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0. PRESENTACIÓ 

Objecte d’aquest document 

L’objecte del present document “comprensiu” es donar compliment al que 

estableix l’article 8 de la vigent Llei d’urbanisme de Catalunya (Decret legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, amb les modificacions introduïdes per la Llei 7/2011, del 

27 de juliol, per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, per la Llei 2/2014, de 27 de 

febrer, per la Llei 3/2015, del 11 de març, i per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 

d’ara endavant TRLU), al respecte de la necessitat d’exposar conjuntament amb 

el pla, un document comprensiu que resumeixi l’abast de llurs determinacions i 

identifiqui gràficament els àmbits en els que l’ordenació proposada altera la 

vigent, en la informació pública dels instruments de planejament urbanístic. 

Àmbits subjectes a suspensió de llicències i tramitació de 
procediments 

L’àmbit del Pla d’ordenació urbanística municipal és la totalitat del municipi de 

Sant Quirze del Vallès i està representat en els plànols d’ordenació del Pla. 

L’aprovació inicial del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del 

Vallès (d’ara endavant, POUM) comporta l’obligatorietat de l’Administració 

municipal d’acordar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats 

concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també 

suspendre l’atorgament de llicencies de parcel·lació de terrenys d’edificació, 

reforma, rehabilitació o enderrocament de construcció, d’instal·lació o ampliació 

d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 

establertes per la legislació sectorial en els àmbits en els que les noves 

determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, i que queden 

identificats en el plànol adjunt, d’acord amb allò establert als articles 73 i 74 del 

TRLU. 

En el plànol anomenat SUSPENSIÓ DE TRAMITACIONS INSTRUMENTS DE 

PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICS I DE LLICÈNCIES que s’inclou com a annex a 

aquest Document comprensiu es grafien els àmbits de suspensió següents: 

- PAU 1a, PAU 1b, PAU 1c, PAU 1d, PAU 1e, PAU 1f, PAU 1g, PAU 1k a l’àmbit 

del Les Fonts-Baix Riera. 

- PAU 2a, PAU 2b, PAU 2c, PAU 2d, PAU 2e, PAU 2f, PAU 2g, PAU 2h, PAU 2i a 

l’àmbit de la Carretera de les Fonts. 

- PAU 3 a l’àmbit de Poble Sec. 
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- PAU 4 a l’àmbit de Castellet. 

- PAU 5 a l’àmbit de les Casetes Oest. 

- PAU 6 a l’àmbit de Can Canals C i D. 

- PMU 1 a l’àmbit de Les fonts Sud. 

- PMU 2 a l’àmbit de Can Llobateres. 

- PMU 3 a l’àmbit de Can Poncic. 

- PMU 4 a l’àmbit de l’Avinguda Egara. 

- PMU 5 a l’`àmbit de Les Casetes est. 

- PMU 6 a l’`àmbit de Sotavia. 

- PMU 7 a l’`àmbit de Los Rosales Nou. 

- PMU 10 a l’àmbit de Mas Durant oest. 

- PMU 11 a l’àmbit de Mas Durant sud. 

- PMU 12 a l’àmbit de can Corbera. 

- PMU 14 a l’àmbit de Can Canals nord, (Alcampo) (*) 

 

(*) La Modificació puntual del PGO del 2000 de l’àmbit Can Canals Nord, on està 

emplaçat el centre comercial ALCAMPO, va ser aprovada inicialment pel Ple de 

l’Ajuntament de 15/10/18 . En el mateix acord es suspenia la tramitació 

d’instruments de gestió i de planejament i de llicències i autoritzacions 

sectorials connexes. L’expedient es va sotmetre a informació pública 

mitjançant la publicació del corresponent edicte en Diari El Punt-Avui de data 

22/10/19 i en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) de data 25/10/18 . La 

suspensió de llicències va ser operativa a partir de la publicació de l’acord de 

suspensió en el BOPB, és a dir el 25/10/18, motiu pel qual el termini de 

suspensió màxim de 2 anys, en l’àmbit de Can Canals Nord, s’ha d’iniciar  a 

efectes de còmput en aquesta data el 25/10/18 i finalitzarà el 25/10/20, de 

conformitat amb allò establert als articles 103 i 104 del Reglament de la Llei 

d’Urbanisme (RLU), en aquest àmbit la suspensió tindrà efectes 

 

El PMU 15 Can Canals Est, no s’ha inclòs dins dels àmbits que s’integren en 

l’acord de suspensió de tramitacions i llicencies, atès que la Junta de 

Compensació del sector, en data 8/3/2019 ha presentat per registre una proposta 

de modificació puntual del PGO vigent que ajustant-se a les determinacions del 

POUM podrà continuar la seva tramitació independent juntament amb altres 

figures de planejament i gestió urbanístiques en aquest àmbit, un cop el POUM 

s’aprovi inicialment. 
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En la resta de l’àmbit del POUM, on no s’identifiquen àmbits afectats per la 

suspensió potestativa de llicencies, es podran atorgar llicencies de parcel·lacions 

de terrenys, d’edificació, de reforma i rehabilitació de construccions que estiguin 

fonamentades en el règim vigent i siguin compatibles amb les determinacions del 

nou planejament inicialment aprovat, de conformitat amb allò establert a 

l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (d’ara endavant, RLU). 

 

La suspensió no afectarà les tramitacions d’instruments de gestió i 

planejament, així com les sol·licitud de llicències municipals urbanístiques i 

autoritzacions sectorials connexes sol·licitades abans de l’adopció de l’acord 

d’aprovació inicial per part del POUM i que no siguin incompatibles amb el nou 

planejament. 
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1. ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL PLA 

> El POUM de Sant Quirze del Vallès està integrat pels documents següents: 

a) Memòria del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

 I. Memòria de la informació. 

 II. Memòria de l'ordenació. 

b) Normes urbanístiques – Annexes: 

 - Normes urbanístiques. 

 - Annexes: 

 1. Fitxes normatives dels plans de millora urbana. 

 2. Fitxes normatives dels polígons d’actuació urbanística. 

 3. Regulació gràfica de les subzones. 

 4. Normativa ambiental general. 

 5. Usos en sòl no urbanitzable. 

c) Atles de la informació urbanística de Sant Quirze del Vallès. 

d) Plànols d’ordenació urbanística: 

1. Classificació del sòl (1 plànol DIN A1 1:7.500). 

2. Estructura general del territori (1 plànol DIN A1 1:7.500). 

3. Regulació i ordenació del sòl no urbanitzable: 

3a. Compliment de les determinacions del PTMB (1 plànol DIN A1 1:7.500). 

3b. Qualificació del sòl no urbanitzable (1 plànol DIN A1 1:7.500). 

3c. Components de qualificació del sòl no urbanitzable (1 plànol DIN A1 1:7.500). 

 3d. Filtres de qualificació del sòl no urbanitzable: 

3d1. Proteccions sectorials i territorials (1 plànol DIN A1 1:7.500). 

3d2. Riscos (1 plànol DIN A1 1:7.500). 

3d3. Sistemes ecosistèmics culturals i de proveïment (1 plànol DIN A1 1:7.500). 

4. Qualificació i gestió del sòl (11 plànols DINA1 1:2.000). 

5. Ordenació detallada del sòl urbà (25 plànols DINA1 1:1.000). 

6. Identificació dels sectors i àmbits del POUM (1 plànol DIN A1 1:7.500). 

7. Protecció dels sistemes (1 plànol DIN A1 1:7.500). 

8. Xarxes generals de serveis (5 plànols DIN A1 1:7.500). 

9. Reserves d’habitatge protegit en sòl urbà consolidat (1 plànol DIN A1 1:2.500). 

e) Memòria social. 

f) Estudi ambiental estratègic (EAE). 

g) Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG). 

h) Catàleg de béns a protegir. 
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i) Catàleg de masies i cases rurals. 

j) Catàleg d’arbres i arbredes d’interès local. 

k) Agenda i avaluació econòmica I financera. 

l) Informe de sostenibilitat econòmica. 

m) Memòria de la participació. 

n) Document comprensiu. 
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2. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

> L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès considera imprescindible posar 

l’èmfasi en la necessitat de definir les polítiques públiques i, en concret, el 

planejament integral i estratègic del territori, amb la participació dels veïns i 

veïnes de Sant Quirze del Vallès. 

El programa aprovat per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en data 25 de 

maig de 2017, ha constat de les següents fases i instruments: 

• Procés participatiu: Mira més enllà i il·lusiona’t per Sant Quirze.  

-Entrevistes:  

21 de juny de 2017: polítics 

14 de juny de 2017: tècnics 

5 i 6 de juliol de 2017: entitats 

-Acció a l’espai públic:  

20 de setembre de 2017: Nucli de Sant Quirze 

27 de novembre de 2017: Barri de les Fonts 

-Tallers: 

28 d’octubre de 2017: Taller d’anàlisi, diagnosi i propostes del POUM 

-Enquesta de percepció ciutadana, impulsada per l’Ajuntament de Sant 

Quirze: finalitzada el 15 de novembre de 2017. 

• Exposicó pública del document de l’Avanç de Pla (a partir de la seva 

aprovació el 5 d’abril de 2018 al centre cívic de Torre Julià a les Fonts i a la 

Biblioteca Municipal). 

• Procés obert a tota la ciutadania per tal de que es poguessin presentar 

suggeriments en el període d’exposició pública del POUM i fins al 19 de juny 

de 2018. 

• Presentacions públiques de l’Avanç de planejament (a partir de la seva 

aprovació el 5 d’abril de 2018): 

-18 d’abril: Centre cívic Torre Julià a les Fonts 

-19 d’abril: Biblioteca Municipal 

• Presentacions sectorials de l’Avanç (a partir de la seva aprovació el 5 d’abril 

de 2018): 

-7 de maig: Poble Sec, Los Rosales, Castelltort, Local Social de Poble Sec. 

-9 de maig: orientada a empreses i comerços, Centre Cívic Can Feliu. 

-9 de maig: Can Feliu, Vallsuau, escola Onze de Setembre. 

-10 de maig: Sant Quirze Nord, escola Lola Anglada. 



DOCUMENT COMPRENSIU DEL PLA 2. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. APROVACIÓ INICIAL. FEBRER 2019 7 

-23 de maig: Castellet, Sala Nova de la Patronal. 

-26, 27 de maig: stand informatiu durant la Mostra d’Entitats. 

• Entrevistes per a comentar personalment els dubtes i les aportacions 

efectuades (Oficina del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), a 

l’Àrea de Territori de l’Ajuntament i al CC Torre Julià). 

• Presentació de l’Informe de l’equip redactor del POUM en relació als 

informes emesos per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, del 

document d’Abast i del Suggeriments de l’Avanç; i del “Document de criteris, 

objectius, alternatives i solucions generals de planejament”: 5 de novembre 

de 2018. 

> Les aportacions rebudes a través dels instruments definits pel programa de 

participació ha servit fonamentalment per identificar quins són els factors que 

les veïnes i els veïns de Sant Quirze del Vallès consideren més rellevants a l’hora 

d’establir el nou marc de planejament i que el Pla els ha pres en consideració: 

1. Espais lliures i Equipaments:  

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

solucionen la saturació que es percep dels existents.  

• Equipaments que siguin espais innovadors, tant el contingut com en gestió 

(es fa referència Fablabs…). 

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

sostenibilitat i captació energètica 

2. 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. 

3. 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. 

4. Espais naturals i no urbanitzable:  

• L’establiment de zones clares de protecció (serra, torrents…). La serra 

Galliners com element més valorat. 
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• Compatibilitzar usos i gestió responsable del medi natural, tenint en compte 

els usos de les masies. 

• Interconnectar l’espai verd urbà. 

5. 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. 

6. Patrimoni:  

• Recuperació de masies. 

• Compatibilitzar de la protecció i l’ús. 

• Tenir bons estudis i catàlegs que facilitin la presa de decisions.  
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3. LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA 

> Les propostes del nou POUM es recolzen en un conjunt de bases 

programàtiques, que engloben els principals potencials que aquest poble pot 

desenvolupar en un nou futur: 

 

• Sant Quirze del Vallès, cruïlla territorial del Vallès. L’estratègica posició de la 

vila, en l’espai territorial de la ròtula i articulació del territori del Vallès 

conjuntament amb el desenvolupament de la de les infraestructures com la C-58 

i la consolidació del corredor verd entre Collserola i la Serra de sant Llorenç de 

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

geoestratègic preferencial per exercir aquest funció de cruïlla vallesana. 

 

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

poble de Sant Quirze del Vallès és una constant que inclou totes les escales de la 

planificació, des de la petita plaça de proximitat fins als parc territorial, incloent 

un part significativa de parcs urbans que fan del municipi un veritable poble 

verd, amb una important dotació de serveis i una reserva encara amb major 

potencial, que avalen la qualitat del verd i dels equipaments del municipi. 

 

• Sant Quirze del Vallès, poble de qualitat en la residència, els serveis i 

l’activitat econòmica. El creixement recent de Sant Quirze del Vallès s’ha 

configurat, en gran part, en base a un model d’habitatge unifamiliar que li ha 

conferit al un alt nivell de qualitat de l’hàbitat residencial per una altra part el 

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

escenari de futur que potenciï, encara més i amb majors graus d’intensitat i 

especialització, el pes industrial del municipi amb la incorporació de nous sectors 

productius emergents. Altrament, el pes que representa l’economia dels serveis 

a Sant Quirze del Vallès ha de permetre definir un escenari en el futur de 

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

 

• Sant Quirze del Vallès, municipi per la sostenibilitat. La sostenibilitat ha de 

ser, en el nou urbanisme del segle XXI, un referent permanent sobre el que 

ordenar el futur de l’urbanisme de Sant Quirze del Vallès, un poble que ha de 

sustentar el seu desenvolupament sobre tres pilars fonamentals en la definició 

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

i la integració ambiental. 
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> Les opcions del Pla es desenvoluparan, doncs, dintre de cinc directrius 

estratègiques: 

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

qualitat del terme municipal i la presència rica d’espais d’aquesta naturalesa, 

han de fer d’aquesta component un element de qualitat del conjunt, tot 

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

estructurants d’aquest conjunt d’espais: els torrents, els espais d’interès natural 

i els connectors; i, per l’altra, la classificació i regulació de la resta d’àrees que 

conformen el conjunt del terme municipal. Sant Quirze del Vallès és un municipi 

amb molts espais lliures, fet que s’ha aprofitar com a element connector i de 

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

d’esponjament i assentament urbà d’alta qualitat ambiental i directament 

relacionat amb el entorn natural. 

 

2. La reorientació del model de creixement i del projecte urbà, que tendeixi 

al reequilibri de l’oferta residencial, ampliant i diversificant les tipologies de 

l’hàbitat. En aquest sentit el Pla fa una aposta ferma per l’optimització dels sòls 

residencials excessivament concentrats en l’oferta de l’habitatge unifamiliar, a 

la vegada que posa una atenció particular als projectes concrets de menor escala 

repartits pel conjunt del teixit urbà. Al mateix temps aquest reorientació del 

model té una aplicació concreta sobre els dos nuclis urbans que formen aquest 

poble polinuclear, en el sentit de definir i concretar, en cada nucli, alternatives 

de creixement que responen a les condicions particulars de cada cas. 

 

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

poble dins del poble, sense incrementar els límits del sòl urbà i mantenint 

l’orografia actual del sòl no urbanitzable, apostant per una assentament urbà 

compacte i no difós. Donades les característiques de Sant Quirze del Vallès 

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

nou projecte de ha d’avaluar l’estat actual i les potencialitats dels teixits urbans 

existents, residencials i industrials, no només des d’una perspectiva quantitativa 

o de capacitat de creixement, sinó també des de la possibilitat d’identificar 

àmbits de reordenació o transformació que esdevinguin elements clau en els 

procés de reestructuració urbana. Aquesta mirada sobre l’assentament urbà 

consolidat comportarà atendre a la diversificació de l’oferta residencial i de les 

activitats econòmiques, amb una atenció especial a l’habitatge protegit, 

prioritzant el lloguer, i als llocs de treball actualment existents en el municipi de 

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

potenciï les capacitats econòmiques del territori, diversificant les activitats i 

millorant la seva competitivitat. 
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4. El manteniment i la millora de la quantitat i qualitat de l’oferta 

d’equipament i espais lliures del municipi que mantingui un àmbit urbà 

saludable i d’alta qualitat ambiental i directament relacionat amb l’ entorn 

natural. Caldrà que el nou planejament millori les relacions entre les diferents 

escales dels espais lliures articulant un espais sistèmic del verd que integri els 

espais lliures de proximitat fins el parc territorial. Respecte els equipament 

dimensionarà l’oferta amb una atenció especial als equipament més extensius 

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

potencial s demandes d’aquests sòls en el futur. 

 

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

arquitectònic del municipi és un dels referents que defineixen els trets més 

característics del municipi. La preservació i conservació del conjunt patrimonial 

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

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

els elements patrimonials i conjunts urbans de caràcter històric, artístic i 

ambiental de la vila de Sant Quirze del Vallès. 
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4. EL PROJECTE DE CIUTAT 

> Les bases programàtiques i les directrius estratègiques del Pla es materialitzen 

en les següents línies projectuals d’un urbanisme activador de les funcions 

urbanes, amb un bon suport espacial i infraestructural ordenat: 

• Ordenar les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial. 

- L'ordenació de la nova estructura viària.  

- Les noves infraestructures viàries i ferroviàries. 

- La xarxa d'eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova. 

- Mobilitat, transport públic i aparcament. 

• Estructurar la ciutat a partir dels torrents i els espais lliures. 

- Els torrents com a espais de lleure i connexió.  

- Les places urbanes i ampliació de nous espais lliures. 

- La interconnexió de les "peces verdes". 

- L’assoliment d’un estàndard de qualitat. 

• Equipar la ciutat de forma equilibrada i integral. 

- Valorar la jerarquia de diferents nivells i ordres d’intensitat en la capacitat 

de creació de nova ciutat.  

- Complementar les actuals dotacions existents i previstes. 

- Localització dels nous equipaments en funció de criteris de reequilibri i de 

correcció dels actuals desajustos. 

- Les noves reserves d’equipaments com a part d’un sistema complex. 

- L’assoliment d’un estàndard de qualitat. 

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

- Regulació i integració del Patrimoni.  

- Reconeixement de les masies i cases rurals. 

• Dimensionar de forma qualitativa i quantitativa la nova ciutat. 

- Dimensionat i oferta d'habitatge del Pla.  

- El sòl industrial i l'oferta d’activitat econòmica. 
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• Ajustar la regulació de l’edificació i qualificació del sòl. 

- La refosa normativa i la nova qualificació del sòl.  
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5. INFRAESTRUCTURES DE LA MOBILITAT 

> Les infraestructures tenen un paper bàsic en l’ordenació del territori i de les 

ciutats. En el cas de Sant Quirze del Vallès, l’ordenació de les diferents 

infraestructures territorials de la mobilitat, poden suposar un canvi radical en les 

relacions urbanes i en el paisatge territorial. 

 

Ordenació de la nova estructura viària  

L’ordenació de la nova estructura viària urbana es basarà en dues actuacions que 

suposaran canvis substancials per al municipi: 

-La nova variant de la C-1413a, que connectarà la C-58 amb la carretera 

existent passant per fora del nucli urbà del poble i alliberant-lo del trànsit pesat. 

-El nou accés des de la C-58 mitjançant l’enllaç del carrer Albareda amb el 

carrer de l’Oreneta al sud de Can Canals, que permetrà absorbir bona part dels 

fluxos interurbans d’entrada i sortida provinents del sud. 

Aquestes dues actuacions facilitaran al nucli urbà un trànsit pacificat. 

 

La xarxa d’eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova 

A nivell de model de mobilitat, el nou Pla es basa en dues propostes: 

-Proposa una estructura viària jerarquitzada, fonamentada en una xarxa que 

enllaci i malli els diferents àmbits al seu interior tot incorporant les actuacions 

exteriors necessàries (variant de la C-1413a) que actuïn com a distribuïdor urbà 

exterior, alliberant el conjunt de la xarxa urbana de la ciutat pels moviments 

més locals i interns de la mateixa. 

- Reserva una part important de la xarxa de les vies públiques destinant-la a 

carrers per la mobilitat del vianant, preveient l’ampliació de l’actual xarxa, i per 

a connectors cívics o de mobilitat tova. Aquesta xarxa verda de mobilitat 

interior es realitza complementant el model actualment existent i aplicant sobre 

el mateix un criteri d’optimització de la caixa viària. 

 

Aparcaments 

El pla preveu la implantació dels aparcaments necessaris mantenint 

l’obligatorietat de dotar les noves edificacions amb un nombre preceptiu de 

places d’aparcament. 
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D’altra banda, reconeix la possibilitat d’ús d’aparcament a la peça de sòl ubicada 

entre la Ronda Arraona, el carrer de Sabadell i el carrer de Bellaterra, i que 

forma part del PMU 10 Mas Duran oest; i promou la implantació d’un nou 

aparcament en l’àmbit del PMU 14 Can Canals Nord. 

 
 

Esquema de noves infraestructures incorporades al POUM 
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6. L’ORDENACIÓ DELS ESPAIS LLIURES 

> L’estructura del sistema d’espais lliures s’aborda a partir del reconeixement 

realitzat en els documents d’informació, en els que s’aprecia un molt bon 

estàndard quantitatiu i de distribució del espais lliures a l’intern de la ciutat, 

amb una especial significació pel rol estructurador que hauran de tenir els espais 

lliures en la configuració del nou projecte urbà i territorial que resulti d’aquest 

Pla d’ordenació urbanística municipal. 

El nou Pla proposa una millora d’aquesta condició verda de la ciutat, integrant 

els torrents i els verds urbans de la ciutat en un sistema estructurat de relacions, 

on l’espai lliure faci a la vegada la doble funció de connector i límit entre la urbs 

consolidada i compacta i l’espai rural, agroforestal del seu entorn. Aquest 

principi s’integra en el Pla a partir de les determinacions ja explicitades en 

l’apartat de diagnosi i criteris del POUM de Sant Quirze del Vallès i que 

constitueixen la base de la proposta del Pla: 

1.- La xarxa dels grans espais oberts territorials, que inclou les àrees 

d’influència de les rieres, concretament del torrent de la Betzuca (que en el 

seu transcurs es converteix en la riera de Can Barra i el Riu Sec), el torrent de 

la Font del Pont i la riera de les Arenes. 

2.- Les places urbanes, espais de significació, convivència i relació ciutadana 

i la localització i ampliació de nous espais lliures urbans. 

3.- La interconnexió de les “peces verdes” (parcs i places) per una xarxa de 

sendes verdes i d’itineraris verds. 

L’objectiu final és disposar d’una trama verda composta per “àrees” i 

“itineraris” relacionats i interconnectats de tal forma que tot actuï com un 

sistema de relacions jerarquitzades, on coexisteixen ordres i papers diversos a 

cada espai i connector, i on sigui possible una transició entre la ciutat compacta i 

el territori natural de l’entorn no urbanitzat, actuant com un connector més i no 

com una barrera imposada al creixement de la ciutat. El Pla incorpora el valor 

del sòl lliure com un element de millora de la qualitat de vida dels ciutadans i on 

les zones verdes s’entenguin constituents d’una estructura bàsica fonamental de 

la definició del nou model urbà 

 

> La proposta del Pla d'ordenació urbanística de Sant Quirze del Vallès a l'entorn 

dels espais lliures te l'objectiu de consolidar aquells espais dels quals gaudeixen, 

actualment, els veïns i veïnes del municipi: 

Els torrents com a espais de lleure i connexió 

Dins el terme municipal es localitzen un conjunt de torrents i connectors d’un alt 

valor paisatgístic i mediambiental als que el Pla proposa integrar com espais 

connectors de la ciutat amb el seu entorn natural més proper. Aquests espais 
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fluvials són: 

-El Parc del torrent de la Font del Pont. 

-El Parc del torrent de la Betzuca, riera de Can Barra i Riu Sec. 

-El Parc de la riera de les Arenes. 

 

Les places urbanes i els espais lliures 

La proposta respecte els nous espais lliures urbans es caracteritza per aconseguir 

una major proximitat d’aquestes peces als residents, definint en els sectors de 

desenvolupament espais cívics de relació i intercanvi. 

 

La interconnexió de les “peces verdes” 

El Pla preveu la formació d’un sistema que garanteixi la interconnexió entre les 

“peces verdes” (torrents, parcs i places) que es delimiten, i en la que destaquen 

dos elements claus pel nou ordre de la ciutat:  

- La definició d’una estructura general de grans d’itineraris verds - camins 

territorials que han d’interconnectar la ciutat amb l’entorn natural. Uns 

elements de connexió interior-exterior que permetin mantenir aquesta 

privilegiada relació de ciutat i paisatge rural. 

- La constitució d’una xarxa verda de mobilitat interior. La construcció d’una 

xarxa interior de "eixos cívics", inclosa també en les propostes sobre la vialitat, 

té una importància cabdal, al permetre els fluxos i recorreguts diversos a 

l’interior de la ciutat, i establir un espai simbòlic i funcional de primer ordre de 

la ciutat, que per la seva extensió i comunicació han de constituir una nova 

orientació en el paisatge urbà actual de la ciutat.  
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Estructura d’espais lliures i camins territorials 
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7. ELS EQUIPAMENTS 

> Els equipaments, per la seva naturalesa i finalitat, esdevenen elements 

cabdals en la configuració de la forma i el funcionament de la ciutat. A 

diferencia dels altres usos de desenvolupament majoritari i extensiu (habitatge, 

indústria) els equipaments no defineixen, per ells mateixos, teixits de ciutat 

però, en canvi, la seva presència és insubstituïble per a la formació d’aquests 

teixits de manera complerta. Aspectes com la posició, la qualitat funcional i 

arquitectònica dels mateixos, són cabdals en la construcció de la ciutat. 

La presència de les peces d’equipament dins del context urbà ha de respondre no 

només als factors relacionats amb la cobertura o prestació de determinats serveis 

necessaris per a la vida ciutadana, si no també i molt particularment a la seva 

capacitat de qualificar els espais i els recorreguts per damunt d’altres usos o 

implantacions edificades. 

La definició del nou model del sistema d’equipaments, parteix de quatre criteris 

essencials: 

 

Complementar les actuals dotacions existents i previstes: 

Complementar les actuals dotacions existents i previstes en funció de les noves 

necessitats que es generaran a partir dels possibles escenaris de població i dels 

horitzons màxims del Pla. 

- La principal atenció que li ha de correspondre a un document de planejament 

general respecte la reserva dels equipaments, és la que va vinculada a la 

localització dels nous centres d’ensenyament. El Pla proposa l’assignació d’ús 

d’equipament educatiu als sòls de reserva d’equipament en el sector del 

Castellet (PAU-04). 

- En segon lloc, els equipaments esportius també és necessari que siguin 

considerats de manera especifica en els criteris de partida d’un planejament 

general. El Pla proposa la reestructuració de l’entorn del complex esportiu de 

Can Casablanques per localitzar una nova peça destinada a equipament esportiu 

a l’altra banda del carrer Priorat, en el seu creuament amb la Ronda Arraona, 

que quedarà disponible per al seu possible creixement. D’altra banda, i per 

garantir la resposta a les necessitats de forma equilibrada per a tot el municipi, 

el Pla assigna l’ús d’equipament esportiu a la peça de reserva de sòl que forma 

part del sector PMU-07 Los Rosales Nou. 
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Interconnectar els diferents equipaments: 

Interconnectar els diferents equipaments amb els espais lliures del seu entorn i 

amb els altres equipaments del municipi, per tal de crear un sistema clar 

d’activitat social i qualitat de vida. Sumant-se i en coordinació a les propostes ja 

mencionades anteriorment en matèria de mobilitat, la creació de la xarxa 

d’eixos cívics, i en matèria d’espais lliures, la interconnexió d’aquests, els 

equipaments tant existents com plantejats han d’entendre’s qualificant l’espai 

com a referents en el desplaçament dins la ciutat també de manera 

interconnectada. 

 

Les noves reserves d’equipaments com a part d’un sistema complex: 

Finalment definir les noves reserves d’equipaments com a part d’un sistema 

complex dins del qual desenvoluparan un paper que podrà ser canviant en el 

temps en la mesura en que evolucionin les necessitats i els requeriments 

plantejats. En aquest sentit, el Pla localitza una nova reserva de sòl per a 

equipament en el nou sector de desenvolupament de Can Canals (PMU-15) sense 

donar-li un ús assignat, de manera que pugui adaptar-se en el temps a aquesta 

realitat canviant. 

 

L’assoliment d’un estàndard de qualitat: 

D’acord amb el recompte efectuat (veure quadre en l’apartat 12 de la Memòria 

de l’ordenació), el total del sostre residencial admès pel POUM de Sant Quirze 

del Vallès en el sòl urbà és de 1.840.870 m². La superfície de sòl qualificat com a 

sistema d’equipaments en la mateixa classe de sòl és de 401.467 m². Això 

comporta 21,81 m² de sòl destinat a equipaments per cada 100 m² de sostre 

residencial. 
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Estructura conjunt d’equipaments 
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8. LA PRESERVACIÓ I INTEGRACIÓ DEL PATRIMONI 

> Aquest Pla ha impulsat la integració del Catàleg de béns a protegir del terme 

municipal de Sant Quirze del Vallès, afegint aquells elements que han assolit 

l’antiguitat necessària per ser incorporats i integrant en la normativa del Pla les 

determinacions respecte la preservació i conservació del conjunt patrimonial 

edificat. 

El Catàleg de béns a protegir que incorpora el nou POUM ha tingut com a 

preàmbul la recollida d’informació (inventaris, fitxes del Servei de Patrimoni de 

la Generalitat, bibliografia diversa, buidat d’arxius...) i el procés de 

reconeixement de tots aquells elements inventariats en el Pla vigent a través 

d’un treball de camp exhaustiu d’aquells edificis, espais i conjunts que presenten 

un valor formal d’especial interès, tant des del punt de vista històric, 

arquitectònic i/o urbanístic. La finalitat d’aquesta primera aproximació ha estat 

l’elaboració d’una primera llista d’elements susceptibles de ser catalogats i 

protegits. El Catàleg de Béns a Protegir 2019 està format per:. 

 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

Béns culturals d’interès local: 

1. Conjunt ambiental de l’antic carrer Major (carrer Vila Puig). 
2. Conjunt ambiental del carrer dels Pous. 
3. Conjunt ambiental del Carrer Nou. 
4. Sindicat Agrari. 
5. La Patronal. 
6. Església de Sant Quirze i Santa Julita. 
7. Sant Feliuet de Vilamilans. 
8. Mas Duran. 
9. Can Ponsich. 
10. Can Feliu. 
11. Dipòsits d’aigua. 
12. Can Barra. 
13. Torre Gorina. 
14. Can Travessa (Les Fonts). 
15. Antic Hotel (Les Fonts). 
16. Can Pallàs. 
17. Can Viver de la Serra. 
18. Can Llobateras. 
19. Can Corbera. 
20. Can Vinyals. 
21. Can Camps. 
22. Casa Vila-Puig. 
23. Villa Rosario. 
24. Villa Gertrudis. 
25. Can Casarramona. 
26. Passeig de les Magnòlies, 4 (Les Fonts). 
27. Passeig de les Magnòlies, 2 (Les Fonts). 
28. Passeig de les Magnòlies, 12bis (Les Fonts). 
29. Passeig de les Magnòlies, 20 (Les Fonts). 
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30. Passeig de les Moreres, 1 (Les Fonts). 
31. Passeig del Ferrocarril, 4 (Les Fonts). 
32. Estació dels Ferrocarrils Catalans. 

 

Béns de protecció urbanística: 
33. Carrer Vila-Puig, 9. 
34. Carrer Vila-Puig, 11. 
35. Carrer Vila-Puig, 13. 
36. Carrer Vila-Puig, 15. 
37. Carrer Vila-Puig, 17. 
38. Carrer Vila-Puig, 19. 
39. Carrer Vila-Puig, 21. 
40. Carrer Vila-Puig, 33. 
41. Plaça de la Vila, 5. 
42. Plaça de la Vila, 7. 
43. Carrer Anselm Clavé, 4. 
44. Carrer Anselm Clavé, 5. 
45. Carrer Anselm Clavé, 6. 
46. Casa de la Bruixa. 
47. Carrer Pompeu Fabra, 3. 
48. Carrer Sant Isidre, 16. 
49. Carrer dels Pous, 2. 
50. Carrer dels Pous, 6. 
51. Carrer dels Pous, 8. 
52. Carrer dels Pous, 10. 
53. Carrer dels Pous, 12. 
54. Carrer dels Pous, 14. 
55. Carrer Nou, 7. 
56. Carrer Nou, 27. 
57. Carrer Nou, 29. 
58. Carrer Nou, 31-33. 
59. Carrer Nou, 41. 
60. Carrer Nou, 24. 
61. Carrer Pi i Margall, 50. 
62. Carrer Pi i Margall, 47. 
63. Carrer Pi i Magall, 29. 
64. Carrer Pi i Margall, 33. 
65. Carrer Pi i Margall, 35. 
66. Carrer Pi i Margall, 37. 
67. Carrer Pi i Margall, 39. 
68. Carrer Pi i Margall, 9-11-13. 
69. Carrer Pi i Margall, 13bis. 
70. Carrer Pi i Margall, 40. 
71. Avinguda Pau Casals, 102. 
72. Avinguda Pau Casals, 104. 
73. Capella de Santa Rosa (Los Rosales). 
74. Escultura “Continuum” de Tom Carr. 
75. Passeig de les Moreres, 2. 
76. Passeig del Ferrocarril, 8. 
77. Passeig del Ferrocarril, 10. 
78. Passeig del Ferrocarril, 16. 
79. Passeig del Ferrocarril, 18. 
80. Passeig del Ferrocarril, 7. 
81. Passeig del Ferrocarril, 5. 
82. Passeig del Ferrocarril, 3. 
83. Carrer Montserrat, 13. 
84. Carrer Montserrat, 29. 
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85. Carrer Sant Josep, 7. 
86. Carrer Sant Josep, 9. 
87. Carrer Sant Josep, 11. 
88. Villa Bon Repòs. 
89. Villa Lola. 
90. Torre Julià. 
91. Can Barnola. 
92. Ca n’Arús. 
93. Can Llobet. 
94. Capella de Sant Francesc d’Assís. 
95. Carrer Barcelona, 73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoni al nucli de les Fonts 

Patrimoni al nucli antic de Sant Quirze 
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PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC 

Patrimoni paleontològic 

1. Trinxera del Ferrocarril 

2. Poble Nou de Sant Quirze 

3. Can Feliu 

4. Can Casablanques 

5. Can Poncic  

6. Can Feu 

Patrimoni arqueològic: 

7. Sepulcre de fossa de Can Corbera. 

8. Bòbila Madurell / Can Feu. 

9. Can Pallàs. 

10. Camps de Can Pallàs. 

11. Vall Suau. 

12. Sitges de Bellaterra. 

13. Sitges de Can Corbera. 

14. Viver de la Serra. 

15. Turó sota Puig Blanc. 

16. La Bigorra. 

17. Can Pona. 

18. Can Ponsich. 

19. Annex de la Torre Julià de les Fonts. 

20. Vil·la romana del Poble-Sec (Alcampo). 

21. Àrea arqueològica de Sant Feliuet de Vilamilans. 

22. Ara altar de Sant Feliuet de Vilamilans. 

23. Necròpolis de Can Barra i Sant Pere dels Torrents. 

24. Necròpolis de Sant Quirze i Santa Julita. 

25. Moles del molí de Can Barra. 

26. Trull de Can Corbera. 

27. Forn d’obra de Can Vinyals. 

28. Antic forn de calç de Can Ferran. 

29. Forn d’obra de Can Feliuet. 

30. Forn d’obra del camí de la Tuberia. 

31. Trinxeres de Galliners. 

32. Fossa de la Carena del Parallamps. 
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> Aquest Pla incorpora el Catàleg de masies i cases rurals del terme 

municipal de Sant Quirze del Vallès, afegint aquells elements del sòl no 

urbanitzable que són susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació. El 

catàleg de masies en el municipi de Sant Quirze del Vallès està format 

per: 

- Ca n’Arús 

-Masia de Can Ferran 

- Masos de Can Ferran 

- Can Viver de la Serra 

- Can Llobateres 

- Can Corbera 

- Can Vinyals  

- Can Camps 

 

> Per últim, aquest Pla també incorpora el Catàleg d’arbres i arbredes 

d’interés local de Sant Quirze del Vallès, amb l’objectiu d’inventariar, 

protegir, conservar i millorar les espècies vegetals amb interès social, 

biològic i paisatgístic del municipi. Aquest catàleg ha estat elaborat pel 

Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament i es composa per un total de 39 

fitxes d’arbres que es considera que, per diversos motius, són 

mereixedors d’una protecció especial, per tal d’assegurar-ne la 

supervivència i bon desenvolupament en el futur: 

1. Lledoner de Can Barra 

2. Pi de les tres branques 

3. Figuera Can Ponsic 

4. Pi gros de dues branques 

5. Arbre solitari 

6. Roure del camí oreneta 

7. Alzina de Can Camps I 

8. Alzina de Can Camps II 

9. Pi pinyer de Sant Feliuet 

10. Pi pinyer de Can Corbera 

11. Rara avis 

12. Roure del torrent de la Font d’en Macià 

13. Salze gran del torrent 

14. Pi gros skatepark 
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15. Alzina de Can Corbera I 

16. Alzina de Can Corbera II 

17. Xiprers de Can Pallars 

18. Roure de Can Ponsic 

19. Alzina de Sant Quirze Jardí 

20. Pollancre del camí de Can Ponsic 

21. Roure de Can Vinyals I 

22. Roure de Can Vinyals II 

23. Roure de Can Vinyals III 

24. Lledoner de Can Vinyals 

25. Plataner del torrent 

26. Àlber gros del torrent 

27. Xiprer antic cementiri 

28. Olivera vella 

29. Pollancreda del torrent 

30. Roures i alzina 

31. Roure de Yurimaguas 

32. Figuera de la dona 

33. Àlber antic del torrent de la Font del Pont 

34. Salze del torrent de la Font del Pont 

35. Pollancre del torrent de Can Vinyals 

36. Xiprer de Can Ponsic 

37. Alzina de la residència 

38. Alzina de Can Bernola 

39. Roure de les Fonts 
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9. ELS NOUS ÀMBITS D’ORDENACIÓ 

> El POUM estableix un conjunt d’unitats residencials, on estan inclosos els 

àmbits i els sectors del sòl urbà (consolidat i no consolidat) destinats a acollir 

usos residencials i que constitueixen l’oferta bàsica del creixement residencial 

del Pla.  

Aquesta oferta cal que s’entengui com a principal però no l’única del Pla ja que 

s’ha de tenir en compte, també, les unitats de creixement que es determinen en 

els polígons d’actuació urbanística de dotació o l’oferta que es puguin derivar del 

mateix teixit residencial i del parcel·lari encara vacant.  

El nou Pla opta per un model urbanístic basat en la consolidació del model actual 

i en la contenció del sòl urbà, possibilitant la reorientació de l’actual oferta de 

sòl i habitatge del municipi de Sant Quirze del Vallès. La proposta de creixement 

residencial del Pla s’estructura en base a un conjunt d’unitats de planejament 

residencial: 

- La definició dels polígons d’actuació urbanística, que tenen com a 

objectius principals ordenar, completar i consolidar el teixit residencial i 

garantir la cessió de sòls per a espais lliures i vials i la seva urbanització. 

 

PAU-01a. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (a). 

PAU-01b. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (b). 

PAU-01c. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (c). 

PAU-01d. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (d). 

PAU-01e. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (e). 

PAU-01f. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (f). 

PAU-01g. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (g). 

PAU-01h. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (h). 

PAU-01i. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (i). 

PAU-01j. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (j). 

PAU-01k. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera (k). 

PAU-02a. Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (a). 

PAU-02b. Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (b). 

PAU-02c. Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (c). 

PAU-02d. Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (d). 

PAU-02e. Polígon d’actuació urbanística Carretera de Les Fonts (e). 

PAU-03. Polígon d’actuació urbanística Poble Sec. 

PAU-04. Polígon d’actuació urbanística Castellet. 
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PAU-05. Polígon d’actuació urbanística Les Casetes oest. 

Q1. Quadre dels polígons d’actuació urbanística amb sostre residencial 

  

- La definició dels plans de millora urbana de creixement residencial amb la 

finalitat d’aconseguir el completament de la trama urbana existent; la 

ordenació dels buits urbans; la cessió dels sòls destinats a sistemes 

(equipaments, espais lliures i viari) i la seva urbanització; i la implantació de 

nous models d’habitatge. 

 

PMU-01: Pla de millora urbana Les Fonts sud. 

PMU-02: Pla de millora urbana Can Llobateres. 

PMU-03: Pla de millora urbana Can Ponsic. 

PMU-04: Pla de millora urbana Avinguda Egara. 

PMU-05: Pla de millora urbana Les Casetes, est. 

PMU-06: Pla de millora urbana Sotavia. 

PMU-07: Pla de millora urbana Los Rosales nou. 

PMU-10: Pla de millora urbana Mas Duran oest. 

PMU-11: Pla de millora urbana Mas Duran sud. 

 

 

SUPERFÍCIE
NOU 

HBTG

HBTG 

TOTALS
dns. Bruta

m² hbtg/ha

PAU 1a Les Fonts-Baix Riera 449 9 9 9 200,6

PAU 1b Les Fonts-Baix Riera 277 5 6 6 216,8

PAU 1c Les Fonts-Baix Riera 275 5 5 5 181,6

PAU 1d Les Fonts-Baix Riera 174 3 3 3 172,3

PAU 1e Les Fonts-Baix Riera 217 3 4 4 183,9

PAU 1f Les Fonts-Baix Riera 687 6 6 6 87,4

PAU 1g Les Fonts-Baix Riera 354 4 5 5 141,3

PAU 1h Les Fonts-Baix Riera 192 2 3 3 156,3

PAU 1i Les Fonts-Baix Riera 172 2 3 3 174,6

PAU 1j Les Fonts-Baix Riera 258 5 5 5 193,6

PAU 1k Les Fonts-Baix Riera 603 6 8 8 132,6

PAU 2a Carretera de les Fonts 464 18 18 9 4 5 388,3

PAU 2b Carretera de les Fonts 1.105 14 14 7 3 4 126,7

PAU 2c Carretera de les Fonts 937 14 15 8 3 4 160,1

PAU 2d Carretera de les Fonts 662 7 7 3 2 2 105,8

PAU 2e Carretera de les Fonts 346 13 14 7 3 4 404,5

PAU 2f Carretera de les Fonts 382 7 10 5 2 3 261,6

PAU 2g Carretera de les Fonts 177 3 4 2 1 1 225,8

PAU 2h Carretera de les Fonts 223 1 5 2 1 2 224,0

PAU 2i Carretera de les Fonts 315 13 14 7 3 4 444,2

PAU 3 Poble Sec 2.172 9 9 9 41,4

PAU 4 Castellet 464.538 688 840 665 175 18,1

PAU 5 Les Casetes Oest 912 3 4 4 43,9

HBTG 

CONCERTA

TS

HBTG HPO 

GRAL O 

ESPECIAL

HBTG 

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

SUPERFÍCIE
NOU 

HBTG

HBTG 

TOTALS
dns. Bruta

m² hbtg/ha

PMU 1 Les Fonts Sud 10.422 67 68 36 14 18 65,2

PMU 2 Can Llobateres 81.114 88 88 88 10,8

PMU 3 Can Ponsic 192.899 212 214 112 44 58 11,1

PMU 4 Avinguda Egara 5.774 65 65 34 13 18 112,6

PMU 5 Les Casetes est 2.954 22 23 9 6 8 77,9

PMU 6 Sotavia 47.827 10 33 33 6,9

PMU 7 Los Rosales Nou 26.821 139 141 74 29 38 52,6

PMU 10 Mas Duran oest 11.612 107 107 91 7 9 92,1

PMU 11 Mas Duran sud 8.229 121 121 63 25 33 147,0

PMU 13 Estació 19.856 47 48 25 10 13 24,2

ÀMBIT O SECTOR

HBTG 

CONCERTA

TS

HBTG HPO 

GRAL O 

ESPECIAL

HBTG 

LLIURES

 

 

> El desenvolupament de les directrius referit a les noves activitats 

econòmiques (terciàries, productives i de serveis) es concreta en la proposta 

de sectors de desenvolupament econòmic en diferents unitats de planejament 

d’activitats que responen a dos línies estratègiques complementàries: 

- La reordenació dels sectors d’activitat pendents de desenvolupar, orientats 

estratègicament davant l’oportunitat que suposen les infraestructures 

territorials, viàries i ferroviàries, existents i previstes. 

- L’optimització dels sòls productius existents mitjançant operacions 

estratègiques de transformació d’activitats productives en activitats terciàries 

i de serveis amb major valor afegit i millor eficiència del sòl ocupat així com a 

través de la reformulació normativa que permeti establir una regulació de 

l’edificació més flexible i una diversificació dels usos permesos. 

El desenvolupament de les directrius estratègiques respecte les noves activitats 

econòmiques (terciàries, productives i de serveis) s’estableixen en diferents 

sectors de desenvolupament econòmic concretats en diferents unitats de 

planejament d’activitat (que inclouen tant els polígons d’actuació urbanística en 

sòl urbà no consolidat, com els plans de millora urbana amb ús majoritari 

d'activitat econòmica) que es llisten a continuació: 

- Els polígons d’actuació urbanística: 

 PAU-06. Polígon d’actuació urbanística Can Canals C i D. 

Q4. Dimensionat del POUM i les activitats 

 

 

sector 
Superfície 

sector 
Sòl privat 
industrial 

Sostre 
industrial 

Sòl privat 
terciari i 

dotacions 
privades 

Sostre 
terciari i 

dotacions 
privades 

PAU-06 Can Canals C i D 245.201 181.269 181.277   
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- Els plans de millora urbana: 

 

 PMU-12: Pla de millora urbana Can Corbera. 

 PMU-13: Pla de millora urbana Estació. 

 PMU-14: Pla de millora urbana Can Canals nord. 

 PMU-15: Pla de millora urbana Can Canals est 

 

Q5. Quadre dels plans de millora urbana amb ús majoritari d’activitat econòmica 

 

sector 
Superfície 

sector 
Sòl privat 
industrial 

Sostre 
industrial 

Sòl privat terciari i 
dotacions privades 

Sostre 
terciari i 

dotacions 
privades 

PMU-12 Can Corbera 46.067 51,00% 23.336   

PMU-13 Estació  19.856   23,00% 16.878 

PMU-14 Can Canals Nord 90.444   86,00% 77.601 

PMU-15 Can Canals Est 151.703 48,00% 92.539   

Total 308.070 96.311 115.875 82.348 94.479 

Plànol àmbits de gestió 
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10. DIMENSIONAT DEL PLA 

> El Pla delimita a Sant Quirze del Vallès 24 polígons d’actuació urbanística i 

13 plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat. Entre tots comporten 

267.965,9 m² de sostre residencial i 1.919 habitatges, dels quals 569 seran 

habitatges amb algun règim de protecció. La reserva d’habitatge amb algun 

règim de protecció, en relació al total de sostre inclòs en sectors o polígons pel 

POUM, es situa en el 19,1% (29’7% dels habitatges). 

Però alguns d’aquests àmbits, 13 polígons d’actuació urbanística i 2 plans de 

millora urbana, no comptabilitzen com a sostre residencial de nova implantació, 

degut als seus antecedents o a la seva compleció. Si s’exclouen aquests sectors, 

la reserva de sostre residencial per habitatge amb protecció augmenta fins el 41% 

i el nombre màxim d’unitats en el 44’4%.  

El total del sostre considerat de nova implantació es de 74.911,8 m² de sostre 

residencial amb 888 habitatges, dels que 394 seran de protecció oficial. Tots els 

sectors preveuen una reserva de sostre per a habitatge amb protecció del 45%, el 

25% destinat a règims general i/o especial i el 20% de preu concertat llevat del 

PMU 10, explicat a la Memòria social.  

Als 394 habitatges amb protecció oficial (224 de règims general i/o especial i 170 

de preu concertat) cal afegir-hi els 175 de règims general i/o especial del PAU 04 

Castellet, els 36 de la promoció Mas Duran IV encara no realitzada i els 20 

habitatges dotacionals (2 edificis de 10 habitatges cadascun) previstos a la Ronda 

Arraona, els quals si bé no computen com a sostre residencial si ho fan com a 

habitatge social, en total de 231 habitatges, pel que el nombre final que es 

podrà obtenir serà de 625 unitats d’habitatge assequible o social. 

La cobertura que pot proporcionar el POUM és insuficient pel que fa a les 

necessitats d’habitatge assequible i/o social i just per a l’acompliment de 

l’objectiu de solidaritat urbana.  

No es considera oportú augmentar les reserves per a HPO per a tal d’evitar 

l’excessiva concentració en uns sectors pel que s’hauran de cercar altres 

mecanismes d’obtenció d’habitatge assequible i/o social. 

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s’està dotant d’eines per a la planificació 

i el disseny de les polítiques d’habitatge, com el Programa d’Actuació Municipal 

d’habitatge, però es considera que a més els caldria l’elaboració d’un Pla Local 

d’Habitatge en què es cerquin altres mecanismes i actuacions per a l’obtenció 

d’habitatge assequible i/o social que no provingui exclusivament de les reserves 

d’habitatge amb protecció. 

El potencial total del pla és de 11.595 habitatges amb un sostre residencial total 

de 1.840.870 m²st. 
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Del total dels àmbits de gestió, 2 Polígons d’actuació urbanística i 7 Plans de 

millora urbana contenen sostre d’activitats, amb 297.310m² de sostre destinat a 

activitats econòmiques i 119.096m² de sostre destinat a terciari i serveis privats. 

El potencial total del pla és de 1.385.496m² de sostre destinat a activitats, 

dels quals 1.264.950m² es destinaran a activitat econòmica i 120.546m² es 

destinaran a terciari i serveis privats. 
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11. CRITERIS AMBIENTALS 

> D’acord als treballs realitzats per al Document Inicial Estratègic (DIE) i 

l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) es determinen els objectius i criteris 

ambientals específics del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Quirze 

del Vallès. La seva materialització en les propostes del Pla es veu reflectida a 

l’apartat 8 de l’Estudi Ambiental Estratègic. La següent taula sintetitza aquests 

objectius ambientals i detalla els criteris per assolir-los. 

S’ha establert una jerarquització dels objectius ambientals d’acord amb els 

requeriments ambientals identificats i dels propis objectius i capacitat 

d’incidència del planejament. 

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

 

OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ESPECÍFICS DEL POUM 

OBJECTIUS Prioritat CRITERIS 

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

Alta Adoptar estructures urbanes denses, 
compactes i complexes. 

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

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

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

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

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

 

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

Alta Definir les xarxes de connexió 
necessàries per assegurar la 
connectivitat. 
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OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ESPECÍFICS DEL POUM 

OBJECTIUS Prioritat CRITERIS 

i del transport. 

4. Protegir la xarxa 
hídrica i els espais 
fluvials. 

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

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

Alta Corregir les afeccions d’esteses 
elèctriques existents, si és el cas, I 
establir directius per a evitar o 
minimitzar l’efecte de noves 
instal·lacions de transport 
d’electricitat al sector. 

5. Definir estratègies 
d’ordenació. 

Alta Increment de la població exposada a 
nivells de soroll elevats. 

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

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

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

7. Fomentar la 
naturalització de l'espai 
urbà. 

Alta Qualificar com espais lliures els 
hàbitats d'interès i altres espais de 
valor introduint mesures per a la seva 
preservació, i en especial dels espais 
fluvials i de la vegetació de ribera. 
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12. LA QUALIFICACIÓ I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA 

> La qualificació urbanística del sòl en sistemes i zones té per objectiu assignar 

a cada part del territori usos i, en el seu cas, intensitats i/o condicions 

d’edificació, tot desenvolupant els drets i deures genèrics establerts pel Pla, 

mitjançant la classificació del sòl. 

 

> Els sistemes estan formats pel conjunt d’elements d’interès general que, 

relacionats entre sí, configuren l’estructura general i orgànica del territori i són 

determinants per assegurar el desenvolupament i funcionament dels 

assentaments urbans i a l’hora han de garantir els objectius del planejament 

referents a infraestructures de comunicacions, equipaments comunitaris, serveis 

tècnics i d’espais lliures en general. 

Els sistemes previstos per aquest Pla d’ordenació urbanística municipal i les claus 

identificatives dels mateixos són els següents: 

     codi POUM codi MUC 

SISTEMES PER LA MOBILITAT 

 Viari      X  SX 

 Ferroviari     F  SF 

SISTEMES D’ESPAIS LLIURES 

 Parcs i jardins urbans    V  SV 

 Parcs territorials    P  - 

 Sistema hidrogràfic    H  SH 

SISTEMES D’EQUIPAMENTS I SERVEIS TÈCNICS 

 Equipaments comunitaris   E  SE 

 Habitatge dotacional    D  SD 

 Serveis tècnics i ambientals   T  ST 

 

> Les zones en sòl urbà proposades per aquest Pla s’han estructurat en base a la 

morfologia pròpia de cada teixit i les diferents maneres de regular l’establiment 

de les condicions pròpies i característiques de cada qualificació en les que es 

divideix el sòl amb ús i aprofitaments privats. 

Les zones i les claus alfanumèriques identificatives que estableix el POUM són els 

següents: 
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SÒL RESIDENCIAL 

NUCLI ANTIC       CODI 1 

- Vila de Sant Quirze       codi 1a 

- Barri de les Fonts       codi 1b 

- Los Rosales        codi 1c 

EDIFICACIÓ EN ORDENACIÓ CONTÍNUA    CODI 3 

- Ordenació tradicional      codi 3a 

- Illes d’eixample       codi 3b 

EDIFICACIÓ EN ORDENACIÓ OBERTA    CODI 4 

- Edificació oberta amb volumetria definida    codi 4a 

- Edificació oberta amb volumetria flexible    codi 4b 

EDIFICACIÓ EN FILERA      CODI 5 

- Edificació en filera amb volumetria definida    codi 5a 

- Edificació en filera amb volumetria definida i conjunts unitaris  codi 5b 

- Edificació en filera amb volumetria flexible    codi 5c 

EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR AÏLLADA    CODI 6 

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la petita   codi 6a 

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la mitjana   codi 6b 

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la gran    codi 6c 

- Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la singular   codi 6d 

SÒL D’ACTIVITAT ECONÒMICA I DE SERVEIS 

ACTIVITATS INDUSTRIALS     CODI 7 

- Indústria tradicional       codi 7a 

- Indústria aïllada       codi 7b 

- Fronts de reprogramació      codi 7c 

SERVEIS PRIVATS     CODI 8 

- Serveis privats amb volumetria definida    codi 8a 

- Serveis privats amb volumetria flexible    codi 8b 

> Les zones en sòl no urbanitzable proposades per aquest Pla qualifica el sòl 

segons 3 tipus: 

-Vessants de les Fonts, codi 11 

-Vessants de la Betzuca, codi 12 

-Vessants de Can Vinyals, codi 13 

Altrament, en l’ordenació del sòl no urbanitzable d’aquest Pla, s’identifiquen els 

denominats “components de qualificació” que suposen condicionaments i 

regulacions específiques a la regulació general establerta en la qualificació del 
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sòl no urbanitzable. Els components de qualificació, que es poden trobar en les 

diferents zones i sistemes d’aquest Pla, són els següents: 

- Aigües. 

- Masses forestals de protecció. 

- Hàbitats d’interès comunitari (HIC). 

- Boscos. 

- Matollars, prats i herbassars. 

- Sòl agrícola de secà. 

-Sòl agrícola de regadiu. 

Finalment, s’estableixen una sèrie de “filtres”, que són els condicionants 

transversals que actuen sobre el suport, format per les unitats de paisatge i els 

components de qualificació, i que s’identifiquen: 

- Proteccions territorials: 

Sòl de valor natural i de connexió (Serra Galliners). 

Protecció Territorial Infraestructures. 

- Riscos: 

Risc d’inundació. 

Risc químic. 

Riscos tecnològics. 

- Serveis ecosistèmics: 

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

Regulació: infiltració, protecció d’incendis. 

Culturals. Patrimoni i paisatge 
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13. DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE 

A través de les seves directrius estratègiques, el Pla proposa un model que 

garanteix la utilització racional del territori, conjuminant tant les necessitats de 

creixement i funcionalitat com la preservació dels recursos naturals i dels valors 

paisatgístics: 

• El Pla reorienta el model de creixement i defineix un projecte urbà per Sant 

Quirze del Vallès que permet completar la ciutat existent i, 

complementàriament, requalifica l’espai en aquells àmbits susceptibles de 

transformar-se o reordenar-se de manera que es puguin reestructurar els sistema 

d’espais lliures i vialitat, amb l’objectiu de millorar la qualitat urbana i de la 

ciutat. En matèria d’habitatge, es diversifica la oferta tipològica i s’aposta per 

possibilitar una nova política d’habitatge protegit, mentre que en matèria 

d’activitat econòmica, s’incrementa la capacitat edificatòria d’alguns sòls per 

tal de garantir el manteniment d’una ciutat equilibrada en la relació entre 

residents i llocs de treball. 

• El model residencial del planejament proposat opta per un model compacte, 

de densitat raonable, que complementi els teixits existents i alhora incorpori, 

d’una manera coherent, altres tipologies d’edificació que cobreixin la demanda 

existent. El desenvolupament del Pla ha de possibilitar una nova política 

d’habitatge protegit. 

• El Pla proposa un nou model d’espais lliures que millori la condició actual del 

municipi, integrant els espais lliures territorials i els verds urbans de la ciutat en 

un sistema articulat de relacions. En aquest sistema, l’espai lliure fa a la vegada 

la doble funció de reestructuració interna al municipi i de restabliment de les 

continuïtats entre les diferents peces territorials. 

• El Pla incorpora el patrimoni arquitectònic i ambiental de Sant Quirze del 

Vallès com un element de la nova ordenació. Això ha comportat una atenció 

especial en la redacció del Catàleg de béns a protegir en el que es reconeixen 

els edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de 

Sant Quirze del Vallès. 

En tot cas, és un dels objectius del Pla l’assoliment d’una mobilitat sostenible 

del municipi i, per aquest motiu, l’ordenació que es preveu en coherència amb 

l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) del POUM, garanteix la 

suficiència de les infraestructures de mobilitat per tal d’absorbir els futurs 

volums de mobilitat i millorar la qualitat ambiental interior del nucli urbà i dels 

creixements proposats. En aquest sentit el Pla proposa les següents actuacions: 

• L’estructuració de la mobilitat territorial i urbana en base a: 

-La variant de la C-1413a, que canalitzarà els vehicles per l’exterior del nucli 
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urbà i en permetrà la seva pacificació, i la implantació dels diferents enllaços 

que permetin convertir-la en un element estructurant de la xarxa (rotonda 

d’enllaç amb la C-58, connexió amb vialitats internes dels sectors i barris 

proposats i existents...) 

- Connexió del carrer Albareda amb el carrer de l’Oreneta, que donarà accés al 

municipi per l’accés sud de la C-58. 

-Una estructura viària jerarquitzada, fonamentada en una xarxa que enllaci i 

malli els diferents àmbits al seu interior tot incorporant les actuacions exteriors 

necessàries (variant de la C-1413a) que actuïn com a distribuïdor urbà exterior, 

alliberant el conjunt de la xarxa urbana de la ciutat pels moviments més locals i 

interns de la mateixa. 

• La pacificació del trànsit 

• La implementació d’una xarxa d’eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova 

• La millora del servei de transport públic en relació als àmbits on actualment 

aquest no té cobertura o l’estudi d’implementació, en els casos que aquesta no 

sigui viable, de sistemes alternatius més eficients (transport públic a la 

demanda, potenciació de la intermodalitat vehicle privat/bicicleta, serveis 

d’autobús d’empresa, etc) 

• La definició d’una xarxa indicativa d’itineraris per a bicicletes 

• La implantació o reconeixement d’espais d’aparcament 

 

 



DOCUMENT COMPRENSIU DEL PLA SUSPENSIÓ DE TRAMITACIONS INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICS I DE LLICÈNCIES 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. APROVACIÓ INICIAL. FEBRER 2019 41 

SUSPENSIÓ DE TRAMITACIONS INSTRUMENTS DE 
PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICS I DE LLICÈNCIES 
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