municipal dels ingressos immobiliaris i urbanístics

% IC (IBI inclòs) % DC (sense IBI)% IC (sense IBI)
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El finançament de la inversió 2011 - 2015

3.173.153 697.318 499.138 698.456 1.243.068

Estalvi net correntIngrés de capital no financers Endeutament
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El Pla Quadriennal d’Inversions 2017 - 2020: 5.826.675 €

Via verda 
Sant Quirze 
Universitat

19%

Millora cuina 
Can Feliu

21%
Millora 

equipaments 
educatius

16%

Altres
44%

Manteniment 
cemintiri

78%

Altres
22%

Mobiliari
94%

Altres
6%

Treballs previs revisió PGOU
4% Millora coberta edifici i 

instal·lacions municipals
3%

Instal·lació clau mestra 27 
equipaments municipals

7%
2ª fase obres adequació Parc 

de Can Feliu
3%

2ª fase accessos cemintiri i 
acondicionament 

aparcaments zona esportiva
4%

Reparacions pavimentació 
carrers urb. Castelltort

9%

Supressió barreres 
arquitectòniques

4%

Adequació complex esportiu 
municipal

6%

Coberta pista onze de 
setembre

4%

Pista poliestportiva oberta 
Can Casablanques 
(tancament laterals)

3%

Paviment pavelló poliesportiu 
Can Casablanques

2%

Millores enllumenat públic, 
semàfors i enllumenat exterior

22%

Pla de ferms i voreres
8%

Altres
21%

Territori
4,96 M€

0,63 M€

0,11 M€

0,13 M€

Presidència
i

Part. ciutadana

Economia
i

Serveis interns

Drets Socials
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L’endeutament

Càrrega financera

€ 2011 2012 2013 2014 2015 Var. 11 - 15

Despesa financera 197.807 270.355 284.131 167.233 137.057 -31%

Passius financers 1.429.897 1.583.198 1.596.327 1.782.511 1.582.643 11%

Càrrega financera (CF) 1.627.704 1.853.553 1.880.458 1.949.744 1.719.699 6%

CF/ingressos corrents 9% 10% 11% 11% 9% -3%

Deute Viu Consolidat (DVC)* 8.560.184 8.218.217 7.297.478 6.159.114 5.278.396 -38%

DVC / Ingressos Corrents - 46% 40% 36% 29% -

4 Art 53.2 text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
El nou endeutament contret, sumat al volum total de capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i a llarg termini,

no pot generar en cap cas una ràtio d’endeutament municipal respecte a ingressos corrents liquidats l’any anterior major

del 110% (la Ley 17/2012, de 27 de desembre, de Presupuestos Generales del Estado per a l’any 2013, estableix en la

seva Disposició addicional septuagésima tercera aquest límit en el 75% amb caràcter indefinit).
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4 La Hisenda Municipal ha presentat una capacitat recaptadora d’ingrés corrent suficient com per finançar la seva despesa corrent 

anual (superàvit fiscal) i generar un estalvi net corrent positiu durant tots els anys analitzats, fet que posa de manifest una una
bona salut de la hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès.

Pel que fa als ingressos urbanístics i immobiliaris, El nou POUM ha d’evitar exposar el mínim possible l’estructura de la 
despesa corrent a una font de finançament que s’ha demostrat ser molt cíclica.

L’any 2015 el rati deute viu consolidat/ingressos corrents any anterior se situava en el 29%, quan el límit legal per 
concertar nou endeutament és el 75%. 

En termes absoluts, la xifra mitjana d’inversió real municipal al llarg dels últims cinc anys ha estat de 1,26 milions d’euros 
anuals aproximadament, balancejant-se dins una forquilla d’entre 3 milions d’euros i 0,5 milions d’euros.

El document de bases aposta per un POUM de contenció encaminat a aspectes més qualitatius que no pas quantitatius, 

tota vegada que el romanent de sòl per activitats econòmiques es considera suficient i el romanent pendent d’habitatges segons 

planejament vigent pot donar pràcticament resposta a les necessitats futures de nous habitatges. Les actuacions que incorpori el

PUM no hauran d’anar tant encaminades a aspectes quantitatius com qualitatius. 

Caldrà posar molta atenció mitjançant l’agenda del POUM a la capacitat per compatibilitzar les futures inversions 
municipals previstes en el Pla Quadriennal 2017 – 2020 i altres inversions latents pendents en el municipi amb els nous 
compromisos d’inversió municipal que se’n puguin derivar del nou POUM.

4

4

4

4

4

Diagnosi i estratègia per al futur POUM
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POUM DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

ESTUDI DE MOBILITAT

Reunió de seguiment POUM
11 Desembre de 2017
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Elaboració de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) del POUM :

• L’EAMG té per objectiu definir l’oferta de transport necessària per garantir la 

viabilitat dels creixements previstos pel POUM d’acord amb el Decret 

344/2006.

• L’EAMG no és un Pla de Mobilitat Urbana (PMU), document de planejament 

focalitzat en resoldre la mobilitat. 

OBJECTE DELS TREBALLS

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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1859, Manresa

FASES
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ES
TU

D
I M

O
B

IL
IT

A
T 

P
O

U
M

 S
A

N
T 

Q
U

IR
ZE

  D
EL

 V
A

LL
ÈS

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
4

FASES

• Definició de l’oferta actual de transport. 

• Projectes / planejament de rang superior amb afectació.

• Incorporació de la proposta de nous sectors de desenvolupament del Pla.

• Càlcul de la mobilitat generada pels nous sectors.

• Dimensionament de les xarxes de mobilitat necessàries per a absorbir la nova mobilitat.

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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1859, Manresa

ESTAT ACTUAL
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El municipi de Sant Quirze del Vallès genera i atrau 94.149 desplaçaments en un dia feiner, dels quals 
únicament el 34% són interns.

MOBILITAT
CARACTERITZACIÓ ACTUAL DELS DESPLAÇAMENTS

Font: EMQ 2006Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Desplaçaments 

interns:

32.493

Desplaçaments de connexió:

61.656
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Principals fluxos de mobilitat (> 1000 desplaçaments/dia) Les principals relacions de connexió amb Sant 
Quirze del Vallès

MOBILITAT
CARACTERITZACIÓ ACTUAL DELS DESPLAÇAMENTS

Municipi Viatges/dia %

Sabadell 25.831 41,9%

Barcelona 7.620 12,4%

Terrassa 7.023 11,4%

Cerdanyola del Vallès 2.731 4,4%

Sant  Cugat del Vallès 1.944 3,2%

Rubí 1.852 3%

Barberà del Vallès 1.728 2,8%

Connexió amb 
el Barcelonès

10,3%
Connexió amb 

altres
5,5%

Connexió amb 
resta del Vallès 

Occidental

49,7%

Interns
34,5%

Desplaçaments de Sant Quirze del Vallès (tots els modes)

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

El 84,2% són desplaçaments interns a la comarca

ES
TU

D
I M

O
B

IL
IT

A
T 

P
O

U
M

 S
A

N
T 

Q
U

IR
ZE

  D
EL

 V
A

LL
ÈS

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

44,8%

1,5%

53,7%

Distribució modal mobilitat INTERNA actual

VP TPC No mot

85,0%

14,1%

0,9%

Distribució modal mobilitat CONNEXIÓ actual

VP TPC No mot

71,1%

9,7%

19,1%

Distribució modal mobilitat TOTAL actual

VP TPC No mot

8

MOBILITAT
CARACTERITZACIÓ ACTUAL DELS DESPLAÇAMENTS

9,9% FGC 

3,8% bus

6,9% Renfe 

2,6% bus

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

o La quota del cotxe pels 
desplaçaments interurbans 
(85,0%) és superior a la 
mitjana catalana (67,9%). 

o La quota dels modes 
ferroviaris es situa en el 9,9%, 
inferior a la mitjana catalana 
(15,0%).

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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MOBILITAT
CARACTERITZACIÓ ACTUAL DELS DESPLAÇAMENTS

El vehicle privat (cotxe, motocicleta o furgoneta) és el mode principal per a totes les destinacions, 
amb una quota superior al 85% amb tots els municipis excepte amb Barcelona, on es situa en el 
55%. 

Les principals relacions amb Sant Quirze presenten una quota significativa pel transport públic (amb 
Barcelona representen el 43% dels desplaçaments) atès que estan connectats mitjançant la línia 
d’FGC del Vallès. En el cas de Sabadell, destaca que la meitat dels desplaçaments en transport públic 
s’efectuen amb tren i l’altra meitat amb autobús.

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

87,3%

55,1%

88,5%

86,1%

11,3%

44,9%

11,5%

13,9%

1,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sabadell

Barcelona

Terrassa

Cerdanyola del Vallès

VP TPC No Mot
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XARXA VIÀRIA
TRÀNSIT ACTUAL

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
IMD 2014 a la xarxa viaria propera a l’àmbit d’estudi. Font: MCRIT/TES
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Google ofereix mapes de saturació de la xarxa viària en temps real.
XARXA VIÀRIA
TRÀNSIT ACTUAL

Hora punta matí
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XARXA VIÀRIA
TRÀNSIT ACTUAL

Hora punta tarda
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XARXA VIÀRIA
VEHICLES DE PAS PEL CASC URBÀ DE MUNICIPIS

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Cap a UAB, AP-7/B-30

El Castellet
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XARXA VIÀRIA
VEHICLES DE PAS PEL CASC URBÀ

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Cap a UAB, AP-7/B-30

El Castellet
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Guanys de trànsit
Pèrdues de trànsit

XARXA VIÀRIA
ACTUACIONS PREVISTES EN LA XARXA INTERURBANA

POLÍTICA D’AIXECAMENT DE PEATGES

BP-1503
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TRANSPORT PÚBLIC
AUTOBÚS INTERURBÀ

16
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Dll – dv: 55 exp/dia
Ds: 30 exp/dia

129.790 viatgers/any (2015)

(L12) Sant Quirze del Vallès – Sabadell (urbà Sabadell)
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TRANSPORT PÚBLIC
AUTOBÚS INTERURBÀ

Dll – ds: 49 exp/dia
546 viatgers/dia feiner (2013)

(Font: PMU Terrassa)

L10: Les Fonts – Estació del Nord (urbà Terrassa)
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TRANSPORT PÚBLIC
AUTOBÚS INTERURBÀ

Dll – dg: 26 exp/dia

(B9) Sant Quirze del Vallès – Hospital de Terrassa – Terrassa
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TRANSPORT PÚBLIC
FERROCARRIL Estacions excèntriques amb P&R (Sant Quirze >250 places; Les Fonts > 400 places).

Línia S1 BCN-Terrassa

Línia S2 BCN-Sabadell
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34.468

14.309

13.014

9.534

8.686

4.671

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Sant Cugat

Terrassa

Cerdanyola (Bellaterra,UAB)

Sabadell

Rubí

Sant Quirze

Demanda entrades/dia per estació

20

TRANSPORT PÚBLIC
FERROCARRIL

El 47% de les entrades tenen com a destinació 
una estació del Vallès.

Les Fonts: 1.528
Sant Quirze: 3.143

Dades dia feiner octubre 2016. Font: FGC
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TRANSPORT PÚBLIC
FERROCARRIL

Destinació Entrades/dia %

SABADELL RAMBLA 616 19,6%

PL. CATALUNYA 571 18,2%

PROVENÇA 503 16,0%

SARRIÀ 273 8,7%

GRÀCIA 228 7,3%

SANT CUGAT 165 5,3%

UNIVERSITAT AUTÒNOMA 141 4,5%

SANT JOAN 127 4,0%

MUNTANER 111 3,5%

SABADELL ESTACIÓ 100 3,2%

El 44% de les entrades tenen com a destinació 
una estació del Vallès

Dades dia feiner octubre 2016. Font: FGC

Destinació Entrades/dia %

TERRASSA RAMBLA 289 18,9%

PL. CATALUNYA 266 17,4%

PROVENÇA 209 13,7%

RUBÍ 107 7,0%

SARRIÀ 97 6,3%

VALLPARADÍS UNIVERSITAT 97 6,3%

TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 80 5,2%

GRÀCIA 77 5,1%

SANT CUGAT 66 4,3%

MUNTANER 49 3,2%

Les Fonts Sant Quirze

El 52% de les entrades tenen com a destinació 
una estació del Vallès

No hi ha relacions OD entre les dues estacions (únicament es comptabilitzen 4 viatges)
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XARXA CICLABLE
XARXA ACTUAL

Vorera bici unidireccional 
per la Ronda d’Arraona

Vorera bici 
bidireccional per la 
Ronda d’Arraona
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POUM DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

ESTUDI DE MOBILITAT

Reunió de seguiment POUM
11 Desembre de 2017

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès





1. El patrimoni arqueològic té com a 

objectiu augmentar el 

coneixement de la nostra societat, 

civilització i personalitat històrica. 

2. Donar prioritat a l’estudi front a 

una hipotètica conservació. 

3. Les iniciatives de preservació s’han 

de centrar en aportar veritables 

valors patrimonials. 

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I 

PALEONTOLÒGIC

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS D’INTERÈS

ÀREES ARQUEOLÒGIQUES D’INTERÈS
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