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CONTINGUT DEL PRESENT INFORME 

El present informe conté els resums, les valoracions i les respostes als escrits presentats durant el termini 
d’informació pública del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès. 

Aquest Informe abasta tant les al·legacions dels particulars com els informes dels organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials. 

L’informe s’estructura en quatre apartats, clarament diferenciats: 

1. Introducció  

En aquest primer apartat s’especifica la tramitació efectuada fins aquest moment; s’avança quin ha estat el resultat 
del període d’informació pública que recull el present informe, tot indicant els conceptes bàsics que en el mateix 
s’utilitzen; i es presenta un balanç estadístic sobre les al·legacions presentades. 

2. Identificació dels escrits presentats 

En el segon apartat es donen dades del nombre total dels escrits presentats al projecte de Pla. Seguidament, es 
relacionen els organismes i les persones físiques i jurídiques que han presentat escrits durant el període d’informació 
pública. 

3. Informes dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials 

En el tercer apartat es transcriuen, de forma resumida, els informes vinculants emesos pels organismes competents. 
Al final de cada resum es conclou amb els canvis que comporten les seves prescripcions, si és el cas. 

4. Síntesi de les al·legacions efectuades 

En el quart apartat es transcriuen, de forma resumida, les al·legacions presentades per persones físiques o jurídiques. 
Al final de cada resum es valoren els temes tractats i es conclou amb la proposta de resolució. 

Les al·legacions han estat agrupades per la seva temàtica i, dins de cada bloc i subbloc, es presenten segons ordre 
d’entrada en el registre de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

La documentació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès haurà de ser modificada en 
conseqüència, atenent les al·legacions que en coherència amb els objectius del Pla s’han d’estimar, així com aquells 
ajustos o precisions que l’equip redactor i els Serveis tècnics de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès han considerat 
necessaris per donar coherència al document definitiu. 
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1. INTRODUCCIÓ 

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

El 5 d’abril de 2018 el Ple de l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès va acordar aprovar l'Avanç del Pla d'ordenació 
urbanística municipal, així com els documents tècnics i mediambientals que l'integren. 

A la web “http://poum.santquirzevalles.cat” s'ha donat a conèixer per mitjans telemàtics l'acord d'aprovació de 
l'Avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal, així com els seus continguts, d'acord amb l'apartat 23.2 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya. 

 

El 28 de març de 2019 el Ple de l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès va acordar aprovar inicialment el Pla 
d'ordenació urbanística municipal (d’ara endavant POUM), i sotmetre l'expedient a informació pública durant dos 
mesos, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, suspendre la tramitació de 
plans i llicències, donar audiència als ajuntaments limítrofs i donar publicitat a l'acord a la web local i al tauler 
d'anuncis. 

L’acord es publicà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7852 (11.04.2019); al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (11.04.2019); al diari El Punt Avui (08.04.2019); al diari de Sabadell (11.04.2019), al tauler 
d’edictes municipal i a la web municipal. A la web “http://poum.santquirzevalles.cat/” es va donar a conèixer per 
mitjans telemàtics els continguts de l'aprovació inicial del POUM. El termini d’informació pública, tenint en compte 
les dates assenyalades, s’exhauria el 11 de juny de 2019. 

Donada la demanda manifestada per la comunitat, el termini d’exposició pública del POUM aprovat inicialment pel 
Ple de l’Ajuntament el dia 28 de març de 2019, es prorrogà per decret d’alcaldia fins al dia 30 de juny de 2019. Donat 
que aquesta data correspon a un dia festiu, es considerà fins al següent dia hàbil, l’1 de juliol de 2019, de conformitat 
amb l’article 30.5 de la Llei 39/2015.  

En sessió ordinària celebrada el dia 25 de juliol de 2019 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la correcció d’errades i 
omissions del document del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament 
de 28 de març de 2019. L’edicte es publicà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (19.08.2019) i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7946 (26.08.2019), al diari El Punt (22.08.2019), al diari Sabadell 
(24.08.2019) al tauler d’edictes municipal (23.08.2019) i a la web municipal. El termini d’informació pública, tenint 
en compte les dates assenyalades, s’exhauria el 24 de setembre de 2019. 

Posteriorment es va fer una modificació puntual del document del POUM aprovat inicialment en relació amb les 
determinacions del PAU 6 Can Canals C i D (PAU-06) i l’aixecament parcial de la suspensió de tramitacions i llicències. 
Aquesta modificació es publicà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (21.10.2019) i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 7987 (23.10.2019), al diari El Punt Avui (14.10.2019), al diari Sabadell (17 i 
18.08.2019) al tauler d’edictes municipal (18.10.2019) i a la web municipal. El termini d’informació pública, tenint en 
compte les dates assenyalades, s’exhauria el 23 de novembre de 2019. 

 

A efectes de la redacció d’aquest informe, el darrer dels escrits valorats té data del 13 d’agost de 2019. 

Malgrat això, en l’Annex d’aquest document es resumeixen i valoren les al·legacions registrades amb data posterior al 
24 de novembre de 2019, tot i que són extemporànies al termini reglat d’informació pública.  
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1.2. PREÀMBUL ESTADÍSTIC I VALORACIÓ GENERAL DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

Durant el període d’exposició al públic dels treballs del Pla d’ordenació urbanística municipal aprovats inicialment pel 
Ple de l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en sessió del 28 de març de 2019, varen presentar al·legacions un total 
de 59 persones físiques o jurídiques. Del conjunt de les al·legacions presentades, hi ha 5 d’elles que fan referència a 
dos temes diferents.  

Aquest informe agrupa les al·legacions per blocs temàtics. Seguidament s’estableix una classificació de les 
al·legacions en base als blocs temàtics establerts: 

1. General; 

2. Sòl urbà consolidat; 

3. Sòl urbà no consolidat; 

4. Sòl no urbanitzable; 

5. Catàleg de béns protegits; i 

6. Catàleg de masies i cases rurals. 

En cadascun dels grups es presenta una breu estadística i la valoració general de les al·legacions corresponents. 

En l’apartat 4 d’aquest document es pot consultar la relació de les al·legacions presentades amb la següent 
informació: codi d’identificació; número i data de registre; nom i cognoms del al·legant; entitat o persona a la que 
representa; bloc temàtic; i sub-bloc temàtic. 

Pel que fa a les diferents respostes, s’ha considerat tres opcions possibles: 

- Al·legacions estimades. Es considera que el seu contingut bàsic pot ser incorporat substancialment en el document 
que ha de ser aprovat provisionalment, encara que aquesta incorporació no sigui una transcripció literal de la 
sol·licitud realitzada. El contingut bàsic de l’al·legació es considera adequat i raonat i no suposa modificacions 
substancials respecte el document aprovat inicialment. 

- Al·legacions estimades en part. Es considera que allò que sol·liciten pot ser incorporat parcialment en el document 
que ha de ser aprovat provisionalment, ja sigui amb la incorporació parcial de la seva totalitat o en la total d’una de 
les parts que es plantegen. Com és lògic, en aquest conjunt d’al·legacions s'incorporen diferents graus d'acceptació de 
les al·legacions presentades, de forma que pot existir en el seu intern diferències significatives respecte a les diverses 
sol·licituds realitzades en cada al·legació. 

- Al·legacions desestimades. Es considera que allò que sol·liciten no pot ser incorporat substancialment en el 
document que ha de ser aprovat provisionalment. Les motivacions per desestimar les diferents al·legacions 
presentades s'exposen de forma individual. 

No obstant la classificació anterior, cal fer notar que els canvis a efectuar en els documents de l'aprovació provisional 
no provenen exclusivament de les respostes de les al·legacions "estimades" o "estimades en part", ja que també, i com 
a conseqüència del propi treball de l'equip redactor, les reunions mantingudes amb el consistori i els informes 
vinculants realitzats per organismes amb competències concurrents sobre l'ordenació territorial, s’introduiran altres 
modificacions, alguna de les quals pot incidir en aspectes de les al·legacions presentades a l'aprovació inicial del 
POUM. 
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ESTADÍSTICA DE LES AL·LEGACIONS

Bloc temàtic núm. % valoració % % %

Sub-bloc temàtic estimades
estimades en 

part
desestimades

1. General 9 14,1% 3 33% 5 56% 1 11%

Errades materials 2 2

Xarxa viària territorial 1 1

Ampliació del termini d'exposició pública 2 1 1

Reflexió general 4 4

2. Sòl urbà consolidat 27 42,2% 4 15% 6 22% 17 63%

Canvi de qualificació 3 2 1

Condicions d'edificació i ús 11 1 5 5

PAU 4 El Castellet 12 12

PAU 6 Can Canals C i D 1 1

3. Sòl urbà no consolidat 21 32,8% 6 29% 6 29% 9 43%

PAU 1 Les Fonts - Baix Riera 3 3

PMU 2 Can Llobateres 3 3

PMU 3 Can Ponsic 4 1 1 2

PMU 5 Les Casetes Est 1 1

PMU 6 Sotavia 2 1 1

PMU 13 Estació 1 1

PMU 14 Can Canals Nord 6 4 2

PMU 15 Can Canals Est 1 1

4. Sòl no urbanitzable 1 1,6% 0 0% 0 0% 1 100%

Canvi de classificació 1 1

5. Catàleg de bèns protegits 3 4,7% 3 17% 0 0% 0 0%

Canvi de qualificació / descatalogació 2 2

Modificacions fitxa 1 1

6. Catàleg de masies i cases rurals 3 4,7% 2 67% 1 33% 0 0%

Modificacions fitxa 3 2 1

TOTAL 64 100,0% 18 28,13% 18 28,13% 28 43,75%

*Les al·legacions 13, 22, 43, 49 i  58 fan referència a dos temes s'han dividit en a i b. Per aquesta raó al fer el recompte temàtic apareixen 5 al·legacions més.
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Valoració conjunta de les al·legacions presentades 

Per a cadascun dels grups en els que han estat dividides les temàtiques tractades en els escrits rebuts durant els dos 
períodes d’informació pública del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès aprovat inicialment 
es presenta una breu estadística de les al·legacions corresponents: 

 

Del conjunt de les al·legacions presentades per 59 persones físiques o jurídiques, hi ha 5 d’elles que fan referència a 
dos temes diferents. De cara a poder realitzar l’estadística s’han dividit en a i b, comptabilitzant-se per separat. 
D’aquest fet en resulten un total de 64, de les quals hi ha 18 estimades (28,13%), 18 estimades en part (28,13%), i 28 
desestimades (43,75%). 

 

1. General. En el primer bloc es situen 9 al·legacions que signifiquen el 14,1% del total de les al·legacions 
presentades: 

- Dues al·legacions corresponen a un error en la documentació gràfica de l’Atles, donat que unes finques urbanes 
figuren com a sòl no urbanitzable. 

- A nivell de xarxa territorial, un al·legant s’oposa al pas de la variant C1413 per la seva finca. També demana buscar 
un camí públic d’accés a la Serra de Galliners per fora de la seva propietat.  

- L’associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC) i un particular, demanen l’ampliació del període 
d’exposició pública. 

- Un total de 4 al·legacions fan una reflexió general sobre el POUM. 

Tres d’aquestes al·legacions han estat estimades i sis han estat estimades en part, ja que les modificacions no suposen 
canvis en les determinacions bàsiques de l’ordenació establerta en el POUM. 

2. Sòl urbà consolidat. En el segon bloc es situen 27 al·legacions que signifiquen el 42,2% del total de les 
al·legacions presentades: 

- La major part de les al·legacions d’aquest bloc (12, en concret) tracten sobre el sector PAU 4 El Castellet. 
Principalment estan en desacord amb les despeses d’urbanització que s’imputen al sector i amb la suspensió de 
llicències. Presenten una proposta alternativa d’ordenació del sector. 

- L’altre principal volum d’al·legacions d’aquest bloc (concretament 11), tracten sobre les condicions d’edificació i 
ús establertes per a vàries de les qualificacions proposades. Algunes demanen més flexibilitat respecte a les 
modificacions dels rengles, altres modificar els usos compatibles en alguna clau i altres demanen modificar els 
paràmetres edificatoris o de parcel·la. 

- Tres al·legacions sol·liciten un canvi de qualificació de manera que la clau s’assimili a alguna de les claus veïnes. 

- Trobem una al·legació referent al PAU 6 Can Canals C i D, en desacord amb la suspensió de llicències. 

El 15% d’aquestes al·legacions han estat estimades i el 6% estimades en part, ja que les modificacions no suposen 
canvis en les determinacions bàsiques de l’ordenació establerta en el POUM. S’han desestimat el 63% de les 
al·legacions presentades en aquest bloc temàtic per diverses raons però, principalment, perquè les seves propostes no 
milloren l’ordenació o el funcionament del sòl urbà consolidat. 

3. Sòl urbà no consolidat. En el tercer bloc es situen 21 al·legacions que signifiquen el 32,8% del total de les 
al·legacions presentades: 

- El PMU 14 Can Canals Nord ha rebut la major part d’al·legacions, amb un total de 6. Aquestes estan en desacord 
amb les despeses imputades, la suspensió de llicències i la pèrdua d’aparcament en superfície propera als 
establiments. 

- En segon lloc trobem el PMU 3 Can Ponsic amb 4 al·legacions. La propietat majoritària adjunta una proposta pel 
sector, mentre que dos propietaris minoritaris volen ser exclosos d’aquest àmbit. Un últim al·legant es manifesta 
preocupat per la manca d’aparcament que pot comportar el desenvolupament del sector. 
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- El PMU 2 Can Llobateres presenta 3 al·legacions. Principalment es manifesten en desacord amb la pèrdua 
d’aprofitament i presenten dues alternatives de desenvolupament del sector. 

- En relació al PAU 1 Les Fonts – Baix Riera, tres al·legants expressen la seva disconformitat a la cessió del sòl. 

- Hi ha 2 escrits en relació al PMU 6 Sotavia que demanen la urbanització del Carrer Oreneta, així com alguns canvis 
d’ordenació. Estan en desacord amb la suspensió de llicències, l’afectació per la línia d’edificació del sistema 
ferroviari i les despeses d’urbanització. Consideren que el carrer Oreneta és una via interurbana i que és 
l’administració la que ha de sufragar els costos. 

- El PMU 5 Les Casetes Est presenta una al·legació en relació a la proporció d’habitatge protegit d’aquest sector. 

- Al PMU 13 Estació, una persona interessada en desenvolupar el sector vol informar-se sobre la possibilitat 
d’instal·lar un establiment comercial alimentari de més de 1300m². 

- En l’al·legació presentada respecte el PMU 15 Can Canals Est, es demana una ampliació dels usos admesos de 
manera que garanteixin el desenvolupament del sector. 

De les 21 al·legacions s’han estimat totalment 6 i parcialment 6 més, pel que l’aprovació provisional haurà 
d’incorporar una part de les propostes presentades, reajustant parcialment l’ordenació i l’àmbit en aquells casos que 
no entri en contradicció amb les determinacions bàsiques. Pel que fa a les 9 desestimades ho han estat per no 
considerar-se una millora davant la proposta de l’aprovació inicial del POUM o per incompatibilitat amb la legislació 
vigent.  

4. Sòl no urbanitzable. El quart bloc només presenta 1 al·legació que significa el 1,6% del total de les al·legacions 
presentades: 

- Aquesta fa referència a la classificació d’una finca situada en sòl no urbanitzable en la que hi ha edificat un 
habitatge.  

L’al·legació inclosa en aquest bloc temàtic ha estat desestimada pel fet que el planejament vigent ja considerava la 
finca com a sòl no urbanitzable. 

5. Catàleg de béns protegits. En el cinquè bloc es situen 3 al·legacions que signifiquen el 4,7% del total de les 
al·legacions presentades: 

- S’han rebut 2 escrits que demanen excloure l’immoble de la seva propietat del Catàleg de béns protegits, rebaixar 
el grau de protecció o modificar la clau. Un d’ells demana el canvi de qualificació per desconeixement de la 
protecció del bé situat a la seva parcel·la.  

- S’ha presentat 1 escrit demanant modificacions a la fitxa del catàleg. 

Les 3 al·legacions d’aquest bloc temàtic han estat estimades. 

6. Catàleg de masies i cases rurals. En el sisè bloc es situen 3 al·legacions que signifiquen el 4,7% del total de les 
al·legacions presentades: 

- Totes elles demanen la correcció d’algunes de les dades que apareixen en les fitxes del Catàleg de masies i cases 
rurals al respecte d’edificacions de la seva propietat. 

D’aquestes al·legacions, dues han estat estimades totalment i una parcialment, ja que corregeixen dades específiques 
dels elements catalogats a les fitxes del Catàleg de masies i cases rurals. 

 

Un cop aprovat aquest informe, la resolució de cada al·legació serà comunicada, de forma individual, a cada 
al·legant. Cal precisar però, que en cada comunicat s’aconsellarà que, per a un major i més detallat coneixement de 
la resposta, és convenient consultar el document aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament. 
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2. IDENTIFICACIÓ DELS ESCRITS PRESENTATS 

Durant els dos períodes d’informació del projecte i informe ambiental del Pla d'ordenació urbanística 
municipal de Sant Quirze del Vallès, s’han rebut els informes de 25 organismes afectats i els escrits 
d’al·legacions presentats per 59 persones físiques o jurídiques. 

En síntesi, la participació ha estat la següent: 

 

Organismes 25 

Persones físiques o jurídiques 59 

  

Total 8 

2.1. ORGANISMES 

En compliment del que disposa l’article 85.5 del text refós de la Llei d’urbanisme consolidat, s’ha 
sol·licitat informe envers el Pla d’ordenació urbanística municipal sobre el qual el Ple de l’ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès acordà una primera aprovació inicial en sessió de 28 de març de 2019, i aprovà la 
correcció d’errades i omissions del document del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) en sessió 
ordinària celebrada el dia 25 de juliol de 2019. 

Els informes rebuts són els següents: 

O-01. Servei Català de la salut. Àrea d’Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions. 

O-02. Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado de Cataluña. 

O-03. Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Secretaria de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital. 

O-04. Departament de Salut. Secretaria de Salut pública. 

O-05. Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 

O-06. Departament d’Empresa i Coneixement. Direcció General de Comerç. 

O-07. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

O-08. Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Àrea de 
Administraciones Públicas. 

O-09. Secretaría General de Transportes. Dirección General de Aviación Civil. 

O-10. Departament de Justícia. Direcció General d’Afers Religiosos. 

O-11. Departament d’Educació. Serveis Territorials al Vallès Occidental. 

O-12. Departament d’Empresa i Coneixement. Direcció General de Turisme. 

O-13. Consell Català de l’Esport. 

O-14. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). 

O-15. Qualitat Acústica i Lumínica. 

O-16. Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
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O-17. Agència de Residus de Catalunya (ARM). 

O-18. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental. 

O-19. Servei d’Aeroports i Transport Aeri. 

O-20. Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 

O-21. Direcció General de Protecció Civil. 

O-22. Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. 

O-23. Departament de Cultura. 

O-24. Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

O-25. Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera. 

2.2. ENTITATS I PARTICULARS 

 

CODI NOM AL·LEGANT REPRESENTANT A 

A.001   

A.002   

A.003  

A.004   

A.005 

A.006 

A.007 

A.008  

A.009   

A.010  

A.011 

A.012  

A.013   

A.014 

A.015  

A.016  

A.017  

A.018  
 

A.019  

A.020   

A.021  

A.022   
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A.023   

A.024 

A.025 

A.026    

A.027  

A.028  

A.029 

A.030  

A.031   

A.032  

A.033 

A.034  

A.035  

A.036  

A.037  

A.038  

A.039  

               

A.040   
 

A.041  
   

A.042   

A.043  

A.044   

A.045   

A.046  

A.047   

A.048  

A.049   

A.050 

A.051  

A.052   

A.053   

A.054   

A.055 

A.056   
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A.057  

A.058*  

A.059*   

*al·legacions rebudes durant el període d’exposició pública de la correcció d’errades i omissions del POUM, aprovat pel Ple de 

l’Ajuntament de 25/07/2019, del 19/08/2019 al 24/09/2019. 
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3. INFORMES DELS ORGANISMES AFECTATS PER RAÓ DE LLURS COMPETÈNCIES SECTORIALS 

O-01. Servei Català de la salut. Àrea d’Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions 

El 20 de maig de 2019, l’Àrea d’Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions emet un informe FAVORABLE en 
el que es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

- Pel que fa als equipaments sanitaris no hi ha cap observació a fer. 

Conclusió: 

No cal modificar cap contingut del document aprovat inicialment. 

O-02. Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado de Cataluña 

El 20 de maig de 2019, la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña, emet un informe FAVORABLE 
en el que es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

- Aquesta Àrea de Conservació i Explotació manifesta que el POUM de Sant Quirze del Vallès no afecta a 
l’àmbit competencial d’aquesta Demarcació de Carreteres. 

Conclusió: 

No cal modificar cap contingut del document aprovat inicialment 

O-03. Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Secretaria de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital 

El 31 de maig de 2019, la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital emet un 
informe FAVORABLE en el que es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en 
l’expedient corresponent): 

- Analitzat el contingut de la Normativa del POUM no s’ha trobat cap aspecte que entri en conflicte amb 
la normativa sectorial de telecomunicacions. 

Conclusió: 

No cal modificar cap contingut del document aprovat inicialment 

O-04. Departament de Salut. Secretaria de Salut pública 

El 30 de maig de 2019, la Secretaria de Salut pública emet un informe FAVORABLE, amb els següents 
RECORDATORIS: 

- En cas d’augmentar la superfície d’equipaments cementiris, caldrà tenir present que: 

 A l’entorn del cementiri cal preservar una franja de 25 m d’amplada, lliure de tota mena de 
construcció. 

 A l’entorn del cementiri cal preservar una franja de 50 m d’amplada, lliure d’habitatges 
plurifamiliars. 

- En cas que el POUM afecti a la xarxa d’abastament d’aigua a la població i d’acord amb l’article 13 del 
Real decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano, cal sol·licitar un informe sanitari del projecte de construcció d’una nova captació, conducció, 
ETAP, xarxa d’abastament o xarxa de distribució (amb una longitud major a 500 metres), dipòsit de la 
xarxa de distribució o remodelació d’un existent.” 
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Conclusió: 

No cal modificar cap contingut del document aprovat inicialment. Cal tenir present els dos recordatoris que 
fa, en cas que siguin d’aplicació. 

O-05. Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

El 31 de maig de 2019, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic emet un informe FAVORABLE en el que 
manifesta les CONSIDERACIONS següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

- L’estudi ambiental estratègic (EAE) recull en el seu apartat 2.2.3. Altres plans sectorials i de protecció 
la referència al Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020. No s’ha donat compliment a les 
determinacions que l’Oficina va formular a l’informe de 23 de maig de 2018 sobre la necessitat 
d’actualitzar el marc normatiu i planificador en matèria de canvi climàtic. 

- L’Oficina valora positivament que l’EAE aporti la informació sobre les dades bàsiques emprades en el 
càlcul d’emissions de GEH, donant compliment amb aquesta avaluació d’emissions de GEH a la 
obligatorietat introduïda per la Llei 21/2019, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i a la Llei 
16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic. Tot i això, l’Oficina vol indicar que les estimacions d’emissions 
de GEH efectuades són errònies. Les superfícies de sòl per usos residencials, industrials i terciaris 
introduïdes a l’eina de càlcul d’emissions per al planejament urbanístic no s’ajusten a les superfícies 
contemplades a la Memòria d’ordenació del POUM. De fet, les superfícies de sòl contemplades són molt 
superiors a les previstes i això comporta que el resultat d’emissions sigui incoherent i propi d’un 
planejament urbanístic d’una gran ciutat o àrea urbana (268.696 tones de CO2/any). Els valors presentats 
a l’Annex, a més, no es corresponen amb els indicats a l’apartat 4.1.4. Emissions de GEH ni tenen 
coherència amb els resultats presentats a la fase d’avanç del planejament (valors propers a les 64.000 
tones de CO2/any). 

Caldria doncs, que l’EAE corregeixi aquestes estimacions d’acord amb les superfícies previstes a la 
memòria d’ordenació. 

També caldrà que els resultats es comparin amb els compromisos assumits per l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès per a una reducció d’emissions del 20% per a l’any 2020 en el marc del Pacte d’Alcaldes 
per a l’Energia Sostenible. Segons aquest, el municipi preveu reduir 12.371,67 tones CO2 en relació a les 
emissions de l’any 2005 a través d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible. 

- Respecte a les mesures per a la mitigació d’emissions, es valoren positivament les prescripcions de la 
Normativa ambiental que preveuen les Normes urbanístiques del POUM. Tot i això, caldria anar més enllà 
dels requeriments energètics i d’estalvi i eficiència en l’ús de recursos descrits per als nous usos 
residencials: 

1- Per tal de donar compliment a la Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig de 2010, relativa a l’eficiència 
energètica dels edificis - la qual determina que l’any 2021 tots els edificis de nova construcció siguin de 
consum gairebé nul d’energia i de baixes emissions de CO2 - és important apuntar que el creixement de 
nous usos previstos ha de guiar-se pels següents principis rectors jeràrquics en matèria energètica: 

a) Edificis dissenyats i construïts amb criteris de reducció de la demanda energètica tenint en 
compte els nous criteris bioclimàtics i d’autoconsum energètic dels edificis, baixos en emissions de 
CO2. 

b) Disseny eficient dels sistemes que cobreixen la demanda energètica. 

c) Aprofitament dels recursos locals que abasteixen energèticament l’àmbit. 

d) Compensació de l’impacte energètic generat. 

Així mateix, l’art.27.2 de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic preveu que el Govern i les 
administracions locals hauran de promoure que els nous edificis construïts segueixin criteris 
bioclimàtics per tal que a l’any 2020 aquests edificis siguin de consum energètic gairebé nul. 
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2- Pel que fa a l’impacte de la mobilitat en les emissions, és d’especial interès que s’implantin mesures 
de transport més sostenibles i/o alternatius al vehicle privat. Seran cabdals les mesures per a reduir el 
trànsit, el foment del vehicle elèctric i nous itineraris de bicicletes. 

3- Pel que fa a l’impacte de la gestió dels residus en les emissions, caldrà aplicar el principi de 
jerarquia de prevenció, preparació, reutilització, reciclatge, valorització energètica i finalment 
eliminació; fomentar la recollida selectiva i evitar la deposició de matèria orgànica en abocadors així 
com fomentar l’economia circular a través de l’ús de subproductes com a matèries primeres. 

- Quan a l’avaluació dels impactes dels canvi climàtic i la vulnerabilitat del municipi, tal i com ja es va 
informar a l’informe de 23 de maig de 2018, per tal de donar compliment a la Llei 16/2017, d’1 d’agost 
del canvi climàtic, el POUM de Sant Quirze del Vallès caldrà que tingui en compte: 

1- El possible increment de la freqüència dels incendis forestals caldria tenir-se en compte a l’entorn 
de la serra de Galliners i zones amb pinedes; en aquest sentit fora escaient que el municipi disposi 
de mesures de gestió forestal que ajudin reduir el risc d’incendi en els seus punts vulnerables de les 
seves masses boscoses (tales selectives, neteja del sotabosc...). 

2- Pel que fa als riscos d’inundabilitat, caldrà tenir en compte els darrers estudis elaborats per 
l’IPCC i les conclusions del Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya que confirmen la relació, a 
escala regional, de l’increment de freqüència de fenòmens meteorològics extrems tals com les 
onades de calor i episodis de precipitació extrema i el canvi climàtic. 

A més, els resultats del projecte ESCAT 2011-2012 Generació d’Escenaris amb alta resolució a 
Catalunya, elaborats pel Servei Meteorològic de Catalunya amb col·laboració amb el Supercomputing 
Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), sobre els escenaris de canvi climàtic a curt 
i mitjà termini, pels quals es projecta pel conjunt de Catalunya un augment en la probabilitat 
d’ocurrència d’episodis de precipitació extrema (superior als 200 mm en 24 hores). Això podria 
comportar un augment de fenòmens meteorològics extrems amb riscos puntuals derivats de pluges 
torrencials, i accentuar situacions ja conegudes a la comarca del Maresme. 

3- El risc raonable d’un major dèficit de recursos hídrics -que se suma a l’element estructural de 
dèficit en períodes de sequera típics del clima mediterrani ja viscuts a Catalunya- fa necessari 
preveure elements d’estalvi i gestió tals com la redacció i aprovació d’una ordenança específica 
d’estalvi i eficiència de l’aigua i que per aquells usos que no requereixin qualitat d’aigua potable, 
s’abasteixin de la xarxa d’aigua regenerada. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

- Modificar l’EAE del POUM aprovat inicialment, tenint en compte les consideracions que fa l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic en el seu informe. 

O-06. Departament d’Empresa i Coneixement. Direcció General de Comerç 

El 26 de juny de 2019, la Direcció General de Comerç emet un informe FAVORABLE, amb les CONDICIONS 
següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

El POUM defineix i classifica els establiments comercials d’acord amb el Decret Llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, normativa sectorial vigent. No obstant, cal tenir 
present que, respecte la classificació esmentada per raó de la singularitat dels establiments, d’acord 
amb l’article 6.1.b) del Decret Llei esmentat, els dedicats essencialment a la venda de pirotècnia també 
formen part de la categoria dels singulars (ECS). 

El POUM ordena la localització i els usos comercials segons les zones del terme municipal i segons 
l’article U4.2 del títol VIII de les NN.UU. Cal tenir present que, en aquest municipi, ja no existeix cap 
concentració comercial i en el sector on s’ubica l’actual GECT (amb informe favorable emès el 9 de març 
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de 1989, Expedient núm. 030 B-021), situat dins el perímetre de la TUC actual, hi ha una contradicció 
entre les qualificacions proposades (en clau 7 s’admet la “venda a l’engròs i venda al detall de productes 
elaborats en el propi establiment” i en la clau 8 s’admet el comerç amb una superfície de venda inferior 
a 1.000 m²) i l’article U4.2 esmentat (“dins del perímetre de la TUC...es podran implantar PEC, MEC, 
GEC i GECT singulars i no singulars”). 

En aquest sentit, i atès el llindar poblacional de Sant Quirze del Vallès, cal tenir en compte que els GECT 
no singulars que es preveu possibilitar en aquest article U4.2 no es poden implantar, per la qual cosa, si 
bé la resta de criteris de localització i ordenació de l’ús comercial del Decret Llei 1/2009 han estat 
recollits correctament en la proposta de POUM, cal corregir l’admissió dels usos comercials dins la TUC, 
en el sentit que dins el seu perímetre, només es poden implantar PEC, MEC, GEC i GECT singulars i PEC, 
MEC i GEC no singulars. Pel que fa a aquests establiments no singulars, en cas que configurin un 
establiment comercial col·lectiu dels descrits a l’article 5 del Decret Llei esmentat, en cap cas, podran 
superar els 2.499 m² de superfície de venda. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

- Afegir, en l’article U4.2 del Capítol III del Títol VIII de les NN.UU. del POUM, els establiments 
dedicats essencialment a la venda de pirotècnia com un dels establiments que formen la categoria 
dels singulars (ECS). 

- Eliminar de l’article U4.2 esmentat qualsevol referència a l’existència de concentracions comercials 
en el terme de Sant Quirze del Vallès. 

- Corregir en l’article U4.2 esmentat, els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial de 
l’article 9 del Decret Llei 1/2009 en el sentit que dins el perímetre de la TUC actual de Sant Quirze 
del Vallès, només es poden implantar PEC, MEC, GEC i GECT singulars i PEC, MEC i GEC no singulars. 

- Adequar, quant a dotació de places d’aparcament vinculada a usos comercials, l’article U22.3 del 
Capítol III del Títol VIII de de les NN.UU. del POUM, on es preveu pels “una plaça per cada 60 m² o 
fracció de superfície construïda”, a l’article 12 del Decret 378/2006, pel qual es desplega la Llei 
18/2005, d’equipaments comercials, i que continua vigent d’acord amb la Disposició Transitòria 
Tercera del Decret Llei 1/2009. En aquest sentit, la dotació per a establiments comercials singulars i 
no singulars a partir de 1.300 m² de superfície de venda, ha de ser “en el tràmit de planejament 
urbanístic (...) com a mínim, de 2 places per cada 100 m² edificats”. 

O-07. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

El 28 de maig de 2019, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya emet un informe en el que es 
manifesten, de forma resumida, els CONDICIONANTS següents (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

La documentació del POUM de Sant Quirze del Vallès no inclou informació en relació als riscos geològics i 
per tant no donaria compliment a la normativa urbanística aplicable, en allò que preveu respecte a la 
prevenció de riscs naturals l’article 5 Reglament de la Llei d'urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 
18 de juliol), en relació a les determinacions previstes en els articles 69.2.b) 3r, 72.1 i 73.2.a.4t respecte 
a la documentació del planejament. 

Tal i com consta a l'apartat d'Antecedents, l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès va sol·licitar a aquest 
Institut informació en relació als riscos geològics per a la redacció de POUM, i la resposta d'aquest 
Institut no ha estat recollida a la documentació. 

Aquest Institut recorda la necessitat de realitzar d’un Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG), 
per tal de donar compliment al marc legal de referència. En aquest sentit, l’ICGC ha elaborat el 
document “Criteris bàsics per a la realització de l'Estudi d'Identificació de Riscos Geològics (EIRG)”, com a 
eina de suport per una avaluació preliminar de la perillositat geològica natural de les àrees urbanes, 
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urbanitzables i altres àrees que siguin susceptibles d'urbanització, edificació o pública concurrència. 
Aquest document es pot obtenir a través de la web de l’ICGC: http://www.icgc.cat/Administracio-
iempresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Estudi-d-Identificacio-de-Riscos-Geologics 

Conclusió: 

L’EAE que s’ha d’aprovar provisionalment conté, en l’apartat 2.1.2.4 Riscos geològics, la informació 
sol·licitada segons la normativa vigent. 

L’estudi d’identificació de riscos geològics (EIRG) caracteritza el municipi a partir dels següents continguts: 

- Marc geològic. 

- Anàlisi de la susceptibilitat (esfondraments/subsidències, risc de sismicitat, risc d’esllavissades, risc 
d’inundació). 

- Es mostra els resultats del treball de camp realitzat, en els punts més sensibles (marges de la riera 
de les Arenes, torrents que davallen fins el fons de vall), elaborant un inventari de fenòmens 
detectats (escarpaments en roca tova o sòls amb indicis d’inestabilitat, amb presència d’esllavissades 
i despreniments). 

- S’elabora un mapa detectant els nivells de perillositat. 

O-08. Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Àrea de 
Administraciones Públicas 

El 3 de juliol de 2019, la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información emet un 
informe en el que es manifesta de forma resumida, que caldrà fer unes correccions en la documentació per 
a l’obtenció de l’informe favorable (veure la literalitat en l’expedient corresponent). 

El 2 d’octubre de 2019, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès envia la documentació requerida adoptant 
les següents mesures: 

- L’aspecte relatiu a l’exigència de documentació excessiva en la tramitació de llicències a la que es 
fa referència en l’article 4.4.6 “Regulació del sòl no urbanitzable” de la Memòria de Informació, no 
és d’aplicació, donat que aquest document únicament té caràcter informatiu, en cap cas normatiu, i 
fa referència a la memòria del PGOU del 2000, el qual es va aprovar amb anterioritat a la Llei 
9/2014. 

- En relació a la legislació sectorial de telecomunicacions, queda corregit l’error en l’Estudi 
Ambiental Estratègic sobre la Llei 21/2013 i, actualitzat el marc legal eliminant les referències a la 
Llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes, per estar derogada. 

En vista dels canvis realitzats, la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
emet el dia 4 de novembre de 2019 un informe FAVORABLE en relació a l’adequació del present POUM de 
Sant Quirze del Vallès a la normativa sectorial de telecomunicacions. 

Conclusió: 

El document que ha d’aprovar-se provisionalment haurà d’incorporar els canvis exposats a l’anterior part 
valorativa. 

O-09. Secretaría General de Transportes. Dirección General de Aviación Civil 

El 23 de juliol de 2019, la Dirección General de Aviación Civil emet un informe en el que es manifesta, de 
forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

- Es sol·licita a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès que remeti un seguit de documentació addicional 
per poder emetre l’informe preceptiu sol·licitat. 
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Conclusió: 

Per tal de donar compliment a les condicions establertes per la Direcció General d’Aviació Civil, es va 
remetre la documentació sol·licitada que incorpora les següents modificacions: 

 
1. Es modifica la normativa per tal d’incloure la menció a la normativa sectorial aplicable, en 

particular la que s’adjunta al seu informe. Aquesta es troba a l’apartat g) Servituds 
Aeronàutiques de l’article 73 de les Normes Urbanístiques. 

2. El planejament en relació a les afeccions acústiques incorpora les següents consideracions: 

A. S’incorporen en els plànols normatius el plànol 11. Afeccions Acústiques de l’aeroport de 
Sabadell (segons l’annex II del seu informe). 

B. Es recull amb caràcter normatiu a l’article 47 de les Normes Urbanístiques, la referència 
expressa a les disposicions que incorporen en el seu informe, en relació als àmbits 
classificats com a Sol Urbà consolidat, com a sol urbà no consolidat i com a sol no 
urbanitzable, afectats per la petjada sonora. 

3. En relació a les servituds Aeronàutiques  s’incorporen les següents consideracions : 
A. S’elabora un plànol del sol urbà afectat per les servituds Aeronàutiques on hi figura la 

següent informació: 

1- Delimitació del sol urbà consolidat del POUM que manté la seva categoria i 
alçades de les edificacions exactament igual que respecte al vigent PGO del 2000. 

2- Delimitació de sol urbà per execució de planejament urbanístic duran la vigència 
del PGO, on s’han mantingut també els paràmetres de categoria i alçades 
reguladores respecte del PGO vigent. 

3- Delimitació del sol urbà consolidat on la proposta del POUM modifica les 
categories i alçades del PGO vigent. 

4- Per a tots els àmbits identificats en els 3 punts anteriors, s’ha inclòs en els plànols 
l’alçada màxima de les edificacions permeses incloent tots els seus elements 
(assignant 3,00 metres més a l’alçada reguladora màxima per incloure les 
antenes, parallamps, xemeneies, etc.) 

5- Relació de la delimitació expressa dels àmbits de planejament que hagin estat 
informats per la Direcció general d’Aviació Civil, inclosa al plànol. 
 

B. Es presenta un certificat de la Secretaria en el que s’indica el següent, en relació als 
àmbits identificats en el plànol de sòl urbà afectat per Servituds Aeronàutiques: 
 

 Respecte als àmbits de sòl urbà consolidat identificats al plànol de Sòl urbà 
afectat per Servituds Aeronàutiques on es mantenen els paràmetres respecte 
l’actual PGO. 

1. Eren sol urbà consolida en el vigent PGO 
2. El POUM en tramitació no augmenta l’alçada màxima de les edificacions 

permesa (inclosos elements com antenes, parallamps, xemeneies etc.). 
 Per a cadascun dels àmbits de sol urbà identificats com àmbits de sol urbà per 

execució de planejament urbanístic on es mantenen els paràmetres respecte el 
planejament vigent: 

1. El planejament urbanístic que va ordenar l’àmbit i quan va ser aprovat. 
2. El POUM en tramitació, no augmenta l’alçada màxima de les edificacions 

(inclosos elements com antenes, parallamps, xemeneies etc.) ni 
augmenta la seva planta respecte al referit planejament urbanístic 
aprovat abans del POUM. 
 

C. S’inclouen en el POUM els següents plànols i disposicions en matèria de servituds 
aeronàutiques: 
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1- S’incorporen en els plànols normatius el plànol 12. Servituds Aeronàutiques de 
l’aeroport de Sabadell (segons l’annex III de l’informe). 

2- Es recull a l’article 48 de la normativa referencia a les disposicions que 
s’incorporen a l’informe de requeriment. 

O-10. Departament de Justícia. Direcció General d’Afers Religiosos 

L’1 d’agost de 2019, el Departament d’Educació emet un informe CONDICIONAT en el que es manifesta, de 
forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

La memòria del POUM no conté l’avaluació i justificació de les necessitats quantitatives i de localització 
de sòl per a la implantació de centres de culte en el municipi. 

Es requereix a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès que complementi la memòria del POUM en el 
sentit de la disposició transitòria primera de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, d’acord amb l’article 4, que 
estableix que els planejaments d’ordenació urbanística municipal han de preveure sòls amb la 
qualificació de sistema d’equipament comunitari on s’admetin els usos de caràcter religiós de nova 
implantació, d’acord amb les necessitats i les disponibilitats dels municipis i que contingui un estudi, una 
avaluació i justificació de les necessitats quantitatives i de localització de sòl per a la implantació de 
centres de culte en el municipi. Cal tenir en compte la data del 20 d’agost de 2019 que, a tal efecte, 
resulta de la disposició transitòria primera de la Llei 16/2009. 

Conclusió: 

Segons l’article U7 de les Normes Urbanístiques del POUM, l’ús religiós està comprès dins de dotacions 
públiques. Cal indicar que gairebé la totalitat de les zones del Pla admeten com a ús compatible les 
dotacions públiques. Tant sols la zona 6 (residencial unifamiliar) condiciona aquests usos a que siguin l’ús 
total de l’edificació. Al respecte de l’emplaçament físic respecte als altres usos principals, el POUM 
aprovat inicialment els admet en situació relativa 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 25 de juliol de 2019 va aprovar la correcció 
d’errades i omissions del document del POUM aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de 28 de març 
de 2019. En aquesta correcció s’admet la ubicació de l’ús religiós, també, en situació 0 (activitat situada 
exclusivament en planta soterrani amb accés independent respecte d’altres usos). 

D’altra banda, es fa una reserva de sòl d’equipaments sense ús assignat suficientment dimensionada per 
encabir les necessitats d’ampliació de l’ús religiós.  

Actualment a Sant Quirze hi ha 7 centres de culte: 

- L’església de Sant Quirze i Santa Julita, un conjunt composat per dos edificis situats a la plaça de la Vila i 
el carrer Mossèn Rosales.  

- El centre de culte per Testimonis de Jehovà al carrer Moianès 11, amb un aforament de 1684 persones.  

- L’església baptista o local d’aforament reduït situada al carrer Església 3.  

- La capella de Santa Rosa, emplaçada al barri de los Rosales.  

- La capella de Sant Francesc d’Assís, situada al camí de Can Ponsich. 

- L’església de Sant Feliuet de Vilamilans, situada a la carretera de Molins de Rei a Sabadell km 13,5. 

Cal afegir que durant el procés participatiu no hi ha hagut cap demanda de particulars o col·lectius en 
referència directa als centres de culte. Per part de la ciutadania, els òrgans de govern i els tècnics, no s’ha 
detectat cap mancança o problemàtica en aquest context. 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment es faran constar aquestes conclusions. 
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O-11. Departament d’Educació. Serveis Territorials al Vallès Occidental 

El 5 d’agost de 2019, el Departament d’Educació emet un informe FAVORABLE en el que es manifesta, de 
forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

- Pel que respecta a les competències d’aquest departament no hi ha cap observació a fer, donat que les 
parcel·les destinades a equipament docent - i actualment ocupades per escoles i/o instituts – mantenen 
les seves condicions urbanístiques i no es troben afectades. 

Conclusió: 

No cal modificar cap contingut del document aprovat inicialment. 

O-12. Departament d’Empresa i Coneixement. Direcció General de Turisme 

El 8 de juliol de 2019, la Direcció General de Turisme, emet un informe FAVORABLE, amb les CONDICIONS 
següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

- Els allotjaments turístics que es vulguin implantar en la modalitat de turisme rural o hoteler, s’hauran 
d’ajustar a les tipologies, denominacions i requisits establerts per la Llei 13/2002, de 21 de juny, de 
turisme de Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i 
d’habitatges d’ús turístic. 

- Destaca un seguit d’objectius per a la planificació turística des de la vessant del desenvolupament 
turístic: 

1- Model d’ordenació urbanística eficient, basat en la sostenibilitat econòmica, ambiental i social, que 
optimitzi els sols residencials amb un model de creixement diferent de l’habitatge unifamiliar actual 
amb projectes de menor escala repartits pel conjunt del teixit urbà. 

2- Estructurar el municipi a partir dels torrents i els espais lliures, amb una trama urbana mes densa i 
compacte. 

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

4- Protegir els espais fluvials i les ribes dels cursos d’aigua que travessen o delimitin els nuclis. 

5- Qualificar com a zones verdes o espais lliures els indrets amb més valor natural, ecològic i de 
biodiversitat que connectin els sòl urbà amb el no urbà i serveixin com a base d’esponjament i 
assentament urbà d’alta qualitat ambiental. 

6- Incorporar nous sectors productius que potencien el sector industrial del municipi i les capacitats 
econòmiques del territori. 

7- Integrar el patrimoni i el paisatge de l’entorn. 

8- Catàleg de béns a protegir pel seu valor històric, artístic, arquitectònic, paleontològic, etnològic, 
documental, bibliogràfic, científic o tècnic i que esta format per elements del patrimoni arqueològic, 
d’edificació arquitectònica i elements d’interès patrimonial. 

9- Catàleg de masies, cases rurals en sòl no urbanitzable, susceptibles de ser construïdes o rehabilitades 
i que cal preservar o recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o 
socials. Regulació dels usos permesos, entre els que figuren l’establiment hoteler i el turisme rural. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

- Especificar en l’article U4.3 de les NN.UU. del POUM que les diferents modalitats i els requisits es 
regularan segons la legislació sectorial turística vigent (Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de 
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Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i 
d’habitatges d’ús turístic, o aquella altra que la substitueixi). 

O-13. Consell Català de l’Esport 

El 14 de juny de 2019, el Consell Català de l’Esport emet un informe DESFAVORABLE en el que es 
manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

Des del punt de la planificació esportiva s’informa desfavorablement per les següents raons: 

- Tot i esmentar el PIEC com a pla territorial sectorial en l’àmbit de la planificació d’equipaments 
esportius a Catalunya, no ha tingut en compte les seves directrius urbanístiques ni justifica el seu 
compliment  

- No concreta la superfície del sòl ocupat per les instal·lacions esportives existents ni la superfície dels 
solars de reserva, qualificades com a sistema de dotacions esportives (clau De) pel planejament vigent. 
D’altra banda no justifica la superfície necessària d’equipament esportiu per encabir els dèficits 
d’instal·lacions esportives proposats per l’Ajuntament i atendre la demanda potencial.  

- No preserva l’ús esportiu dels equipaments existents i de les reserves de sòl, qualificades pel 
planejament vigent de sistema de dotacions esportives (clau De), al qualificar-los de sistema 
d’equipaments (clau E).  

El 30 d’octubre de 2019, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en contesta a l’informe del Consell Català 
de l’Esport (CCE) de data 14 de juny de 2019, va presentar la Memòria d’informació i la Memòria 
d’ordenació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) incorporant les justificacions que requeria 
l’informe i sol·licitant, per via telemàtica, que informés en l’àmbit de la seva competència. 

El 20 de novembre de 2019, el Consell Català de l’Esport emet un informe FAVORABLE en el que es 
manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

- S’informa favorablement el Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès, des del 
punt de vista de la planificació esportiva, perquè incrementa la superfície de sòl d’equipament esportiu i 
compleix l’estàndard orientatiu que proposa el PIEC. 

Conclusió: 

Segons l’informe rebut el 14 de juny de 2019, la Memòria de la ordenació del POUM aprovat inicialment ha 
estat completada justificant que les noves peces d’equipament esportiu compleixen amb les directrius 
urbanístiques que estableix el PIEC. S’han afegit les superfícies de sòl ocupat per les instal·lacions 
esportives existents i la dels solars en reserva, tant del planejament vigent com les proposades pel POUM. 
Es justifica que la superfície de reserva d’equipaments esportius és suficient per atendre a la demanda 
potencial. El redactat afegit al punt 4.3 és el següent: 

“Les noves peces d’equipament esportiu, així com totes aquelles que es vegin modificades, hauran de 
complir el que disposa l’article 95 de la llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.  

Els sòls qualificats pel POUM com a sistema d’equipaments esportius, codi Ee, compleixen amb les 
característiques de l’emplaçament, de reserves de sòl i d’integració i valoració d’impactes que 
s’estableixen en l’apartat 8.2 del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya 
(2005) sobre directrius urbanístiques. 

Segons el planejament vigent el sòl ocupat per equipaments esportius actualment és de 47.073 m². En 
reserva queden 117.861 m² qualificats amb doble clau E-Ee i 20.524 m² amb clau Ee.  

Cal destacar que el POUM augmenta la superfície total que pot ser destinada a equipaments esportius, 
resultant un total de 198.809 m². La reserva d’equipaments esportius amb doble clau E-Ee és de 
119.646 m² i la d’equipaments esportius Ee de 32.359 m², sumant un total de 152.00 m². 
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La memòria social fa una estimació de població pel 2036 en un escenari mitjà de 22.110 persones. 
Donat que la reserva de sòl d’equipaments esportius és de 116.646 m², el ràtio equivaldria a 5,28 
m²/habitant. Es compleix l’estàndard orientatiu que proposa el PIEC per a una població entre 10.000 i 
25.000 habitants com Sant Quirze del Vallès, una reserva de sòl d’equipaments esportius no inferior a 
3,5 m²/habitant.” 

Article 104.2 PGOU: 

Els usos a què es destinen els sòls inclosos en el sistema d'equipaments són els següents: 

 - Dotacions comunitàries Dd Docent 

 - Ds Sanitària i assistencial 

 - De Esportiva 

 - Dc Cultural - Social 

 - Dab Abastament 

 - Dad i Da* Administrativa 

 - Dr Religiosa 

 - D Dotacions sense ús determinat 

Article 111.3 POUM: 

En els sòls destinats a equipaments que ja contenen en l’actualitat qualsevol dels usos dotacionals 
específics establerts en l’article U7 d’aquestes Normes urbanístiques, aquest POUM determina aquest ús 
com a dominant. No obstant l’anterior, el Pla assigna usos específics concrets a aquelles peces destinades a 
acollir les dotacions que mereixen la principal atenció que li ha de correspondre a un document de 
planejament general: els equipaments educatius i els equipaments esportius que s’entenen com 
“equipaments extensius” per ser, en general, els que concentren una major quantitat de superfície de sòl 
del municipi. Aquests equipaments s’identifiquen en els plànols d’ordenació amb els codis següents: 

 - equipament educatiu, codi Ed 

 - equipament esportiu, codi Ee 

D’altra banda cal indicar que, segons l’article 109 de les Normes urbanístiques del POUM, els equipaments 
esportius s’entenen com “equipaments extensius” per ser, en general, els que concentren una major 
quantitat de superfície de sòl del municipi. Aquests equipaments s’identifiquen en els plànols d’ordenació 
amb el codi Ee. 

Totes aquestes indicacions han estat recollides al document, obtenint un segon informe favorable. 

O-14. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

El 21 de juny de 2019, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya emeten un informe FAVORABLE, amb 
les CONDICIONS següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

- Per al desenvolupament urbanístic de les zones incloses als terrenys immediats al ferrocarril seran 
d’obligat acompliment les limitacions contemplades a la llei ferroviària catalana 4/2006, de 31 de març. 

- El desenvolupament d’obres situades en zona de protecció del ferrocarril, generaran el corresponent 
expedient de servitud sent necessària l’autorització de FGC, prèvia presentació dels respectius projectes 
executius. Així mateix, el desenvolupament de projectes d’edificacions sobre els terrenys limítrofs a la 
plataforma ferroviària, hauran de garantir tècnicament l’acompliment del objectius de qualitat acústica, 
en relació als paràmetres establerts a la normativa sectorial d’impacte acústic Llei 16/2002, de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica, Decret 176/2009, de 10 de novembre i ordenances 
reguladores municipals relacionades. 
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- El desenvolupament de les obres de millora de la interconnexió viària de la línia d’FGC sobre la 
plataforma ferroviària, caldrà que es porti a terme sense afectació sobre el servei comercial de trens. 

- En relació a l’aparcament de l’estació, segons l’estudi redactat per la ATM, ”Estudio de 
dimensionamiento y localización de los aparcamientos de intercambio modal en las redes ferroviarias 
interurbanes operades per RENFE RODALIES i FGC” l’any 2008, existeix un important dèficit en la 
disponibilitat de places d’aparcament a l’estació de Sant Quirze. Així de les 300 actuals es preveu una 
ampliació fins 897 places, disposades en un aparcament soterrat al mateix indret que l’actual aparcament 
en superfície. És en aquest sentit que el Pla de Millora Urbana Estació (PMU-13) ha de preveure l’ampliació 
de la capacitat de actual aparcament, preveient la construcció d’un de nou en subsòl a la mateixa ubicació, 
de tal manera que resti garantida la seva funció específica com a Park&Ride segons es detalla a l’estudi de 
l’ATM. 

- Cal mantenir l’actual qualificació del POUM com a sistema ferroviari (clau F), a tot l’àmbit de l’estació 
de Sant Quirze incloent la superfície ocupada per l’edifici de la Sotcentral elèctrica d’FGC en servei així 
com la superfície annexa complementària, que ha de garantir la seva operació i mantenibilitat i connexió 
física entre la infraestructura i la plataforma ferroviària. 

- L’edifici de l’estació es troba afecte a l’explotació ferroviària i consideren que no procedeix la seva 
catalogació com a BCIL, atès que pot condicionar possibles ampliacions o modificacions.  

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

- Establir en les determinacions normatives de la fitxa urbanística del PMU-13 que es procurarà ubicar 
un nombre un nombre major de places d’aparcament d’ús públic a les que hi ha en l’actualitat 
situant-les en superfície amb espai arbrat, en soterrani o en altres situacions. Caldrà mantenir, en 
qualsevol cas, el nombre de places actual. 

- Establir en les determinacions normatives de la fitxa urbanística del PMU-13 que es preveurà la 
reubicació de la sotcentral elèctrica d’FGC en servei per tal de millorar i ampliar la connexió de 
vianants existent. La seva situació serà, preferentment, soterrada.. 

- Disminuir el nivell de protecció de l’edifici de l’estació, catalogant-lo com a BPU. 

O-15. Direcció General de Qualitat Acústica i Lumínica 

El 20 de juny de 2019, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic emet un informe sobre la 
Qualitat Acústica i Lumínica, el qual és FAVORABLE amb les CONDICIONS següents (veure la literalitat en 
l’expedient corresponent): 

- Avaluació del vector acústic. Pel que fa al vector contaminació acústica caldrà: 

1- Incorporar el mapa de capacitat acústica de Sant Quirze del Vallès aprovat en data 27/09/2012 
com un instrument normatiu més al POUM, incorporant en aquest les noves zones de creixement 
que es preveuen en el POUM. 

2- Assegurar la compatibilitat dels usos i de les zonificacions atenent als receptors sensibles afectats. 
Aquest aspecte s’ha de tenir en compte especialment en els nous sectors de desenvolupament 
previstos que s’han d’identificar en el Mapa de capacitat acústica aprovat. 

3- Preveure l’aplicació de mesures correctores que assegurin el compliment dels objectius de 
qualitat acústica, en cas que siguin necessàries, en tots aquells receptors sensibles que hi puguin 
quedar afectats. 

4- Tenir en compte les zones de soroll de les infraestructures de transport, delimitades pels seus 
titulars, i les seves limitacions per a determinats usos del sòl, activitats, instal·lacions, 
construccions o edificacions. 
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Els instruments de planejament derivat i, si és el cas, la seva avaluació ambiental, hauran de justificar el 
compliment d’aquests objectius de qualitat acústica, del mapa de capacitat acústica vigent i de les normes 
per a les noves construccions en zones de soroll. 

5- Integrar a la normativa que abans que s’atorguin els permisos i les llicències corresponents, 
l’ajuntament ha de comprovar que el projecte bàsic recull els objectius de qualitat acústica 
exigibles i preveu les mesures necessàries per al seu compliment, i també que aquestes mesures i 
objectius es fan efectius tant en el projecte d’execució com en les fases d’ordenació i de disseny. 

6- Deixar en suspens el procediment administratiu d’atorgament d’un projecte bàsic de nova 
construcció quan aquest no compleixi el que disposa l’apartat anterior, fins que se n’acrediti el 
seu compliment o previsió. 

- Avaluació del vector llum. Pel que fa al vector contaminació lumínica caldrà: 

1- Considerar que la zonificació definitiva és la que estableixi el Mapa de protecció envers la 
contaminació lumínica aprovat en data 29 de juny de 2018. En cas que l’aprovació del POUM 
comporti variacions en la classificació del sòl, caldrà comunicar-ho al Servei per tenir-ho en 
compte en futures actualitzacions del Mapa. 

2- Integrar a la normativa del POUM que els projectes de noves edificacions o els projectes 
d’urbanització que concretin els sectors, han d’incloure la documentació tècnica necessària, 
d’acord amb les indicacions de l’Annex 1 del Decret 190/2015, perquè el Servei pugui avaluar la 
conveniència de les instal·lacions d’il·luminació exterior projectades i aportar les consideracions 
oportunes. 

3- Que les instal·lacions d’enllumenat exterior compleixin, entre altres, les condicions que consten a 
l’annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, d’acord amb la zona de protecció pel que fa a la 
tipologia de les làmpades i al percentatge màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) 
dels llums, en funció de l’horari d’ús i la zona de protecció.  

4- Ser especialment respectuós per evitar els efectes pertorbadors en el medi, controlar la 
il·luminació intrusa i planificar adequadament les necessitats d’il·luminació per tal de minimitzar 
els punts de llum instal·lats i els nivells d’il·luminació.  

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

- Afegir les zones de creixement previstes en el POUM al mapa de capacitat acústica municipal i 
incorporar-ho com a instrument normatiu.  

- Integrar a la normativa del POUM les indicacions que estableix l’informe. 

- Tenir en consideració totes aquestes aportacions que fa la Direcció General de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic. 

O-16. Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 

El 12 de juliol de 2019, l’Autoritat del Transport Metropolità emet un informe FAVORABLE, amb les 
CONDICIONS següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

- L’EAMG, entre les taules 15 i 17 s’observa un desajust entre el percentatge de repartiment modal i la 
previsió total de desplaçaments per modes. Caldria corregir els càlculs per ajustar el repartiment modal 
proposat. 

- Caldrà establir el nombre de places a reservar per a vehicles elèctrics, així com la reserva de places PMR. 
Aquesta dotació caldrà concretar-la en el planejament derivat. 

- No es considera vàlida la proposta referent a la xarxa de transport públic. Aquesta proposta d’una part es 
basa a la creació de dues noves parades per sentit a la línia B9, a la C-1413 per millorar l’accessibilitat al 
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sector PAU 4 i entre el sector PAU 4 i el PMU 7. Per altra banda, proposa la posada en marxa de sistemes de 
transport privat d’empresa per tal de garantir l’accés dels treballadors/es amb modes alternatius al 
vehicle privat, per la nova demanda de viatgers associats a serveis d’autobús discrecionals. 

Per tant, tenint en compte l’increment de mobilitat vinculat al desenvolupament del POUM resultarà 
necessari establir una millora de l’oferta de transport públic tan intermunicipals com també dins del propi 
municipi. 

- Caldrà fer una proposta econòmica que tingui en compte totes les propostes plantejades per les diferents 
xarxes de transport. A més a més de donar compliment a la condició esmentada al punt 11 referent a la 
xarxa de transport públic, i pressupostar les actuacions pertinents. 

A banda d’aquestes condicions, l’informe estableix una sèrie de recomanacions: 

- Respecte la mobilitat en vehicle privat es recomana analitzar l’oferta i demanda d’aparcament a la via 
pública. 

- Respecte a la xarxa de transport públic, d’una banda es recomana analitzar la cobertura del servei 
d’autobús diferenciant la cobertura del servei urbà de l’interurbà. D’altra banda, es recomana incorporar 
l’oferta nocturna del transport públic, així com informació d’horaris i freqüència de pas del servei 
ferroviari. 

- Respecte a mobilitat a peu i en bicicleta, es recomana incorporar una anàlisi de la situació actual de les 
voreres, des del punt de vista de la seva accessibilitat. 

- Respecte la distribució urbana de mercaderies, no queda clara la previsió de reserva de places per usos 
comercials i d’oficines. Es recomana la justificació de la proposta de reserva i el seu repartiment entre els 
diferents sectors del POUM. 

- Respecte a l’avaluació de la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica es troba a faltar 
la implementació de mesures complementàries que minorin la incidència de la mobilitat sobre la 
contaminació atmosfèrica. Així es recomana incorporar mesures com les que se citen al Pla d'actuació per a 
la millora de la qualitat de l'aire per a ens municipals. 

Conclusió: 

En l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

- Fer les modificacions sobre les condicions que estableix l’informe. 

- Considerar la sèrie de recomanacions que presenta l’informe. 

O-17. Agència de Residus de Catalunya 

L’1 de setembre de 2019, l’Agència de Residus de Catalunya emet un informe FAVORABLE, amb les 
CONDICIONS següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

Caldrà fer les actuacions proposades d’acord amb els següents criteris: 

A) Gestió de la contaminació del sòl 

- El vector contaminació del sòl comprèn la contaminació puntual o local del sòl segons la definició donada 
en el document “Cap a una estratègia temàtica per a la protecció del sòl” (COM (2002) 179 final). 

En aquest sentit, la normativa bàsica de referència del vector contaminació del sòl és la següent: 

següent: 

Estatal 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 



INFORME DEL TRACTAMENT DELS ESCRITS PRESENTATS DURANT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL POUM DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

  

3. INFORMES DELS ORGANISMES AFECTATS PER RAÓ DE LLURS COMPETÈNCIES SECTORIALS 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. Novembre 2019 24  

 Reial Decret 9/2005, de 14 de gener pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats (text 
consolidat). 

Catalana 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
residus (text consolidat). 

- Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb activitats potencialment 
contaminants del sòl (actuals o històriques), cal que s’ajusti al compliment del RD 9/20051 i de l’article 20 
del DL 1/20092. 

B) Gestió de residus 

- Fomentar la correcta gestió dels residus municipals i facilitar la disponibilitat d'instal·lacions adequades 
per al seu tractament, d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus de conformitat amb el Decret 
Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

C) Altres consideracions 

- Gestionar els residus d'enderrocs, de la construcció i d'excavació que es puguin generar en el 
desenvolupament de les actuacions d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus de conformitat 
amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

- En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment amb contingut 
d'amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, així com al 
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Aquests residus es gestionaran en 
instal·lacions autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya. 

- Tenir en compte l’existència d’empreses gestores de residus en el municipi a l’hora de definir l’ús de les 
parcel·les afectades. 

Conclusió: 

No cal modificar cap contingut del document aprovat inicialment. Cal tenir en compte les consideracions 
del present informe. 

O-18. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 

El 3 de desembre de 2019, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) emet un informe 
FAVORABLE, amb les CONSIDERACIONS següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

A) Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua d’acord amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya. 

Així mateix, caldrà consultar a la resta d’administracions públiques afectades i al públic interessat 
identificats en el document d’abast emès per aquesta Oficina Territorial en data 18 de juliol de 2018. 

B) Altrament, caldrà donar compliment a les consideracions establertes en l’informe de l’Oficina Catalana 
de Canvi Climàtic sobre l’aprovació inicial del Pla, de 31 de maig de 2019, tot recaptant nou informe 
d’aquest organisme per tal de validar la seva efectiva incorporació. 

C) Caldrà completar i/o esmenar l’estudi ambiental estratègic en el sentit següent: 

c.1) Caldrà compliment als requeriments exposats en el document d’abast i reiterats en el present 
informe, pel que fa a la descripció dels requeriments ambientals, la definició d’objectius i criteris, el 
càlcul d’indicadors i la descripció i valoració de les alternatives. 
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c.2) Caldrà completar el programa de vigilància ambiental, determinant el contingut dels informes de 
seguiment i la seva periodicitat, tot incorporant els indicadors establerts en el document d’abast per tal de 
poder valorar el compliment de la normativa i les mesures, la seva efectivitat i la possible aparició 
d’efectes adversos no contemplats. 

c.3) Caldrà valorar de manera més exhaustiva l’impacte sobre els valors naturals i ecològics que poden 
tenir determinades activitats i usos en els components i filtres proposats, especialment sobre els 
components aigua i agrícola de secà, i sobre els filtres de protecció Zona de flux preferent i Serveis 
ecosistèmics Paisatge. 

c.4) Atès que el planejament vigent prohibeix en tot el sòl no urbanitzable les activitats extractives i les 
activitats d’aparcament de caravanes, i donada la capacitat transformadora d’aquestes activitats, caldrà 
analitzar l’impacte diferencial derivat del canvi de regulació en relació amb el planejament vigent sobre el 
sòl no urbanitzable i els seus valors associats, tot garantint el compliment dels criteris establerts en el 
document d’abast d’evitar aquells usos que tenen associats una elevada transformació en sòls que 
comprenen més valors i qualitats ambientals, i de preservar i potenciar el sòl agrícola. 

c.5) D’acord amb l’informe de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic esmentat, caldrà corregir les 
estimacions de GEH efectuades en l’estudi ambiental estratègic d’acord amb les superfícies previstes en la 
memòria d’ordenació, i comparar els resultats obtinguts amb els compromisos assumits per l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès en el marc del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible de reduir 12.371,67 
tones de CO2 a l’any 2020 en relació amb les emissions de l’any 2005. 

D) Caldrà esmenar les següents discrepàncies detectades en la documentació aportada: 

d.1) En el plànol 3.c relatiu als components de qualificació de sòl no urbanitzable, no hi figuren els 
components relatius a Aigües, Boscos de Protecció i Sòl agrícola de regadiu. Atenent la discrepància entre 
la definició de components i els establerts en els plànols, caldrà clarificar quins components formen part 
del terme municipal, sistematitzant-los de tal manera que sigui possible la seva localització en els plànols 
d’ordenació aportats. 

d.2) En les masies catalogades s’admeten tots els usos previstos en l’article 47.3 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, tot i que, segons el plànol 3C, els elements Can Camps, Can Ferran, Can Llobateres, Can Arús 
i Can Vinyals es situen en el component HIC, on resten prohibits aquests usos esmentats. Per tant, caldrà 
clarificar quina regulació li pertoca, atenent la divergència detectada. Caldrà modificar les coordenades de 
les fitxes de les masies de manera que coincideixen amb la situació en sistema UTM de l’element. 

E) Caldrà adoptar mesures per limitar l’ocupació del sòl pendent d’edificar en l’assentament de 
Castelltort, valorant la possibilitat d’incrementar la seva compacitat o bé traslladant el sostre en altres 
àmbits més idonis per acollir aquests usos residencials. 

Caldrà valorar la possibilitat d’augmentar la relació d’habitatges plurifamiliars del PAU 4 Castellet, 
propiciant una major compacitat amb el corresponent alliberament de sòl. 

F) Caldrà definir el percentatge de superfície arbrada i enjardinada proposat en l’àmbit del PMU 14 Can 
Canals Nord, per tal de poder valorar la millora de la permeabilitat i la reducció de l’efecte illa de calor en 
relació amb la situació actual 

G) Caldrà mantenir com a sòl no urbanitzable els sòls de protecció especial definits pel Pla territorial 
metropolità de Barcelona que s’integren en el PMU 12 Can Corbera d’acord amb l’article 2.6 de les normes 
d’ordenació territorial, sens perjudici de les consideracions efectuades en l’article 2.10 de les mateixes 
normes. 

H) Caldrà minimitzar el consum de sòl associat a les noves construccions, realitzant una regulació 
específica de cadascuna de les claus contemplades en funció dels valors naturals i ecològics, limitant 
l’ocupació en aquells espais d’interès connector i assegurant que el reciclatge de les construccions existents 
comporti un enderroc superior a la superfície addicional construïda. 

I) Caldrà clarificar quins són els valors de protecció de secans compresos en el terme municipal, atenent el 
contingut de l’article 229 de la normativa del POUM, de regulació del filtre de protecció territorial. 
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J) Caldrà evitar la transformació i ocupació dels sòls d’interès connector presents en el terme municipal, 
tot realitzant un regulació pròpia per aquests tipus de sòls de tal manera que es garanteixi la seva 
funcionalitat ecològica. 

K) Caldrà alliberar de l’edificació el límit occidental del sector PMU 2 Can Llobateres, actualment ocupat 
per una zona forestal catalogada amb pendents superiors al 20%, atenent la vulnerabilitat manifesta en 
aquest àmbit de l’eix connector identificat pel planejament territorial i seguint les directrius de l’informe 
urbanístic i territorial adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 24 de 
juliol de 2018. 

L) Caldrà que en el desenvolupament del PMU 3 Can Ponsic es maximitzi la permeabilitat ecològica del 
sector, evitant la dispersió territorial del nou sostre, preservant la matriu agrícola i recuperant els 
hàbitats naturals associats al torrent de la Betzuca, si resulta escaient, d’acord amb l’establert en l’annex 
II de l’ISA del PTMB, relatiu a les actuacions de protecció i millora de la connectivitat. 

M) Caldrà vincular al component d’aigua la vegetació de ribera, tant l’existent com la potencial, i definir-
ho així en el plànol d’ordenació corresponent, per tal d’assegurar un espai de protecció suficient on es 
possibiliti una vegetació de ribera de qualitat, tot evitant un tractament artificialitzador de les mateixes 
ribes i evitant la implantació d’activitats i usos que comportin l’alteració o deteriorament dels 
ecosistemes. 
Caldrà qüestionar l’admissió d’activitats extractives i de construccions agrícoles de 40 m2st en el 
component aigua i en el filtre de protecció zona de flux preferent, respectivament. 

N) Caldrà identificar els àmbits amb més qualitat i fragilitat paisatgística, i establir una regulació 
adequada que garanteixi el manteniment i millora dels valors paisatgístics intrínsecs, tot aportant mesures 
i determinacions addicionals de protecció, si resulten necessàries. 

O) Caldrà garantir el compliment de les determinacions establertes en l’Acord GOV/127/2014, de 23 de 
setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció 
especial de l'ambient atmosfèric. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

- Considerar totes aquestes aportacions que fa l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i 
modificar el document per donar compliment a aquestes en mesura que sigui possible. 

- Respecte el punt E), es considera que l’actual proposta del POUM aprovada inicialment ja redueix i 
limita molt l’ocupació del sòl pendent d’edificar en l’assentament de Castelltort. No es troba la 
manera de traslladar aquest sostre o augmentar la compacitat encara més. 

- En relació al punt K), s’ha estudiat l’ocupació actual de les parcel·les, considerant també les que no 
estan ocupades però tenen llicencies concedides i la relació de les lliures amb el pendent superior al 
20% de l’àmbit. Un cop fet aquest anàlisis de la situació actual i tenint present el context històric, es 
considera que aquesta modificació que es proposa no es viable. La Modificació del Pla Parcial feta pel 
Lluis Cantallops, precisament va lluitar per preservar al màxim les zones boscoses així com les de 
pendent superior al 20%, concentrant l’edificació a las àrees planeres i qualificant com espais lliures 
els terrenys més boscosos i de major pendent, reduint al màxim l’impacte en el territori. 

O-19. Servei d’Aeroports i Transport Aeri 

El 11 de juny de 2019, el Servei d’Aeroports i Transport Aeri emet un informe FAVORABLE en el que es 
manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

- L’àmbit municipal està inclòs en la zona de les servituds aeronàutiques legalment establertes per a 
l’aeroport de Sabadell i, per tant, segons la Disposició Addicional Segona del Reial Decret 2591/1998, 
de 4 de desembre, sobre la Ordenació dels Aeroports d’Interès General i de la seva Zona de Servei, 
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correspon a la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment emetre informe al respecte, ja 
que es tracta d’un aeroport d’interès general.  

- Informen que no existeix cap altra infraestructura d’aquest tipus en servei ni planificada en l’àmbit 
municipal. 

Conclusió: 

No cal modificar cap contingut del document aprovat inicialment. 

O-20. Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 

El 21 de novembre de 2019, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments emet un 
informe FAVORABLE, amb les CONDICIONS següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

A) Cal disposar d’una xarxa d’hidrants d’incendi que compleixi amb les condicions i normativa que 
s’especifica a l’informe. 

B) Es determinen les condicions d’entorn i accessibilitat que han de complir els vials de circulació per 
a preveure l’espai de maniobra suficient per a bombers. Cal donar compliment a la normativa que 
determina aquestes especificacions tècniques. 

C) Cal garantir que totes les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en 
terreny forestal o en la franja de cinc-cents metres que els envolta disposin de les franges de 
protecció respecte de la forest i del seu manteniment, en funció de les necessitats normatives 
indicades. 

Cal garantir que els terrenys de les parcel·les no edificades es mantinguin lliures de vegetació seca i 
amb la massa forestal aclarida, segons l’article 7 del Decret 123/2005. 

Cal donar compliment a la normativa que regula aquesta franja de protecció respecte la massa 
forestal. 

D) Cal que les normes urbanístiques (paràmetres urbanístics, usos) defineixin les ubicacions no 
permeses de sectors d’incendis amb activitat industrial atenent a la tipologia de l’establiment i el 
nivell de risc intrínsec dels sectors, segons l’apartat 1 de l’Annex II del RSCIEI. 

Cal considerar les restriccions per a edificacions d’ús industrial i d’emmagatzematge en relació a 
ubicacions no permeses de sectors d’incendis amb activitats industrials i d’emmagatzematge que 
determina l’apartat 1 de l’Annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

- Considerar totes aquestes aportacions que fa Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments i modificar les normes urbanístiques en funció del que s’ha exposat anteriorment. 

O-21. Direcció General de Protecció Civil 

El 15 de gener de 2020, la Direcció General de Protecció Civil emet un informe FAVORABLE, amb les 
CONDICIONS següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

A) Pel que fa al risc d’incendi forestal, la Direcció General de Protecció Civil, sens perjudici de les 
prescripcions que des de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments s’indiquin, 
considera que s’haurà d’evitar que s’incrementi de manera significativa el risc d’incendi forestal, 
tant en la fase d’execució com en la d’explotació de les zones a desenvolupar. Caldrà evitar també un 
increment significatiu de la vulnerabilitat (població exposada al perill d’incendi forestal i elements 
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vulnerables en general) i caldrà tenir en compte les mesures preventives contemplades a la legislació 
vigent sobre prevenció d’incendis forestals. 

B) Pel que fa al risc d’inundacions en el moment de dur a terme desenvolupaments urbanístics amb 
implantació de nous elements vulnerables caldrà tenir en compte les restriccions considerades a la 
resolució IRP/971/2010 resumides en el document. 

Així mateix, cal tenir en compte les limitacions que determina el Reial Decret 879/1986, d’11 d’abril, 
pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) modificat el 29 de desembre de 
2016 pel Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, sobretot pel que fa a la zona de flux preferent i a 
la zona inundable. 

C) Pel que fa al risc sísmic el municipi es situa en una zona on s’esperen terratrèmols amb unes 
conseqüències d’intensitat VII (escala MSK) per a un període de retorn de 500 anys. Per tant, té 
obligació d’elaborar el PAM associat al SISMICAT.  

D) En relació al risc en el transport de mercaderies perilloses, caldrà donar compliment a les 
condicions que estableix la instrucció tècnica relatives a les condicions mínimes que han de complir 
els nous desenvolupaments urbanístics a ubicar dins la zona d’indefensió associada a la C-16. 

E) En relació al risc químic en establiments industrials recomanem que els desenvolupaments 
urbanístics no plantegin la ubicació dins la zona d’alerta de grups crítics de població, elements 
especialment vulnerables com nens petits, gent gran i/o malalts (tal com es defineix en el punt 4.4.3 
de la IRP 971/2010). En cas que no es doni compliment a aquesta recomanació s’hauran d’incorporar 
les mesures adients que permetin l’avís en cas d’emergència i permetin el confinament com a mesura 
d’autoprotecció general. Aquestes mesures d’avís s’inclouran al projecte, degudament 
pressupostades, a càrrec del promotor i s’haurà d’emetre un nou informe per part d’aquesta DGPC. 

Com a requisit, s’haurà d’actualitzar el pla d’actuació municipal (PAM) per risc químic en 
establiments industrials del municipi. 

F) Caldrà donar compliment, si s’escau, al Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

- Donar compliment a les condicions que estableix la Direcció General de Protecció Civil descrites 
anteriorment. 

O-22. Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 

El 22 de gener de 2020, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya 
emet un informe en el que es manifesten, de forma resumida, els CONDICIONANTS següents (veure la 
literalitat en l’expedient corresponent): 

A) Per tal de garantir la compatibilitat del present POUM amb les previsions viàries incorporades al 
Pla territorial metropolità que encara no han sigut objecte d’un Estudi informatiu, és a dir la ronda 
est de Terrassa, la ronda de Rubí i la millora de la C-1413a, s’hauran d’incorporar en tots els plànols 
d’ordenació les franges qualificades com a reserva viària. 

Pel que fa a la previsió ferroviària de perllongament fins a Terrassa del branc d’FGC de Sant Cugat 
del Vallès a Sabadell, caldrà incorporar una reserva ferroviària de 100 metres d’amplada centrada en 
l’eix previst al PTMB. 

B) Per tal de garantir en un futur la implantació de la nova connexió tramviària o en plataforma 
reservada d’autobús Sant Cugat del Vallès – Rubí – Les Fonts, prevista al Pla territorial metropolità de 
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Barcelona, caldrà garantir una franja no edificable de 40 metres d’amplada en el corredor de la 
carretera BP-1503 al seu pas per les Fonts. 

C) Cal incorporar als plànols d’ordenació del POUM la configuració prevista per a la C-58 als Projectes 
constructius amb clau AB-02094.1 i AB-02094.2, que desenvolupen l’Estudi informatiu aprovat 
definitivament amb clau EI-AB-02094. 

D) Cal eliminar dels plànols d’ordenació els dos ramals de connexió de la BP-1503 amb la C-16 
direcció Barcelona atès que aquesta actuació no està prevista dins de la planificació de carreteres. 

E) La línia d’edificació respecte la línia d’FGC s’ubicarà a 20 metres de l’aresta exterior de la 
plataforma ferroviària en sòl urbà consolidat i a 50 metres en la resta de sòls. La línia d’edificació 
respecte la C-16 s’ubicarà a 50 metres de l’aresta exterior de les calçades troncals i dels seus ramals 
d’enllaç. Pel que fa a la futura variant de la C-1413a, la línia d’edificació s’ha de dibuixar a 50 
metres de les arestes exteriors de la calçada definida al projecte constructiu VB-00025. En el sòl 
actualment classificat com a urbà aquesta línia es podrà mantenir a una distància inferior si aquesta 
ha estat fixada pel planejament vigent. 

F) En el PAU 4 i el PMU 7 no s’acceptaran accessos directes des de la carretera C-1413a en tant 
aquesta mantingui la seva condició de carretera. 

G) Pel que fa al cobriment de les vies a l’entorn de l’estació de Sant Quirze, inclòs als àmbits PMU 13 
i 14, anirà a càrrec dels àmbits i caldrà obtenir l’informe favorable vinculant de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. Addicionalment en aquests dos àmbits caldrà garantir normativament que 
disposen de suficient sòl com per donar compliment a la previsió d’ampliació de l’aparcament 
vinculat a l’estació de Sant Quirze continguda al Pla director d’Infraestructures. 

H) Els àmbits subjectes a planejament derivat s’hauran d’ajustar per tal d’incloure en el seu interior 
el sòl necessari per a la construcció dels seus accessos a les carreteres. Els costos de tots aquests 
intercanviadors i de les actuacions d’adequació de les carreteres que siguin necessàries s’hauran 
d’incloure en les càrregues d’urbanització imputables als sectors beneficiats. 

I) En el planejament derivat i en els projectes d’urbanització, el disseny de tots els elements viaris de 
connexió a les carreteres es farà d’acord amb la instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i amb la 
instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya. 

J) Les actuacions que es plantegin en les zones de protecció de la carretera, incloses les 
infraestructures de subministrament, electricitat, aigua, gas, clavegueram, telefonia, i qualsevol 
altre servei, s’ajustaran, en el planejament derivat i en els projectes d’urbanització, als 
requeriments establerts a aquest efecte al Reglament general de carreteres, Decret 293/2003 de 18 
de novembre, i a les normatives tècniques aplicables en cada cas. 

K) El planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els corresponents projectes 
d’urbanització hauran d’incloure l’obligació, per part del promotor, del compliment de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  

L) No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la 
seguretat viària en les zones adjacents a les carreteres. Totes les activitats hauran de complir amb 
tot allò que estableix la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, i en tant no entri en vigor el desplegament reglamentari d’aquesta llei, el reglament 
aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, en tot allò que no contradigui la llei vigent, no s’hi 
oposi i no hi sigui incompatible. 

M) El planejament derivat i els projectes d’urbanització que afectin les carreteres hauran d’obtenir 
l’informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona. Així mateix, el 
planejament derivat i els projectes d’urbanització que afectin a les línies ferroviàries hauran 
d’obtenir l’informe favorable vinculant de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
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N) La normativa del POUM haurà d’incloure l’obligació del compliment de la legislació de carreteres 
vigent, el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres, i el Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Carreteres, per a totes les masies i cases rurals situades a la zona d’afectació de les carreteres.  

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

- Considerar respecte l’apartat B), que el POUM aprovat inicialment reduïa a 18 metres l’amplada de 
la carretera BP-1503 de Gràcia a Manresa que transcorre pel sòl classificat com a urbà al barri de Les 
Fonts. Aquesta amplada és coincident amb la que preveu el POUM de Terrassa al nord del barri i ha 
de ser compatible amb les previsions del PTMB de permetre el pas d’un tramvia entre els municipis. 

Després de mantenir reunions amb responsables de la DG de Carreteres el mes de febrer de 2020, en 
el document d’aprovació provisional es proposa passar de 18 a 25 metres l’amplada de la travessia 
urbana. 

- Modificar els Plànols, les Normes Urbanístiques, els Annexos Normatius i el Catàleg de Masies i cases 
rurals del POUM per donar compliment a la resta de prescripcions. 

O-23. Departament de Cultura 

El 9 de setembre de 2020, els Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura emet un informe 
FAVORABLE, amb les CONDICIONS següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent):  

1. EN GENERAL 

Al llarg de tot el document (memòria, normativa, catàleg de béns a protegir, etc. ) pel que fa a les 
proteccions es parteix d’un inventari que si bé en alguns apartats se cita que no es tracta d’un 
document aprovat, es fa referencia a l’aplicació de la disposició addicional primera de la Llei 9/93: 
en què : Els béns radicats a Catalunya que hagin estat declarats d'interès cultural o hagin estat 
inclosos en l'Inventari General de Béns Mobles, d'acord amb la Llei de l'Estat 16/1985, del 25 de juny, 
del patrimoni històric espanyol, passen a tenir respectivament la consideració de béns culturals 
d'interès nacional i de béns catalogats. El béns immobles que en el moment de l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei estiguin inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats en plans urbanístics 
passen a tenir, llevat que siguin béns culturals d'interès nacional, la consideració de béns culturals 
d'interès local i queden inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 

Així mateixa a l’apartat 9.2 Disposicions del PGOU 2000 de la memòria, respecte els BCIL’s hi consta: 
Durant el procés de redacció del PGOU 2000 es va redactar un estudi complementari amb l’objectiu 
de dotar el municipi amb un primer inventari dels elements dignes de ser protegits i establir uns 
mínims de protecció (CCRS Arquitectes, 1998: Inventari del Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic de 
Sant Quirze del Vallès). Malgrat això, Sant Quirze no disposa d’un Catàleg dels béns a protegir en 
l’actualitat. Aquest inventari classificava el patrimoni en elements de patrimoni arqueològic i 
elements de patrimoni d’edificació arquitectònica. 

El planejament vigent a Sant Quirze és el Pla general d’ordenació urbanística municipal de l’any 
2000, posterior a la llei 9/93, que no inclou cap catàleg amb elements protegits, per la qual cosa no 
es pot considerar l’existència de BCIL en el municipi. En aquest sentit doncs, cal esmenar tots aquells 
apartats del POUM que faci referència a els elements considerats BCIL amb anterioritat. Així doncs, 
serà a partir de l’aprovació del present document què tots ells tinguin la consideració de BCIL o BPU, 
segons el cas. 

Pel que fa a l’apartat de normativa relativa al patrimoni arqueològic i paleontològic, al Títol Setè: 
Patrimoni Històric, Capítol I: Disposicions Generals, Article 247, s’haurà d’afegir el següent precepte 
previ al seu redactat actual: “Qualsevol actuació en un jaciment o àrea d’expectativa arqueològica o 
paleontològica catalogada, que suposi remocions de terres en el subsòl, haurà d’efectuar-se 
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necessàriament sota control arqueològic o paleontològic preventiu. En aquest sentit, qualsevol 
llicencia d’obra que afecti a aquests bens catalogats haurà d’estar condicionada a la realització d’una 
intervenció arqueològica o paleontològica preventiva de control i, si s’escau, excavació, prèvia 
autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i segons el disposat en la 
normativa legal vigent.” 

Així mateix, l’esmentada normativa (art. 242) del catàleg, tot incloent ambdós preceptes, també 
s’hauria d’afegir en un apartat específic en cadascuna del les fitxes corresponents per a cadascun 
dels bens arqueològics o paleontològics protegits. 

PLANIMETRIA 

2. Cal afegir en els plànols de la sèrie 5. Ordenació detallada del Sòl Urbà la nomenclatura i grafisme 
del conjunt ambiental del Carrer Nou - CA-03 i el Passeig del Ferrocarril, 4 - 95780-02. 

3. Cal afegir en el plànol 3b. Sòl no urbanitzable la nomenclatura i grafisme de Ca N’Arús-0004-021 i 
Can Ferran - 0007-007. 

4. Cal revisar les àrees i els perímetres de protecció de cadascun dels bens arqueològics i 
paleontològics protegits (jaciments i àrees d’expectativa arqueològica), tant en els plànols generals 
com en cadascuna de les fitxes individualitzades, per mirar de fer-los coincidir en la mesura del 
possible, amb les àrees i els perímetres protegits dels jaciments inclosos en l’IPAC-Inventari del 
Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, els quals son consultables en 
línia mitjançant l’aplicatiu Geoportal del Patrimoni Cultura GENCAT: 
http://sig.gencat.cat/portalsigcultura.html 

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

5. Cal que tots els elements tinguin el mateix nom a tot el document: llista, localització i fitxes. En 
aquest sentit cal revisar Can Ponsich / Torre dels Ponsich, Antic Hotel /Antic Hotel Blau i Can 
Llobateras/Can Llobateres. 

6. En el capítol II, Normativa, cal revisar i esmenar els números dels articles a partir de l’article 16 
atès que no són correlatius. 

7. Cal afegir en els plànols la nomenclatura dels Conjunts ambientals CA-01, CA-02 i CA-03 i 0013-015 
(Can Camps). 

8. Els elements que tinguin la protecció de BCIL, i que previsiblement tinguin elements interiors de 
valor patrimonial, en l’apartat d’Elements protegits de cadascuna de les fitxes, caldria que 
s’incorporés el següent redactat: “Es protegiran aquells elements interiors que tinguin elements 
d’interès patrimonial.” 

9. L’apartat 4. Catalogació, subapartat protecció actual pot portar confusió atès que un cop aprovat 
aquest document ja no serà actual sinó prèvia. És per això que es recomana que se substitueixi per 
protecció prèvia o protecció anterior. 

10. En moltes de les fitxes en l’apartat 4. Catalogació, subapartat protecció actual hi consta BCIL. Tal 
com s’ha exposat anteriorment, en l’actualitat el municipi no disposa de cap element amb aquesta 
consideració. Cal eliminar aquesta protecció de tots els elements del patrimoni arquitectònic que el 
present document considera BCIL. Aquest és el cas per exemple del Sindicat Agrari, fitxa 33860-29. 

11. A les fitxes 37843-01- Can Duran, 23875-08 - Torre dels Ponsich, 30866-01-Can Feliu, amb 
protecció parcial es preveu la protecció de l’entorn per tal de conservar el caràcter de construcció 
aïllada. Seria convenient assenyalar en la mateixa fitxa així com en el plànol general el límit d’aquest 
entorn. 

12. A la fitxa 36850-02 - Villa Gertrudis, en l’apartat elements protegits, manca especificar quins 
són. 
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13. La fitxa 36830-28 - Carrer Pi i Margall, 9-11-13 i la fitxa 36830-27 -Carrer Pi i Margall, 13 bis, amb 
la protecció de BPU, sembla que formin part de la mateixa agrupació. Caldria revisar si la necessitat 
o no d’unificar-les en una única fitxa. 

14. A la fitxa 36831-19 - Carrer Pi i Margall, 40 en l’apartat de descripció i dades històriques hi consta 
el mateix contingut que la fitxa 36830-28, caldria revisar-ho. 

15. A la fitxa 0008-011/0008-012 Can Viver de la Serra cal afegir els elements i valors que s’esmenten 
en el Catàleg de Masies i Cases rurals per tal de què es preservin: “ Es vetllarà per la preservació del 
rellotge de sol de la façana i altres elements històrics com el pou”. 

16. Fitxa 0004-019 Can Vinyals cal afegir els elements i valors que s’esmenten en el Catàleg de Masies 
i Cases rurals per tal de què es preservin “Es vetllarà per la preservació del rellotge de sol de la 
façana”. 

17. Cal afegir en el llistat de bens protegits i elaborar la fitxa individualitzada del bé corresponent al 
jaciment paleontològic de Can Pallàs i Can Llobateres, protegit per l’IPAC Inventari del patrimoni 
Arqueològic i Paleontològic de Catalunya amb el Num. Jaciment: 22005 (1999).A) Per tal de garantir 
la compatibilitat del present POUM amb les previsions viàries incorporades al Pla territorial 
metropolità que encara no han sigut objecte d’un Estudi informatiu, és a dir la ronda est de Terrassa, 
la ronda de Rubí i la millora de la C-1413a, s’hauran d’incorporar en tots els plànols d’ordenació les 
franges qualificades com a reserva viària. 

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 

18. Les masies: Can Viver de la Serra, Can Corbera, Can Llobateres, Can Vinyals i Ca Camps, totes 
elles incloses al Catàleg de béns a protegir, amb la protecció de BCIL, admeten l’ús hoteler, 
tanmateix, no es permet l’ampliació si el sostre construït és inferior a 1.000 m², per tant segons la 
normativa no es podrà admetre aquest ús. Caldria reconsiderar si cal incloure aquest ús com admès. 

19. A l’article 10. Canvis d’ús i també a l’article 12. Rehabilitació de masies i cases rurals caldria 
matisar/afegir que per aquells nous usos o intervencions en elements protegits que suposin una 
transformació important de l’arquitectura original dels elements caldrà que el projecte d’intervenció 
inclogui un estudi històric-arquitectònic-arqueològic previ redactat per especialistes, que documentin 
exhaustivament l’estat actual de l’edifici interior i exteriorment, la seva seqüencia constructiva-
evolutiva al llarg del temps i que justifiqui que es conservaran els valors tipològics de la masia, entre 
ells la conservació del volum, façana, elements estructurals, elements d’interès històric o artístic. 

20. A l’article 12. Rehabilitació de masies i cases rurals històriques, també caldrà considerar l’interès 
arqueològic a més de l’arquitectònic, per la qual cosa s’hauria d’incloure la necessitat d’efectuar-ne 
intervencions arqueològiques preventives de control i excavació a fi i efecte de determinar 
l’existència o no existència de restes arqueològiques en el subsòl. Aquest precepte també s’hauria 
d’incloure en l’apartat de normativa específica de cadascuna de les fitxes individualitzades. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

- Modificar el document per tal d’incorporar les prescripcions recollides a l’informe del Departament 
de Cultura. 

- No obstant, cal indicar que s’han revisat les àrees i els perímetres de protecció de cadascun dels 
bens arqueològics i paleontològics protegits (jaciments i àrees d’expectativa arqueològica), i no es 
detecten grans diferències entre aquests i els que es troben inclosos en l’IPAC-Inventari del Patrimoni 
Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, consultables al Geoportal del Patrimoni 
Cultural GENCAT. Tanmateix, aquesta font no permet la descàrrega d’aquesta delimitació, i per tant, 
en cas d’haver-la d’incorporar amb més precisió, seria necessari rebre aquesta informació en 
editable. 
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- Es modifiquen els usos admesos a les masies i cases rurals per tal de que es puguin destinar als usos 
que preveu l’article 47.3 del TRLU, llevat d’aquells que a la fitxa es considerin com a incompatibles. 
El condicionant de 1.000 m² per a l’admissió de l’ús hoteler, no és una regulació normativa del 
present document sinó una directriu per a la redacció del catàleg de masies i cases rurals que 
estableix el DPTOP Direcció General d’Urbanisme publicada en el document “Directrius del contingut 
del Catàleg de Masies i Cases Rurals”.  

O-24. Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

El 29 d’octubre de 2020, l’Agència Catalana de l’Aigua emet un informe FAVORABLE, amb les CONDICIONS 
següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent):  

INUNDABILITAT 

o El POUM actualitzarà la delimitació dels espais fluvials (zona de flux preferent i de les zones 
inundables) dels cursos fluvials que discorren pel municipi, a partir dels resultants de l’aprovació 
definitiva dels Mapes de Perill i Risc d’inundació elaborats en el marc dels treballs de segon cicle de 
Gestió del Risc d’Inundació del districte de Conca Fluvial de Calalunya, aprovats i publicats el juliol 
2020. Els resultats actuals presentats al POUM, es troben del costat de la seguretat, atès que amb la 
última actualització del MAPRI, les superfícies que delimiten la zona de flux preferent i zona 
inundable, s’han reduït. Tot i això aquest Agencia creu convenient que abans de la seva aprovació 
definitiva, s’actualitzin aquestes zones. 

o La ordenació dels sectors que confrontin amb les lleres del cursos fluvials que discorren pel terme 
municipal, l’àmbit del qual ocupin terrenys situats en zona de flux preferent o zona inundable ja 
analitzats, en els planejament derivats corresponents, donarà compliment a les disposicions dels 
articles 9 bis, 9 ter i 14 bis de la modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic aprovada per 
Real Decret 638/2016 de 9 de desembre. o La normes de protecció del sistema hidrogràfic s’hauran 
d’acabar d’adaptar mitjançant la inclusió de les definicions i usos admesos relatius al Sistema 
Hidrogràfic, Zona de Flux Preferent i Zona inundables, dels articles 9, 9 bis, 9 ter, 14 i 14 bis del 
vigent Reglament del Domini Públic Hidràulic. 

o Per a les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge menors, obres de fàbrica en camins 
rurals, i les seves modificacions, guals, etc..) i encreuaments de conduccions o serveis sota lleres, cal 
aplicar l’establert a l’article 70 de les determinacions normatives del Pla de gestió del districte de 
conca fluvial de Catalunya, aprovat pel Decret 1/2017, de 3 de gener, sens perjudici de l’establert a 
l’article 126ter ‘Criteris de disseny i conservació per a obres de protecció, modificacions de les lleres 
i obres de pas’ del RDPH (modificat pel RD 638/2016). 

SANEJAMENT 

El sector delimitarà una reserva de sòl i pressupost necessaris per a la instal·lació d’un sistema de 
depuració propi en el sector d’acord amb allò informat en l’apartat de consideracions. No obstant 
això, l’Agència avaluarà si pot ser viable la connexió dels sectors al sistema públic de sanejament i, 
en cas afirmatiu, s’imposarà una taxa per a l’accés a les infraestructures de sanejament en alta 
existents. 

Tant si és viable la connexió a la xarxa de sanejament en alta com si s’ha d’optar per la construcció 
d’un sistema de sanejament autònom, caldrà incloure, en el projecte d’urbanització, el cost total de 
la solució global del sanejament d’acord amb l’article 120.1a) del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, per tal que formi part de les despeses a assumir pel 
propietaris. 

La sortida de la xarxa de pluvials del sector a la llera del torrent, es dissenyarà de tal forma que cap 
element de l’obra de sortida sobresurti del talús de la secció de la llera per evitar alteracions del 
flux d’aigua pels cabals de riada i fenòmens d’erosió localitzada. 
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ABASTAMENT 

El desenvolupament dels diferents planejaments del POUM estaran condicionats a la disponibilitat 
d’aigua en cada moment, segons l’estat d’execució de les infraestructures previstes. 

AFECCIONS MEDIAMBIENTALS 

El planejament proposat es compatible amb el “Criteris d’intervenció dels espais fluvials”, redactats 
per l’ACA de març de 2002. 

Pel tal de donar compliment a la Directiva Marc de l’Aigua, el POUM del Sant Quirze del Vallès haurà 
d’anar adaptant-se a les disposicions que es derivin de l’aplicació de la Directiva Marc i, en 
particular, al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat el 5 de gener del 2017 
(Decret 1/2017, DOGC 03.01.2017). 

L’inici de les obres d’urbanització requerirà l’autorització de l’Agencia Catalana de l’Aigua, que 
haurà de sol·licitar el promotor d’urbanització aportant el corresponent projecte executiu redactat 
d’acord amb les prescripcions anteriors. 

En tot cas, el domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de càrregues i beneficis. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

- Donar compliment a les condicions que estableix l’Agència Catalana de l’Aigua. 

O-25. Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera 

El 26 de novembre de 2020, la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera emet un 
informe FAVORABLE, amb les consideracions següents (veure la literalitat en l’expedient corresponent):  

ELECTRICITAT 

Havent analitzat la documentació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, es comprova que no 
contradiu la normativa vigent en matèria de construcció d’infraestructures elèctriques, i no afecta a 
la xarxa de distribució elèctrica existent.  

Sense perjudici de l’emissió d’informe favorable, és d’obligat compliment en la redacció del POUM, 
l’aplicació de la normativa vigent. 

HIDROCARBURS 

A la informació disponible en aquesta Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat 
Minera s’observa que la proposta de modificació puntual del Pla d’ordenació Urbanístic del municipi 
de Sant Quirze del Vallès, s’informa que existeix xarxa de gas natural d’alta pressió i de distribució 
propietat de NEDGIA CATALUNYA, SA (Abans Gas Natural Distribución SDG, SA). 

Us informem que en el cas que s’hagin de realitzar qualsevol obra en el subsòl que afecti al gasoducte 
haureu de contactar amb la titular per tal que us facilitin els plànols d’ubicació de les xarxes, així 
com les precaucions a adoptar en el cas que puguin resultar afectades. 

També s’hauran de respectar les servituds perpètues derivades de l’existència d’aquestes 
conduccions. 

MINES 

En la zona del Pla d’ordenació urbanística municipal revisades les dades de què disposa aquesta 
Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera no hi ha cap dret miner en vigor 
dins del terme municipal de Manlleu. 

Revisada la documentació s’observa que es regulen les activitats extractives queden aquestes 
permeses amb alguns condicionants. 
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SEGURETAT INDUSTRIAL 

En l’àmbit municipal de l’estudi no hi ha implantat cap establiment AG. L‘establiment AG més proper 
al municipi de Sant Quirze del Vallès és LABORATORIOS MIRET SA, afectat en nivell alt, situat al 
municipi veí de Terrassa. 

Conclusió: 

En el document que ha d’aprovar-se provisionalment caldrà: 

- Donar compliment a les condicions que estableix la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial 
i Seguretat Minera. 
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4. SÍNTESI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES 

Els escrits d’al·legacions presentats per 59 persones físiques i jurídiques han estat agrupats per blocs i 
sublocs temàtics. Tot seguit s’indica on han estat classificades cada una d’elles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre Núm. registre Data Nom i cognoms En representació de Tema Subtema

A 001 2019007562 07/05/19                                              1. General 1.1. Errades materials

A 002 2019007981 14/05/19                                     3. Sòl urbà no consolidat PMU 3 Can Ponsic

A 003 2019008100 15/05/19    1. General 1.1. Errades materials

A 004 2019008422 22/05/19                                             2. Sòl urbà consolidat PAU 4 El Castellet

A 005 2019008465 22/05/19                                  1. General 1.2. Xarxa viària territorial

A 006 2019008647 27/05/19 3. Sòl urbà no consolidat PMU 3 Can Ponsic

A 007 2019009018 31/05/19                          2. Sòl urbà consolidat 2.1. Canvi de qualificació

A 008 2019009112 03/06/19                                   3. Sòl urbà no consolidat PMU 5 Les Casetes Est

A 009 2019009308 05/06/19                                       3. Sòl urbà no consolidat PMU 3 Can Ponsic

A 010 2019009324 05/06/19
5. Catàleg de béns a 
protegir

5.2. Canvi de qualificació

A 011 2019009325 05/06/19        2. Sòl urbà consolidat 2.1. Canvi de qualificació

A 012 2019009375 06/06/19
  
 

4. Sòl no urbanitzable 4.1. Canvi de classificació

A 013a 2019009405 07/06/19
 
.

3. Sòl urbà no consolidat PMU 15 Can Canals Est

A 013b 2019010548 26/06/19 2. Sòl urbà consolidat 2.1. Canvi de qualificació

A 014 2019009451 07/06/19 3. Sòl urbà no consolidat PMU 14 Can Canals Nord

A 015 2019009467 07/06/19
, 
.

3. Sòl urbà no consolidat PMU 14 Can Canals Nord

A 016 2019009530 10/06/19. 3. Sòl urbà no consolidat PMU 14 Can Canals Nord

2019009532 10/06/19

2019010682 27/06/19

A 018 2019009546 10/06/19
.          
 
. 

5. Catàleg de béns a 
protegir

5.3. Modificacions fitxa

A 019 2019009571 10/06/19 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions d'edificació i ús

A 020 2019009578 10/06/19    2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions d'edificació i ús

A 021 2019009580 10/06/19          3. Sòl urbà no consolidat PMU 2 Can Llobateres

A 022a 2019009581
6. Catàleg de masies i 
cases rurals

6.1. Modificacions fitxa

A 022b 2019009585 3. Sòl urbà no consolidat PMU 2 Can Llobateres

A 023 2019009588 10/06/19  2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions d'edificació i ús

2019009595 10/06/19

2019009996 17/06/19

A 025 2019009607 10/06/19. 3. Sòl urbà no consolidat PMU 2 Can Llobateres

A 026 2019009608 10/06/19
 
s

3. Sòl urbà no consolidat PMU 6 Sotavia

A 027 2019009614 10/06/19       2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions d'edificació i ús

A 028 2019009615 10/06/19   2. Sòl urbà consolidat PAU 4 El Castellet

A 029 2019009638 11/06/19. 3. Sòl urbà no consolidat PMU 14 Can Canals Nord

A 030 2019009645 11/06/19
 

1. General 1.4. Reflexió general

A 031 2019009646 11/06/19 1. General 1.4. Reflexió general

A 032 2019009648 11/06/19  1. General 1.4. Reflexió general

A 033 2019009650 11/06/19. 2. Sòl urbà consolidat PAU 4 El Castellet

A 034 2019009652 11/06/19
5. Catàleg de béns a 
protegir

5.2. Canvi de qualificació

A 035 2019009658 11/06/19                                2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions d'edificació i ús

A 036 2019009659 11/06/19
, 
.

3. Sòl urbà no consolidat PMU 14 Can Canals Nord

2019009660 

2019009661

A 017

A 037 11/06/19 2. Sòl urbà consolidat

2. Sòl urbà consolidat

10/06/19

A 024

2.2. Condicions d'edificació i ús

2. Sòl urbà consolidat PAU 4 El Castellet

.

2.2. Condicions d'edificació i ús
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* al·legacions rebudes durant el període d’exposició pública de la correcció d’errades i omissions del POUM, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 25/07/2019, del 19/08/2019 
al 24/09/2019 

 

 

 

 

Ordre Núm. registre Data Nom i cognoms En representació de Tema Subtema

A 038 2019009662 11/06/19        2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions d'edificació i ús

A 039 2019009668 11/06/19
/  
            
.

 
3. Sòl urbà no consolidat PMU 14 Can Canals Nord

2019009679 11/06/19

2019010694 28/06/19

A 041 2019009684 11/06/19.
 
 3. Sòl urbà no consolidat PMU 3 Can Ponsic

A 042 2019009842 13/06/19       3. Sòl urbà no consolidat PMU 13 Estació

A 043a 2. Sòl urbà consolidat PAU 4 El Castellet

A 043b 3. Sòl urbà no consolidat PAU 1 Les Fonts - Baix Riera

A 044 2019010116 18/06/19
  
 2. Sòl urbà consolidat PAU 4 El Castellet

A 045 2019010217 19/06/19 2. Sòl urbà consolidat PAU 4 El Castellet

A 046 2019010225 19/06/19 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions d'edificació i ús

2019009702 11/06/19   
 

2019010254 19/06/19
  
 

A 048 2019010256 19/06/19                                                             2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions d'edificació i ús

A 049a 2019010346 20/06/19  1.3. Ampliació del termini d'exposició 
pública

A 049b* 2019012235 31/07/19
 
 1.4. Reflexió general

A 050 2019010477 25/06/19 2. Sòl urbà consolidat PAU 4 El Castellet

A 051 2019010550 26/06/19                                  2. Sòl urbà consolidat PAU 4 El Castellet

A 052 2019010664 27/06/19 . 6. Catàleg de masies i 
cases rurals

6.1. Modificacions fitxa

A 053 2019010681 27/06/19                                2. Sòl urbà consolidat PAU 4 El Castellet

A 054 2019010712 28/06/19 3. Sòl urbà no consolidat PAU 1 Les Fonts - Baix Riera

A 055 2019010714 28/06/19   
 2. Sòl urbà consolidat PAU 6 Can Canals C i D

A 056 2019010773 01/07/19
  
 2. Sòl urbà consolidat PAU 4 El Castellet

A 057 2019010813 01/07/19 2. Sòl urbà consolidat PAU 4 El Castellet

A 058a* 2019011217 09/07/19                                      1. General
1.3. Ampliació del termini d'exposició 
pública

A 058b* 2019012703 13/08/19                        3. Sòl urbà no consolidat PAU 1 Les Fonts - Baix Riera

A 059* 2019012594 09/08/19 2. Sòl urbà consolidat 2.2. Condicions d'edificació i ús

PMU 6 Sotavia

2019009854 13/06/19.

6.1. Modificacions fitxa

A 040
 

3. Sòl urbà no consolidat

 
  

 
1. General

A 047
6. Catàleg de masies i 
cases rurals
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1. GENERAL 

1.1. Errades materials 

A-01_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Demana la modificació de la documentació gràfica de l’Atles de la informació urbanística per a incloure la parcel·la 
A1.5.2 segons el projecte de reparcel·lació de Castelltort de 2004 com a sòl urbà, que erròniament en alguns 
plànols figura com a no urbanitzable. 

Els plànols a corregir són: 6.1.2 Superfície de les finques rústegues / 6.3.1 SNU. Edificacions existents segons 
tipologia / 4.4.6 Ordenació del sòl no urbanitzable. 2017 / 4.5.5 Estat de la tramitació dels sectors i àmbits de 
gestió. 

Valoració de l’al·legació: 

Un cop revisat el projecte de reparcel·lació, s’ha comprovat l’existència de l’error gràfic en aquests plànols de l’Atles 
de la informació urbanística. S’ha verificat que els plànols d’ordenació no presenten cap error en aquesta parcel·la. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà modificar la documentació gràfica de l’Atles de la informació urbanística per incloure aquesta 
parcel·la en sòl urbà. 

A-03_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la finca amb número cadastral 3871509DF2937S0001T. Demana la revisió i modificació 
de la documentació gràfica de l’Atles de la informació urbanística per corregir un error a la seva parcel·la. 

Valoració de l’al·legació: 

Un cop revisada la parcel·la, s’ha comprovat que és confrontant a la de l’al·legació A-01 i presenta el mateix error 
gràfic en els plànols de l’Atles de la informació urbanística que aquesta. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà ajustar la documentació gràfica de l’Atles de la informació urbanística per incloure aquesta 
parcel·la en sòl urbà. 
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1.2. Xarxa viària territorial  

A-05_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

El POUM proposa una variant de la C1413 que passa per la finca de la seva propietat on hi ha ubicada la masia de Ca 
n'Arús. D'altra banda, hi ha un camí d'accés a la Serra de Galliners des del municipi que passa per davant de 
l’habitatge, fet que comporta un elevat trànsit de gent per aquesta propietat privada. 

Es posiciona en contra del pas de la variant a la C1413 per la seva finca. També demana crear un accés alternatiu a 
la Masia Ca n'Arús per garantir la seguretat i comoditat d'accés. Per últim, proposa fer un camí públic d'accés a la 
Serra de Galliners exterior a la seva parcel·la (des de Los Rosales o Castelltort). 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM recull el traçat del projecte executiu de millora general de la variant de Sant Quirze del Vallès a la carretera 
C1413a, inici PK 17+800, de la C-1413a i final en la C-58, PK 12+600, aprovat per la Generalitat de Catalunya. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 

1.3. Ampliació del termini d’exposició pública 

A-49a_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Com a entitat ecologista i ambientalista del Vallès, demanen que es faci una pròrroga del període d'exposició 
pública d’almenys 1 mes i presenten una compareixença amb els suggeriments realitzats en fase d'Avanç del Pla, els 
quals no han estat contestats ni valorats amb l’equip tècnic. 

Valoració de l’al·legació: 

Mitjançant el decret d’Alcaldia número 20191953 a data 10 de juny de 2019 es dicta una pròrroga de 19 dies del 
període d’informació pública del POUM. Els suggeriments presentats varen ser comentats verbalment en la reunió 
mantinguda a Alcaldia en data 27 de desembre de 2018. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada.  

A-58a*_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant declara estar en contacte amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès des de Maig 
del 2008 per a desenvolupar al barri de les Fonts, de manera consensuada, una promoció d’habitatge situada al 
carrer Baix Riera 23, 25, 27 i 33. 

A data 1 de març de 2019, va tenir la última reunió amb l’arquitecte municipal. En aquesta va ser informat que 
l’aprovació inicial del POUM s’allargaria en el temps, i que el solar en desenvolupament no es veia afectat per cap 
àmbit d’actuació.  



INFORME DEL TRACTAMENT DELS ESCRITS PRESENTATS DURANT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL POUM DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

 

4. SÍNTESI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES – 1. GENERAL 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. Novembre 2019 40  

Recentment ha pogut comprovar que aquesta informació es contradiu amb la realitat, ja que el solar està afectat 
pel PAU 1. Aquest fet perjudica clarament el desenvolupament de la promoció al quedar suspesa de llicències. 

Per les raons exposades, es demana una ampliació del termini d’exposició pública per presentar les al·legacions que 
siguin oportunes.  

Valoració de l’al·legació: 

Mitjançant el decret d’Alcaldia número 20191953 a data 10 de juny de 2019 es dicta una pròrroga de 19 dies del 
període d’informació pública del POUM. 

Altrament, s’elimina la delimitació gràfica del PAU 1j del document aprovat inicialment, ja que la parcel·la cadastral 
no es correspon amb el límit real de la parcel·la única existent, i sobre la que en el seu dia es va concedir la 
corresponent llicencia urbanística. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. 

1.4. Reflexió general 

A-30_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Presenten un recull amb una totalitat de 85 signatures a favor de fer un replantejament general de la totalitat del 
POUM. Enumera els següents temes a reconsiderar: viabilitat, béns protegits urbans, zones afectades 
urbanísticament (principalment al casc antic), aparcaments, parcs i jardins, il·luminació i contaminació, mobilitat i 
masies.  

En quant a l’àmbit de referència, aquesta al·legació abasta el Casc Antic, Les Fonts, Mas Duran, totes les 
urbanitzacions, Can Ponsic, polígons industrials, Los Rosales i Poble Sec. 

Es sol·licita una entrevista amb la senyora Alcaldessa, el Regidor d'Urbanisme, el Cap Tècnic del POUM i la 
Historiadora. 

Valoració de l’al·legació: 

Donat que l’al·legació és molt genèrica, sense aportar cap informació específica o detallada sobre cap dels temes, no 
es pot fer una valoració sobre la reconsideració d’aquests. 

Pel que fa a la entrevista sol·licitada es concertarà una reunió explicativa amb l’equip redactor per tal de resoldre els 
dubtes que tinguin en relació al POUM. 

Donat que un dels temes a reconsiderar que proposava l’al·legació era relatiu als béns de protecció urbanística (BPU), 
cal destacar que el nivell de protecció de gran part d’aquests s’ha rebaixat a protecció documental.  

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada.  

A-31_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Es declara en desacord amb l'afectació del carrer dels Pous i a favor del replantejament general de la totalitat del 
POUM. 

Afegeix que treballa al sector del comerç i que espera des de fa temps un aparcament zonal (groc, blau o verd). 
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Valoració de l’al·legació: 

El carrer Pous s’inclou al catàleg de béns a protegir amb catalogació de protecció ambiental donat que correspon al 
tipus de casa unifamiliar amb origen al segle XIX, i té un valor rememoratiu pel municipi. 

Tot i aquesta protecció ambiental del conjunt per tal de mantenir el caràcter d’aquest, cal indicar que s’ha modificat 
la regulació normativa per tal de possibilitar la remunta amb les condicions definides a les seccions de remunta dels 
conjunts ambientals de l’annex normatiu 3.  

La regulació de les polítiques d’aparcament no són objecte del POUM. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada.  

A-32_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Es declara en contra de la protecció dels béns urbans, principalment al casc antic, i a favor del replantejament 
general de la totalitat del POUM.  

Valoració de l’al·legació: 

Els habitatges que trobem al nucli històric són els més antics de la població –deixant de banda les masies- i presenten 
unes característiques semblants. Cal protegir aquests ambients donat que conformen la memòria històrica del 
municipi. 

L’article 69.1 del Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya (d’ara endavant, TRLU) diu que: “...per aconseguir 
l’efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals, les 
administracions competents han d’incloure en un catàleg els béns que calgui protegir. És important l’elaboració del 
Catàleg de béns a protegir per tal de regular la conservació, millora, restauració, protecció i defensa dels valors 
artístics, històrics, arqueològics del patrimoni arquitectònic del terme municipal de Sant Quirze del Vallès i dels seus 
elements urbans i naturals d’interès. 

No obstant, cal destacar que el nivell de protecció de gran part dels béns de protecció urbanística (BPU) s’ha rebaixat 
a protecció documental.  

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada.  

A-49b*_ 
 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legació convida a la reflexió en sis grans temes importants pel Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant 
Quirze del Vallès. Aquests són: 

1) Sant Quirze del Vallès, un municipi marcat per un monocultiu residencial que ha de redefinir el model 
poblacional i residencial per fer-lo sostenible i solidari. 

2) Sant Quirze del Vallès, un municipi en proximitat a la UAB, assumint una mobilitat de proximitat amb el centre 
de coneixement i recursos més important del Vallès. 

3) Sant Quirze del Vallès al vell mig de la via verda Collserola-Sant Llorenç. 

4) Sant Quirze del Vallès que no ha sabut limitar els creixements i la implantació de Castelltort, el Castellet i Can 
Llobateres. 
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5) Sant Quirze del Vallès, amb rieres tributaries en la riera de les Arenes-Rubí i el riu sec riu Ripoll, Betzuca, 
Grípia i torrent del Pont, espais naturals fluvials d’excel·lència que cal naturalitzar i gestionar pel municipi. 

6) Sant Quirze del Vallès, un municipi agrari ric de masies i patrimoni rural, i un patrimoni arqueològic i 
paleontològic de gran rellevància, reconegut per l’ICP-UAB Miquel Crusafont de Sabadell. 

Valoració de l’al·legació: 

La valoració s’estructura en base als 6 grans temes importants que proposa l’al·legació. 

1) El Pla fa una aposta per l’optimització dels sòls residencials excessivament concentrats en l’oferta de l’habitatge 
unifamiliar, de manera que el model de creixement tendeixi al reequilibri de l’oferta residencial, ampliant i 
diversificant les tipologies de l’hàbitat. La completa transformació del habitatge unifamiliar en bifamiliar, 
implicaria duplicar la població. Aquest fet comportaria un desequilibri important pel municipi a nivell dotacional. 

En el document aprovat inicialment ja es preveu una reserva de sostre per habitatge amb protecció del 45% a tots 
els sectors. En les zones en les que el POUM admet l’ús habitatge plurifamiliar en sòl urbà consolidat, sobre els 
que el mateix POUM admet una edificabilitat de més de 400 m² de sostre residencial plurifamiliar i sempre i quan 
es tracti d’una actuació edificatòria de nova construcció i/o gran rehabilitació que inclogui aquest ús, es 
determina que caldrà una destinació parcial del 30% del sostre urbanístic residencial destinada a habitatge de 
protecció pública. 

L’article 46 de les normes defineix que els aspectes referents al paisatge urbà es podran regular mitjançant 
ordenances urbanístiques. L’article 24 defineix els criteris que han de seguir les obres d’urbanització. D’altra 
banda, el catàleg d’arbres i arbredes d’interès local contribueix a la protecció dels arbrats de l’espai públic. 

La situació i relació entre les actuals dotacions i les estimades en funció de les noves necessitats, s’ha previst 
pensant en la relació i connexió entre aquestes i l’entorn residencial. Actualment s’està treballant en un projecte 
per millorar l’entorn de la zona poliesportiva. 

2) El document aprovat inicialment incorpora una estratègia d’interconnexió de la xarxa d’eixos cívics, carrers verds 
i mobilitat tova, que pretén fomentar la mobilitat interna a peu i en bicicleta dins del nucli urbà i també la 
connexió amb els barris del voltant. L’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada defineix una xarxa d’itineraris 
ciclables, que garanteix l’accés als nous sectors previstos i que a través de la xarxa de camins rurals es fa 
extensible en l’àmbit interurbà. Així mateix, hi ha previst un projecte d’aparcament intermodal a les 
immediacions de l’estació FFCC que contemplarà les necessitats d’aparcament de bicicletes. 

El document aprovat inicialment aposta per modernitzar la façana de la C-58, diversificant el model d’activitat 
econòmica actual admetent usos de terciari i oficines. Aposta per dinamitzar i dotar de centralitat urbana l’àrea 
de l’estació, millorant i ampliant la connexió peatonal existent a través de les vies de ferrocarril, restructurant els 
usos existents i obtenint les cessions de sòl destinades a espais lliures. 

El document aprovat inicialment proposa estructurar la ciutat a través dels torrents i espais lliures, entent-los com 
a espais de lleure i connexió. 

El POUM redueix el diàmetre de la rotonda que recull el planejament vigent per tal de millorar el pas del torrent.  

No queda clara la ubicació precisa del pas a Can Feliuet que formula l’al·legació. Tot i així cal indicar que es 
preveu la ubicació d’una passarel·la de pas per a persones a Can Barata. 

3) El document aprovat inicialment defineix una estructura general de grans itineraris verds – camins territorials que 
han d’interconnectar la ciutat amb l’entorn natural i permeten mantenir aquesta privilegiada relació de ciutat i 
paisatge rural.  

El document aprovat inicialment pren de base per a la qualificació de les zones en sòl no urbanitzable les unitats 
de paisatge del Catàleg de paisatge de la regió metropolitana de Barcelona i estableix els instruments urbanístics 
per a regular cadascuna d’elles. 

Altres qüestions plantejades, com per exemple el soterrament de les línies elèctriques, no són competència del 
POUM. 

4) Es delimita el PAU 4 amb l’objectiu de garantir el desenvolupament adequat a l’àmbit del Castellet. 
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En relació a l’àmbit de Sotavia, es delimita el PMU 6 per tal de completar el teixit d’aquesta àrea, determinar 
l’estructura viària necessària per garantir la accessibilitat adequada i obtenir les cessions de sòl destinades a 
espais lliures. 

El document aprovat inicialment preveu a l’àmbit de Can Llobateres una reducció de la superfície de sòl edificat, 
d’acord amb les directrius de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAA). D’altra 
banda, i per tal d’afavorir el funcionament del corredor PTMB-20 es fa una desclassificació de terrenys. 

5) El POUM determina la necessitat de redactar un pla especial urbanístic que ordeni l’espai fluvial dels torrents de 
la Betzuca, el de la Font del Pont, el de Can Barra i el Riu Sec que discorren pel nucli urbà de Sant Quirze del 
Vallès. El pla especial urbanístic podrà delimitar un àmbit més extens que inclogui altres sòls urbans i/o 
urbanitzables associats als torrents i destinats a sistemes d’espais lliures, amb l’objectiu d’establir criteris 
d’intervenció i/o ordenació.  

El nou Pla proposa una millora de la condició verda de la ciutat, integrant els torrents i els verds urbans de la 
ciutat en un sistema estructurat de relacions, on l’espai lliure faci a la vegada la doble funció de connector i límit 
entre la urbs consolidada i compacta i l’espai rural, agroforestal del seu entorn. La proposta s’estructura en: 

- La xarxa dels grans espais oberts territorials, que inclou les àrees d’influència de les rieres, concretament del 
torrent de la Betzuca (que en el seu transcurs es converteix en la riera de Can Barra i el Riu Sec), el torrent de la 
Font del Pont i la riera de les Arenes. 

- Les places urbanes, espais de significació, convivència i relació ciutadana i la localització i ampliació de nous 
espais lliures urbans. 

- La interconnexió de les “peces 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. 

6) El document aprovat inicialment ja incorpora un catàleg d’arbres i arbredes d’interès local, un catàleg de béns a 
protegir, dins del qual s’inclouen els jaciments d’interès arqueològic i paleontològic, i un catàleg de masies i cases 
rurals. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. 
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2. SÒL URBÀ CONSOLIDAT 

2.1. Canvi de qualificació 

A-07_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

El representat és propietari de la parcel·la amb referència cadastral 9676001DF1997N0001OZ. Aquesta té una 
superfície de 800 m² segons els plànols del promotor, les escriptures de la casa i les dades tributàries de l’IBI. 
Segons un recent aixecament es detecta que la superfície és de 762 m², fet que limita les seves possibilitats 
d'edificació al no arribar als 800 m². La parcel·la està qualificada com a 6b1, segons la proposta del nou Pla. 

Demana: 

1. Que s’apliquin les condicions urbanístiques pròpies d’una parcel·la de 800 m², donat que aquestes són les que 
consten a tots els documents. 

2. Que es permeti la reconfiguració de la parcel·la assolint els m² restants a través del desplaçament de la tanca 
cap al nord derivat d'un procés de compra-venda, donant com a resultat dues parcel·les que compleixen les 
condicions legals.  

3. Que la clau urbanística 6b1 es modifiqui per la de les parcel·les veïnes 6a1. 

Valoració de l’al·legació: 

Les condicions urbanístiques són d’aplicació sobre la realitat física, per tant, no es pot considerar una superfície de 
parcel·la superior a la real.  

La parcel·les es poden reconfigurar mitjançant la compra-venda de sòl, sempre que les parcel·les resultants compleixin 
amb les condicions legals. Els habitatges hauran de complir amb les condicions establertes a la seva clau. 

La clau 6b1 amb la que es qualifica la parcel·la, manté les condicions de parcel·la mínima vigents segons estableix el 
Pla General d’Ordenació Urbana aprovat al 2000. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada.  

A-11_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietària de la parcel·la amb referència cadastral 20910113DF2929S0001MQ. Exposa que dins de la 
seva finca no hi ha cap construcció d'interès, ni cap element que estigui recollit dins del catàleg de patrimoni i que, 
per tant, no s’hauria de qualificar com a 6d2. 

Sol·licita el canvi de qualificació de 6d2 a 6c1. 

Valoració de l’al·legació: 

Donat que no hi ha cap element catalogat dins d’aquesta parcel·la, correspon assignar la clau 6c1. 

Conclusió: 
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En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. 

A-13b_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant, en representació de la propietària de la parcel·la amb referència cadastral 4784008DF2948S, manifesta 
que l’illa on aquesta s’ubica està qualificada com a 7a2, a diferència de les illes properes amb front a la C-58 que 
presenten la clau 7c. Aquesta darrera clau és compatible amb usos d'oficines i terciari.  

Donat que les finques d’aquesta illa tenen les mateixes condicions físiques que les de la resta del polígon, demana 
que s'apliqui el principi de congruència i d'igualtat en la qualificació urbanística i que per tant, s'estableixi la clau 
7c a la finca objecte d'aquesta al·legació. 

Valoració de l’al·legació: 

El POUM proposa fer compatible amb terciari el front de la C-58. Tot i així, en apreciació d’aquesta al·legació s’estén 
la qualificació 7c a les illes que fan front al brancal de sortida d’aquesta. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada.  

2.2. Condicions d’edificació i ús 

A-17_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Més del 90% dels rengles en Sant Quirze Parc tenen modificacions respecte al projecte inicial i no mantenen la 
unitat compositiva de manera estricta. Aquestes cases no tenen cap tipus de protecció patrimonial. No és raonable 
que tots els veïns d'un rengle hagin de replicar el mateix canvi. El fet de no poder realitzar reformes i/o 
ampliacions devaluarà el valor immobiliari, a la vegada que limita la capacitat d'adaptació a les noves situacions 
familiars. 

Demana que els propis veïns de cada rengle puguin decidir sobre l'estètica d'aquest. Que si aquests aproven en 
majoria simple la intervenció, i aquesta compleix amb els paràmetres tècnics, no sigui necessària l'aprovació d'un 
PMU. 

Posteriorment presenta un recull de signatures recolzant aquesta al·legació a la qual s'adscriuen un total de 8 veïns 
més. 

Valoració de l’al·legació: 

Segons l’article 191 del PGOU vigent, la regulació proposada té com a finalitat mantenir les característiques 
morfològiques dels teixits i els paràmetres uniformes de les construccions. Per aquesta raó, tota intervenció que 
pretengui alterar qualsevol dels paràmetres observats en el projecte unitari inicial, haurà d’aprovar-se relativa al 
conjunt o filera de cases, fent constar la unitarietat de la obra o les fases en que es preveu la construcció. 

Es considera necessària l’aprovació d’un document urbanístic per garantir la uniformitat. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  
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A-19_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant és propietari de la parcel·la situada a l’Avinguda del Vallès nº37. Part d’aquesta forma part de la xarxa 
de carrers de prioritat invertida. Segons l’escriptura de la seva propietat, aquesta porció de terreny no edificable 
està destinada a pàrquing. 

Demana poder fer un tancament d'aquesta porció de terreny per a destinar-la a aparcament privat o en cas que això 
no sigui possible, demana permís per col·locar un contenidor metàl·lic com a traster. 

Valoració de l’al·legació: 

Aquesta part de la parcel·la està qualificada de sistema vial des de l’aprovació del Pla parcial i, per tant, no és 
edificable ni es pot fixar cap instal·lació. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-20_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

La subzona 6a1 defineix com a ús dominant l'habitatge unifamiliar.  

Demana que la regulació dels usos i activitats generals i específics tingui present aquest ús dominant i consideri 
únicament com a usos compatibles els següents: oficines i serveis. 

Valoració de l’al·legació: 

Els usos i activitats establerts a la subzona 6a1 com a usos compatibles i condicionats, el planejament vigent ja els 
recull com a usos compatibles a la zona 3. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-23_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Amb data 13/07/2016 els veïns de la urbanització Vallsuau van fer una demanda grupal (2016009707) per poder 
habilitar i alçar la planta altell. No s'ha obtingut resposta, ni la proposta ha estat recollida pel POUM.  

Demana: 

- Poder ampliar l'habitatge verticalment a través de la construcció de l'altell. 

- Una resposta oficial explicant la raó per la qual les edificacions del C/Eslovènia disposen d’altell, quan els plànols 
actuals no ho tenen permès. 

Valoració de l’al·legació: 

Donada l’actual configuració de la zona, la possibilitat d’edificar la planta altell quedarà regulada gràficament als 
plànols d’ordenació del POUM.  

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada.  
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A-27_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Veure el resum de l’al·legació A-20 

Valoració de l’al·legació: 

Veure la valoració de l’al·legació A-20 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-35_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

El POUM qualifica la parcel·la amb referència cadastral 2895003DF2929N0001IH com a zona 7c, oferint una major 
edificabilitat i la possibilitat d'implantar usos terciaris. Sens perjudici d'aquest encert, es considera que hauria 
d'admetre els usos residencials per ésser coherent i donar resposta a les necessitats d'habitatge del municipi. La 
parcel·la per la seva ubicació a l'entrada del municipi, podria esdevenir una "porta" del nucli, on coexistissin usos 
plurifamiliars amb planta baixa comercial, a més dels usos ja previstos. Aquesta solució podria generar molt 
habitatge protegit, cobrint gran part del dèficit existent. Es presenta una proposta d'ordenació que recolza aquesta 
idea. 

D'altra banda es considera procedent clarificar que la clau 7 inclou en els usos compatibles, l'ús logístic, per evitar 
situació d'inseguretat jurídica. 

També demana modificar la limitació que, com a ús compatible, es fa de l'ús comercial (venda de productes 
elaborats en el propi establiment), tot preveient l'ús comercial mitjançant establiments singulars d'acord amb la 
normativa d'equipaments comercials aplicable. 

Es preveu una ocupació de parcel·la del 60% i del 70% segons els articles 188 i 189 sobre els fronts de reprogramació 
de POUM. Aquest paràmetre d'ocupació es considera insuficient. 

Es preveu que en formular-se el PMU, el promotor haurà de satisfer el valor econòmic del espais lliures per 
l'increment d'aprofitament. L’al·legant s'oposa al pagament d'aquest valor, donat que no hi ha cap reserva per a 
espais lliures i a la impossibilitat material d'ubicació d'aquests dins del àmbit. 

Segons el que s’ha exposat anteriorment, demana: 

1. Modificar les determinacions urbanístiques de la parcel·la de referència, tot establint l’ús residencial 
plurifamiliar (lliure i protegit, amb plantes baixes comercials), per una part de la mateixa, d’acord amb la proposta 
presentada, així com també l’ús comercial per a mitjans i grans establiments. 

2. Afegir l’ús logístic a l’article 180.3.b), com a ús admès. 

3. Incloure als articles 180.3.a) i 189, l’ús comercial en establiments singulars com a ús admès, d’acord amb la 
normativa d’equipaments comercials aplicable. 

4. Rectificar el paràmetre d’ocupació màxima de parcel·la contingut als articles 188 i 189, establint que aquesta 
serà del 80%. 

5. Suprimir de l’article 189.1.d) la previsió relativa a l’obligació de satisfer econòmicament el valor dels espais 
lliures corresponents a l’increment d’aprofitament. 

Valoració de l’al·legació: 

La proposta no es considera apropiada donada la situació de la parcel·la. Aquesta està situada en un polígon d’activitat 
econòmica i dóna front a la C-58, per tant no es considera apropiat l’ús residencial.  
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El POUM proposa consolidar i millorar aquesta façana d’activitats econòmiques amb front a la C-58 i qualifica la 
parcel·la amb la clau 7c. Aquesta té per finalitat la reprogramació d’usos terciaris. 

Es modificarà la normativa per tal de clarificar l’admissió de l’ús logístic al article 180.3.b). 

L’ús comercial queda regulat a l’article U4 de les Normes Urbanístiques del POUM. 

Un cop analitzada la possibilitat d’augmentar el paràmetre d’ocupació màxima de parcel·la als articles 188 i 189, no es 
considera convenient incrementar aquest paràmetre. Cal destacar que mitjançant la tramitació del pla de millora 
urbana de reprogramació, les parcel·les podran augmentar la ocupació màxima actual passant d’un 60% a un 70%. 

La tramitació d’aquest pla de millora urbana de reprogramació, en tant que es considera una actuació de dotació ha de 
donar compliment a l’article 43.1.c) del Text refós de la Llei d’Urbanisme. Per tant, els propietaris hauran de cedir el 
sòl corresponent al 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic que es materialitzi en el PMUR respecte 
l’aprofitament bàsic de la zona 7c.  

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada.  

A-37_ 

L’al·legant presenta dos documents amb números de registre 2019009660 i 2019009661. 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

1er document 

- La propietària de parcel·la amb referència cadastral 4880005DF2948S0001GG, qualificada amb clau 7a2, exposa 
que la seva parcel·la resulta no edificable degut a la seva dimensió del front de façana (14 m), per ser inferior a la 
mínima establerta pel POUM (20 m). 

- Proposa augmentar l’índex d'edificabilitat d’1 m²st/m²sl a 1,20 m²st/m²sl, amb l'objectiu de facilitar la 
implantació dels usos com ara comercial, en una edificació més adequada. 

- Les separacions mínimes establertes són 10 m a carrer i 5 m a laterals i fons. En l’actualitat la nau és entre 
mitgeres, per tant, en aquesta tipologia no tenen sentit aquestes separacions. D'altra banda, encara que la 
parcel·la complís amb el front mínim, aquestes separacions suposarien una nau amb una edificació insuficient per a 
l'activitat industrial.  

- Interpreta que la compartimentació de les edificacions admesa a l'apartat P.30 Edificació Principal, permetria la 
implantació d'una nova activitat, sempre que estigues dins dels usos permesos.  

- Exposa que de l'aplicació dels paràmetres d’ocupació de parcel·la en resultaria una ocupació màxima de 564 m², 
quan en l'actualitat hi ha edificats 850 m². 

Segons el que s’ha exposat anteriorment, demana: 

1. Que es reconegui la realitat actual, permetent la construcció d'una nau entre mitgeres i un front mínim de 
parcel·les de 14 m. 

2. Que es reconegui la realitat física actual, no disminuint l’ocupació del 85%. 

3. Augmentar l’edificabilitat a 1,2 m²st/m²sl. 

4. Fer menys rígids els usos i les activitats, incorporant als ja previstos els següents: ús comercial, ús terciari 
(oficines i serveis, tecnològic, restauració, recreatiu) i ús funerari. 

5. Que es doni resposta a les preguntes següents: 

a) Si es vol implantar una nova activitat en la nau existent es donarà llicència? 

b) Si la nova activitat necessita construir unes oficines o vestuaris, per exemple de 50 m² en planta baixa i pis es 
donarà llicència? 
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c) Si la nau patís algun desperfecte per causes accidentals, per exemple esfondrament de la coberta, es donarà 
llicència per a reconstruir-la? 

2on document 

L’al·legant considera convenient que els usos programats per al a clau 7a2 fossin més amplis ja que la conjuntura 
econòmica i laboral és incerta i la modificació de les figures de planejament per adaptar-se a la realitat de la 
població és molt lenta i feixuga. Donat que les illes que envolten la parcel·la, amb clau 7c, tenen una ubicació i 
característiques similars a les de la clau 7a2, i permeten usos addicionals, la clau 7a2 també hauria de tenir-los 
permesos. 

Aquests usos addicionals que presenta la clau 7c son: 

- Oficines i serveis; tecnològic. 

- Serveis tècnics i ambientals, aparcament i dotacions públiques. 

- Establiment hoteler i restauració.  

Afegeix que el solar es troba molt ben comunicat amb la C-58, i que el projecte d'una rotonda que té pensat dur a 
terme el municipi de Sabadell, millorarà molt la mobilitat, facilitant així aquest canvi d'ús, actualment més 
centralitzat en l'activitat industrial, i ajudarà a dinamitzar-ho amb altres activitats (tecnològiques, d'oficines, 
comercials, showrooms, etc) de les quals el polígon ja en té alguns exemples. 

Per tant, demana que s’ampliïn els usos admesos a la clau 7a2 en funció de tot el disposat anteriorment. 

Valoració de l’al·legació: 

Segons l’article P9.2 de les Normes Urbanístiques del POUM, queden excloses de la restricció de parcel·la mínima per a 
poder edificar, les parcel·les del sòl urbà consolidat amb dimensions inferiors a les establertes com a mínimes, tant de 
superfície com de perímetre, que puguin justificar la seva preexistència anterior a l’executivitat del Pla general 
d’ordenació urbana de Sant Quirze del Vallès, publicat l’11 de maig de 2000. 

Un cop analitzada la possibilitat d’augmentar l’ocupació màxima de parcel·la, no es considera convenient incrementar 
aquest paràmetre. 

En quant a l’edificabilitat es considera apropiat mantenir l’índex d’edificabilitat neta d’1 m²st/m²sòl que estableix el 
planejament vigent. 

La zona 7a inclou els sòls destinats a acollir específicament les activitats econòmiques d’indústria tradicional. Aquesta 
subzona s’estableix en base a la tipologia edificatòria i la dimensió i característiques de les parcel·les. Si be és cert que 
en una àrea propera hi ha una clau que admet una ampliació d’usos, aquest fet es basa en que les parcel·les fan façana 
a la C-58 i formen part del front de reprogramació. En aquest cas, donada la situació i tipologia de la parcel·la 
correspon assignar uns usos en conformitat amb l’industria tradicional. 

En cas de voler implantar una nova activitat, es donarà llicència sempre que aquesta compleixi amb la normativa 
vigent. Així mateix, l’habilitació d’unes oficines o vestuaris està permesa sempre que estiguin vinculats a una activitat 
principal autoritzada. 

Els articles 53, 54 i 55 del es Normes Urbanístiques del POUM regulen les actuacions i llicències en usos en edificis 
existents. Segons aquests s’autoritzen les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o 
la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions, com també les obres destinades a facilitar 
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta 
matèria. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada.  

A-38_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 
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L’al·legant és propietària de la parcel·la amb referència cadastral 4880006DF2948S0001QG. Aquesta és confrontant 
amb la de l’al·legació A-37 i presenta la mateixa situació. 

Veure el resum de l’al·legació A-37. 

Demana: 

1. Que els nous paràmetres no suposin un decrement de la superfície construïda de la nau actual. 

2. Augmentar l’edificabilitat a 1,2 m²st/m²sl. 

3. Fer menys rígids els usos i les activitats, incorporant als ja previstos els següents: ús comercial, ús terciari 
(oficines i serveis, tecnològic, restauració, recreatiu) i ús funerari. 

Valoració de l’al·legació: 

Un cop analitzada la possibilitat d’augmentar l’ocupació màxima de parcel·la, no es considera convenient incrementar 
aquest paràmetre. 

En quant a l’edificabilitat es considera apropiat mantenir l’índex d’edificabilitat neta d’1 m²st/m²sòl que estableix el 
planejament vigent. 

La zona 7a inclou els sòls destinats a acollir específicament les activitats econòmiques d’indústria tradicional. Aquesta 
subzona s’estableix en base a la tipologia edificatòria i la dimensió i característiques de les parcel·les. Si be és cert que 
en una àrea propera hi ha una clau que admet una ampliació d’usos, aquest fet es basa en que les parcel·les fan façana 
a la C-58 i formen part del front de reprogramació. En aquest cas, donada la situació i tipologia de la parcel·la 
correspon assignar uns usos en conformitat amb l’industria tradicional. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada.  

A-46_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

Veure el resum de l’al·legació A-20 

Valoració de l’al·legació: 

Veure la valoració de l’al·legació A-20 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada 

A-48_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

El representat és propietari de la parcel·la amb referència cadastral 3977116DF2937N. Aquesta té façana a dos 
carrers però els paràmetres de parcel·la mínima no permeten la seva divisió. 

Demana reduir la fondària mínima de parcel·la a 15 m a la zona 1c Los Rosales. 

Valoració de l’al·legació: 

Donada la configuració general de la zona, la tipologia edificatòria i la dimensió i característiques de les parcel·les, 
s’estableix la fondària mínima de parcel·la de manera que en resulti un pati privat a l’interior d’illa. D’aquesta manera 
es permet la ventilació creuada de l’habitatge i l’espai verd del teixit urbà es pot veure reforçat per aquests patis. 

D’aquesta manera, s’admetrà la divisió de la parcel·la que no compleixi amb la fondària mínima establerta sempre i 
quan, es deixi un pati de 4m de fondària a la part posterior de la parcel·la.  
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En aquest cas, donada la compatibilitat d’usos amb l’habitatge plurifamiliar, es podrien fer dos habitatges a través 
d’un proindivís sense haver de dividir la parcel·la.  

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada.  

A-59*_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

L’al·legant com a propietari d’un solar a la zona 1a, presenta les següents consideracions. 

A nivell estètic: 

1) Considera negatiu limitar l’alçada del forjat interior de la planta sotacoberta a 1,80 m. Justifica que aquesta 
alçada prové del model tradicional de casa pagesa, on aquesta planta es destinava a l’assecat de la collita. Diu 
que no es coherent mantenir aquesta restricció donat que la funció actual es la residencial. Proposa mantenir 
la alçada reguladora màxima a 8,2 m però sense limitar la disposició del forjat interior de la planta 
sotacoberta.  

2) Proposa adoptar la distància mínima entre obertures de façana i la finca contigua al que recomana el Codi Civil 
Català o el Codi Tècnic de l’edificació.  

3) Proposa fer menys rígida la normativa en relació a l’acabat de façana i coberta. Actualment únicament s’admet 
l’acabat arrebossat a façana i teula ceràmica a coberta. Planteja certa llibertat per fer servir materials també 
tradicionals, com ara fusta, pedra vista, terra cuita o maons. A la coberta contempla opcions com la teula 
fotovoltaica o la coberta vegetal, que poden implicar una millora ambiental. 

A nivell ètic: 

4) Derivat d’aquest últim punt, introdueix un problema d’actualitat com és la crisi climàtica. Es veu una clara 
tendència a nivell de normativa i recomanacions per part d’institucions europees, estatals i catalanes, 
d’adoptar mesures en la lluita contra aquest fenomen. L’al·legant troba que la normativa per a la zona 1a és 
tan rígida que impedeix l’aplicació correcta de solucions arquitectòniques que s’adaptin als nous requeriments 
climàtics, com ara la galeria –lluernari. Proposa trobar una solució arquitectònica intermèdia entre la protecció 
de l’ambient de poble i l’atenció al problema climàtic.  

Valoració de l’al·legació: 

Respecte la planta sotacoberta s’han mantingut els criteris del planejament vigent, que indiquen que l’alçada màxima 
d’arrencada de la coberta és de 1,80 m². 

Es valora positivament l’aportació feta sobre la distància entre obertures de façana amb la finca contigua, adoptant 
com a mesura a les plantes pis els 0,5 m que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació. 

Es considera que cal establir uns criteris generals que regulin el marc d’actuacions a les façanes del centre. Deixar 
aquesta normativa massa oberta pot anar en detriment de la preservació de l’ambient tradicional, a la vegada que 
deixa sense eines legals a l’atorgament de llicències. Per principis d’igualtat es considera que cal establir aquest marc 
legal.  

S’incorpora un nou apartat en la regulació de la “Planta Golfes” que estableix les condicions de les ventilacions 
admeses en la coberta d’aquesta planta. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada.  
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2.3. PAU 4 El Castellet 

A-04_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

El POUM incorpora el PAU 4 El Castellet, afirmant que prové del Pla parcial aprovat el 2000 (DOGC 13/02/2001), 
amb una modificació puntual anterior al planejament vigent, amb projecte de reparcel·lació aprovat tot i que les 
obres d'urbanització no han estat recepcionades en la seva totalitat i queden obres pendents. 

L’al·legant defensa que aquesta afirmació és falsa i demana: 

1. Que s'admeti que les obres d'urbanització del sector es troben definitivament recepcionades, donant la 
classificació de sòl urbà consolidat. 

2. Que s'anul·li la suspensió de llicències, donat que no hi han modificacions als paràmetres urbanístics. 

Valoració de l’al·legació: 

1. Respecte les obres d’urbanització cal afirmar que, el fet que el seu dia l’ajuntament fes l’acte de la recepció de les 
obres d’urbanització, en cap cas implica que aquetes fossin de la totalitat del sector de planejament, restant encara 
una part de les mateixes pendents de la corresponent recepció. 

2. La suspensió de llicències es una potestat discrecional recollida a l’article 73.1 del TRLU on es determina: “Els 
òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat 
d'estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes 
de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos 
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial”. L’ajuntament podrà 
deixar sense efecte l’acord de la suspensió de llicències i retornar a l’estadi i règim de concessions que havia vigent 
abans de l’acord de la suspensió de llicències, ja que sobre l’àmbit del PAU 04, no es regulen noves determinacions 
que comportin una modificació del règim urbanístic. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-24_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent): 

- El POUM indica que segons la informació de que es disposa, ja es va cedir l'aprofitament urbanístic corresponent i 
que, per tant, no correspondria major cessió. No obstant això, diu que caldrà confirmar-ho amb el corresponent 
projecte de reparcel·lació. 

- Segons el POUM, l'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents 
a aquesta cessió. 

- S'afegeixen un seguit de càrregues urbanístiques de millora dels sistemes inclosos en aquest àmbit. No obstant, 
aquesta imposició de càrregues addicionals no es veu compensada amb cap plusvàlua, sinó que al contrari, 
s'incrementa el percentatge d'habitatges protegits, suposant l'incompliment del principi d'equidistribució de 
beneficis i càrregues. 

- L'aprovació inicial del POUM no presenta la preceptiva avaluació econòmica que justifiqui la viabilitat econòmica 
del sector amb els nous paràmetres de densitat que estableix el document. A la memòria econòmica es fa 
referència a aquest polígon, però únicament en relació al cost de la urbanització, a diferència del que succeeix amb 
els polígons d'actuació urbanística de gestió. 
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- Es suspenen les llicències fins a l'aprovació definitiva del planejament. 

 Demana: 

1. Donat que l'Ajuntament és coneixedor que aquestes cessions ja s'han materialitzat, sol·licita aclarir aquesta 
qüestió, eliminant l'ambigüitat que genera deixar-ho pendent de confirmar pel Projecte de reparcel·lació. 

2. Que es reculli, de manera clara, que la obligació de cedir el sòl corresponent al 10% de l'aprofitament ja 
urbanitzat, només operarà en cas de noves o futures cessions que poguessin materialitzar-se, però no sobre sòls 
cedits en virtut del planejament anterior, les despeses d'urbanització dels quals si que hauran de ser assumides per 
l'Administració actuant (sens perjudici d'ulteriors pactes). Es sol·licita afegir a la fitxa urbanística del PAU 4, que 
l'Ajuntament encara no ha abonat la part corresponent de la seva participació a les despeses d'urbanització del sòl 
corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic. 

3. Que el POUM incorpori un increment de l'edificabilitat de les parcel·les proporcional a l'increment de les 
càrregues que incorpora el document aprovat inicialment. Considera raonable que aquest nou repartiment entre 
beneficis i càrregues afectés només a les parcel·les que no tenen la condició de solar, alliberant de càrregues 
addicionals les ja edificades.  

4. Que s'inclogui una avaluació econòmica que justifiqui, com a mínim de manera general, els paràmetres econòmics 
que permeten concloure a l'Ajuntament que, amb l'increment de les càrregues previst, l'àmbit resulta 
econòmicament viable. Es reclama un nou període d’audiència a efectes de preservar el dret a formular al·legacions 
en relació a aquest. 

5. Que es prevegi una excepció a la suspensió de llicències en els casos que es garanteixi el 100% del cost 
d'urbanització pendent. 

6. Modificar l'ordenació del sector en línia amb la proposta adjunta presentada a data de 15 de març de 2019. 

Valoració de l’al·legació: 

1. La construcció de la ciutat integra 4 actes clarament diferenciats: 1) planejament, 2) gestió, 3) urbanització i 4) 
edificació. Si be es cert que l’acte primer del planejament incideix en tota la resta de tot el procediment, també és 
cert que la legislació estableix que serà en l’acte de la gestió en el moment en el que es fixaran els valors dels 
aprofitaments, de la mateixa manera que també serà amb l’execució de la urbanització, quan se sabrà quin és el cost 
final de les obres d’urbanització que s’han d’executar. El contingut de la fitxa del polígon d’actuació 04 Castellet 
s’ajusta plenament a la legislació vigent. Cal assenyalar també que en el POUM, no es regulen noves determinacions 
que comportin una modificació del règim urbanístic i aquest principi de prudència ve avalat per la complexitat del 
procés i del temps transcorregut, en el que l’administració pública actualment no disposa de tota la informació 
necessària per garantir una finalització adequada ja que recordem que estem en un procés d’iniciativa privada que 
s’havia de desenvolupar pel sistema de compensació i la responsabilitat de la mateixa correspon a la Junta de 
Compensació. Cal manifestar que l’ajuntament ha fet tots els esforços administratius possibles per aconseguir ajuntar 
una majoria de propietaris que representessin els interessos de més del 50% del sòl inclòs dins del PAU 04, no obstant 
això i per diferents raons això a la data d’avui no ha estat possible, de forma que l’única sortida possible es continuar 
treballant per aconseguir que l’acte de la gestió sigui possible i per tant es puguin acabar algun dia les obres pendents 
previstes a l’àmbit de Pla Parcial El Castellet. 

2. Els temes que fan referència a aquesta apartat de l’al·legació no es corresponen amb l’acte del planejament i són 
propis de l’acte de la gestió i per aquesta raó derivem aquest tema a la corresponent gestió i execució del PAU 04, que 
tal com s’explica en la memòria, és un procés complex i de llarga duració. 

3. El POUM manté el planejament vigent pel que fa a l’equilibri de beneficis i càrregues derivades del planejament 
vigent. Altrament s’incorpora una disposició addicional, que té per objecte optimitzar millor l’ordenació general de 
l’àmbit, però sense incrementar l’edificabilitat que es manté inalterada. 

4. La justificació de la viabilitat econòmica està inclosa en el document del POUM ja que aquesta no ha alterat les 
condicions originals del planejament vigent. En aquest sentit si ha hagut variacions en el temps en els ingressos o en les 
despeses, aquesta no és responsabilitat del planejament i forma part del normal desenvolupament dels diferents 
procediments immobiliaris que son fluctuants en el temps i més encara en el cas d’una actuació com la de El Castellet 
iniciada ara fa aproximadament uns 20 anys i que en part ja està edificada. En aquesta temps transcorregut ha variat 
molt els preus del mercat immobiliari i encara ho farà més en els propers anys, de forma que podríem dir que la 
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viabilitat econòmica és un factor dinàmic i que el legislador preveu en quins moments cal justificar aquesta viabilitat 
econòmica i que es correspon amb l’aprovació del planejament urbanístic, i aquesta acte no és ara quan es produeix, 
ja que l’únic que fa el POUM es integrar dins d’un PAU els drets i les obligacions que es deriven del planejament 
vigent, tal i com s’explica a la memòria del mateix POUM. 

5. El que es sol·licita ja està contemplat a la legislació vigent 

6. Respecte aquesta tema ens remetem al contingut de les respostes dels apartat anteriors 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-28_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

- El POUM aprovat inicialment no incorpora la suficient motivació reforçada en els termes exigits pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta manca de motivació comporta la consolidació de la inseguretat jurídica. 

- El POUM aprovat inicialment vulnera el principi del ius variandi i repartiment equitatiu de beneficis i càrregues. 
Es reconeix la condició de sòl urbà consolidat del PAU 4, però s'imputen càrregues que excedeixen les obligacions 
dels propietaris en haver de satisfer els costos d'urbanització relatius a obres extra sectorials o d'altres relatives a 
la conservació i manteniment de l'àmbit ja recepcionat per l'Ajuntament.  

- Els objectius del POUM en relació al PAU 4 i els costos per fer-los possibles no s'ajusten a la realitat existent: Les 
obres d'urbanització estan recepcionades i el seu manteniment i conservació correspon a l'Ajuntament. Les obres 
pendents d'executar es redueixen únicament i exclusivament als espais lliures, en el cas que aquests no puguin 
considerar-se recepcionats tàcitament, els costos de les quals ascendirien, com a molt, a un total de 693.696 €. Els 
restants costos d'urbanització que s'identifiquen a la fitxa del PAU 4 haurien d'ésser assumits per l'Ajuntament. 

- Els costos d'urbanització del PAU 4 són excessius: s'imputen càrregues externes a l'àmbit i altres despeses que no 
han d'ésser satisfetes pels propietaris. Entre elles costos d'execució de sistemes generals, costos d'obres de 
manteniment i conservació de les zones ja recepcionades o d'obres que no corresponen a elements de l'àmbit. 
D'altra banda la fitxa del PAU 4 es refereix, de forma imprecisa i contradictòria, al 10% de l'aprofitament cedit a 
l'Ajuntament. No deixa clar si el 10% d'aprofitament de l'àmbit ha estat cedit o no, si aquest s'ha d'ampliar ni, 
tampoc, si l'Ajuntament ha de satisfer el cost d'urbanitzar el 10% d'aprofitament urbanístic que ja li ha estat cedit. 

- Disconformitat amb la reserva d'HPO prevista en el POUM, considerada desproporcionada i de qüestionable 
viabilitat i sostenibilitat econòmica. 

- El POUM ha de preveure el canvi de sistema d'actuació del PAU 4 de compensació a cooperació. D’aquesta manera 
es requereix de la implicació, tutela i supervisió de l'Ajuntament durant el procés de gestió urbanística. En cas 
contrari, la urbanització està condemnada a l'evolutiu deteriorament i deficient estat de conservació i 
manteniment. 

- La suspensió de llicències en l'àmbit del Castellet és excessiva i desproporcionada, sense tenir en consideració que 
es tracta d'un àmbit de sòl urbà consolidat. 

Demana: 

1. Reconèixer de forma indubtable la condició de sòl urbà consolidat de les finques que integren la urbanització El 
Castellet derivada de la recepció expressa, i en part tàcita, de les seves obres d'urbanització. 

2. Subsidiàriament, en el cas que no es consideri tàcticament recepcionada la urbanització en la part que no fou 
objecte de recepció expressa per part d'aquest Ajuntament: 

a) No imputar el costos d'urbanització que es pretenen repercutir als propietaris de l'àmbit del PAU 4, excloent els 
costos relatius a l'execució de les obres vinculades a sistemes generals i el manteniment i conservació d'obres ja 
recepcionades. 
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b) Revisar els preus ja previstos en els projectes d'urbanització complementària aprovats per l'Ajuntament, dels que 
resulta un cost d'execució dels espais lliures desproporcionat i no ajustat als actuals preus de mercat. 

c) Reconsiderar la reserva d'HPO prevista en l'àmbit del Pau 4, reduint-la per ajustar-la a les necessitats reals i 
tenint en consideració la realitat del polígon d'actuació urbanística. 

3. Subsidiàriament, en el cas que es consideri tàcticament recepcionada la urbanització en la part que no fou 
objecte de recepció expressa per part d'aquest Ajuntament i que es mantingui la delimitació del PAU 4, acordar el 
canvi de sistema d'actuació a cooperació. 

4. Aixecar la suspensió de llicències urbanístiques a l'àmbit del PAU 4 en la mesura que les finques incloses en el 
mateix tenen la consideració de sòl urbà consolidat, els serveis urbanístics bàsics han estat executats i recepcionats 
i no es preveu l'execució d'obres d'urbanització que hagin de tenir un impacte en l'ordenació de l'àmbit. 

Valoració de l’al·legació: 

1. Respecte aquest apartat cal afirmar que el POUM reconeix la condició de sòl urbà consolidat de tot l’àmbit ja que 
sobre el mateix concorren les circumstancies que estableix la legislació vigent per tal consideració:  “els terrenys als 
quals només manca, per assolir la condició de solar, assenyalar les alineacions o les rasants, o bé completar o acabar la 
urbanització en els termes assenyalats per l'article 29.a, tant si han estat inclosos amb aquesta finalitat en un polígon 
d'actuació urbanística o en sector subjecte a un pla de millora urbana com si no hi han estat inclosos”. Aquesta 
condició de completar o acabar les obres d’urbanització és la condició que determina l’adscripció a aquesta categoria 
de sòl, ja que si be es cert que en una part del polígon les obres estan acabades, no ho estan en la totalitat del 
polígon. Cal assenyalar també que en el POUM, no es regulen noves determinacions que comportin una modificació del 
règim urbanístic i aquest principi de prudència ve avalat per la complexitat del procés i del temps transcorregut, en el 
que l’administració pública actualment no disposa de tota la informació necessària per garantir una finalització 
adequada ja que recordem que estem en un procés d’iniciativa privada que s’havia de desenvolupar pel sistema de 
compensació i la responsabilitat de la mateixa correspon a la Junta de Compensació. Cal manifestar que l’ajuntament 
ha fet tots els esforços administratius possibles per aconseguir ajuntar una majoria de propietaris que representessin 
els interessos de més del 50% del sòl inclòs dins del PAU 04, no obstant això i per diferents raons això a la data d’avui 
no ha estat possible, de forma que l’única sortida possible es continuar treballant per aconseguir que l’acte de la 
gestió sigui possible i per tant es puguin acabar algun dia les obres pendents previstes a l’àmbit de Pla Parcial El 
Castellet. 

2. Respecte valors i imports de la despesa d’urbanització, el POUM incorpora una estimació de les mateixes i en cap 
cas, es pot afirmar que aquests valors no puguin ser sotmesos al corresponent debat i diàleg amb les parts implicades, 
ja que es podria incórrer en un abús de poder per part de l’administració. Els valors seran contrastats i justificat en el 
corresponent expedient de gestió que es tramiti a tal efecte. Respecte la reserva de l’HPO, el POUM no incorpora cap 
reserva nova que no estigués ja contemplada en el planejant vigent. 

3. El canvi de la modalitat no està prevista en el POUM, ja que el projecte de reparcel·lació sempre ha estat 
responsabilitat de la juta de compensació i per tant a ella li correspon aclarir la tresoreria de les obres d’urbanització 
executades i en això ens referíem a saber qui ha pagat i en quina quantitat. Canviar a Cooperació significaria assumir 
una responsabilitat excessiva ja que l’ajuntament no disposa de tots els comprovants de pagaments que hagi fet cada 
propietari inclòs dins l’àmbit de planejament. L’ajuntament col·labora i facilita tot el que estigui en les seves mans 
per tal de que l’actuació completi el seu procés, però malauradament, amb tot el temps transcorregut, no pot assumir 
la responsabilitat de l’administració i la tresoreria d’aquesta complexa actuació urbanística.  

4. La suspensió de llicències es una potestat discrecional recollida a l’article 73.1 del TRLU on es determina: “Els 
òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat 
d'estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes 
de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos 
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial” 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  
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A-33_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

Veure el resum de l’al·legació A-24 

Valoració de l’al·legació: 

Veure la valoració de l’al·legació A-24 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-43a_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

Veure el resum de l’al·legació A-24 

Valoració de l’al·legació: 

Veure la valoració de l’al·legació A-24 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-44_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

L’al·legant considera excessiva la suspensió de llicències fins a l'aprovació definitiva del planejament. 

Demana la reconsideració de la suspensió de llicències aprovada en relació a l’àmbit del PAU-04, als efectes de 
facilitar als propietaris minoritaris l’execució dels seus drets urbanístics, tot excloent de l’àmbit de la suspensió de 
llicències la zona o finques de dit polígon d’actuació que es troben consolidades per la urbanització. 

Valoració de l’al·legació: 

La suspensió de llicències es una potestat discrecional recollida a l’article 73.1 del TRLU on es determina: “Els òrgans 
competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat 
d'estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes 
de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos 
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial”. No obstant l’anterior, 
l’ajuntament podrà deixar sense efecte l’acord de la suspensió de llicències i retornar a l’estadi i règim de concessions 
que havia vigent abans de l’acord de la suspensió de llicències, ja que sobre l’àmbit del PAU 04, no es regulen noves 
determinacions que comportin una modificació del règim urbanístic. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-45_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  
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Veure el resum de l’al·legació A-44 

Valoració de l’al·legació: 

Veure la valoració de l’al·legació A-44 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-50_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

Veure el resum de l’al·legació A-44 

Valoració de l’al·legació: 

Veure la valoració de l’al·legació A-44 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-51_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

Veure el resum de l’al·legació A-44 

Valoració de l’al·legació: 

Veure la valoració de l’al·legació A-44 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-53_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

Veure el resum de l’al·legació A-44 

Valoració de l’al·legació: 

Veure la valoració de l’al·legació A-44 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-56_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

L'al·legació presentada fa referència a les finques 5.A.16, 5.A.17 i 5.A.18 del PAU 4 El Castellet.  
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- El POUM no incorpora la suficient motivació reforçada, cosa que pot esdevenir causa de nul·litat. 

- La qualificació de les finques 5.A.16, 5.A.17 i 5.A.18 comporta una discriminació envers els restants propietaris de 
l'àmbit urbanístic. Aquestes finques ja consolidades, disposen d'un accés independent i dels serveis urbanístics. No 
obstant, són incloses en l'àmbit del PAU 4 i oblidades a fer front a unes despeses d'urbanització desproporcionades 
en relació al beneficis urbanístics que implica mantenir la qualificació actual. El fet d'estar incloses en un sector de 
preservació de l'edificació, impedeix la possibilitat de parcel·lar en condicions similars a les zones properes. 

- A una de les seves finques es portava 30 anys desenvolupant les activitats de restauració i discoteca, sense estar 
reconegudes. Al 2008 es fa una Modificació puntual de Pla parcial, on s'accepta l'ús de restauració d'aquesta finca. 
L'ús de discoteca però, segueix en disconformitat i degut a les dificultats acaba cessant. 

Demanen: 

1. Equiparar el règim urbanístic de les parcel·les 5.A.16, 5.A.17 i 5.A.18 al previst per a les finques de les zones 
confrontants, com ara les zones 3 i 4, en el que es preveu un ús residencial en la modalitat de ciutat jardí - 
intensiva / extensiva. 

2. Permetre l'ús de discoteca i serveis a la parcel·la 5.A.16, addicionalment al residencial i de restauració ja previst. 

3. Reconèixer de forma indubtable la condició de sòl urbà consolidat de les finques que integren la urbanització El 
Castellet derivada de la recepció, expressa i, en part, tàcita, de les seves obres d'urbanització. 

4. Subsidiàriament, en cas de que no es consideri recepcionada la urbanització: 

a) No imputar els costos d'urbanització que es pretenen repercutir als propietaris de l'àmbit PAU 4, excloent els 
costos relatius a l'execució de les obres vinculades a sistemes generals i el manteniment i conservació d'obres ja 
recepcionades. 

b) Revisar els preus previstos en els projectes d'urbanització complementària aprovats per l'Ajuntament, dels que 
resulta un cost d'execució dels espais lliures desproporcionat i no ajustat als actuals preus de mercat. 

5. Mirar de reduir els costos mitjançant la previsió d'espais lliures mediambientalment i econòmicament 
sostenibles. 

6. Ser considerats com a adherits a l’al·legació que fa l'Associació de Veïns el Castellet sobre el PAU 4 (A-28) 

Valoració de l’al·legació: 

1. Respecte l’apartat 1, cal assenyalar que en el POUM no es regulen noves determinacions que comportin una 
modificació del règim urbanístic i aquest principi de prudència ve avalat per la complexitat del procés i del temps 
transcorregut, en el que l’administració pública actualment no disposa de tota la informació necessària per garantir 
una finalització adequada ja que recordem que estem en un procés d’iniciativa privada que s’havia de desenvolupar 
pel sistema de compensació i la responsabilitat de la mateixa correspon a la Junta de Compensació. Cal manifestar que 
l’ajuntament ha fet tots els esforços administratius possibles per aconseguir ajuntar una majoria de propietaris que 
representessin els interessos de més del 50% del sòl inclòs dins de l PAU 04, no obstant això i per diferents raons això a 
la data d’avui no ha estat possible de forma que l’única sortida possible es continuar treballant per aconseguir que 
l’acte de la gestió sigui possible i per tant es puguin acabar algun dia les obres pendents previstes a l’àmbit de Pla 
Parcial El Castellet. 

2. Respecte el règim d’usos el POUM integra el règim vigent en el planejament actual sense introduir noves 
determinacions que comportin una modificació del règim urbanístic. 

3. Respecte aquest apartat cal afirmar que el POUM reconeix la condició de sòl urbà consolidat de l’àmbit ja que sobre 
el mateix concorren les circumstancies que estableix la legislació vigent per tal consideració:  “els terrenys als quals 
només manca, per assolir la condició de solar, assenyalar les alineacions o les rasants, o bé completar o acabar la 
urbanització en els termes assenyalats per l'article 29.a, tant si han estat inclosos amb aquesta finalitat en un polígon 
d'actuació urbanística o en sector subjecte a un pla de millora urbana com si no hi han estat inclosos”. Aquesta 
condició de completar o acabar les obres d’urbanització és la condició que determina l’adscripció a aquesta categoria 
de sòl, ja que si be és cert que en una part del polígons les obres estan acabades, no ho estan en la totalitat del 
polígon. 
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4. Respecte valors i imports de la despesa d’urbanització, el POUM incorpora una estimació de les mateixes i en cap 
cas, es pot afirmar que aquests valors no puguin ser sotmesos al corresponent debat i diàleg amb les parts implicades, 
ja que es podria incórrer en un abús de poder per part de l’administració. Els valors seran contrastats i justificat en el 
corresponent expedient de gestió que es tramiti a tal efecte.. 

5. Respecte aquest apartat que fa referència al import de les despeses d’urbanització ens remetem a la contestació de 
l’apartat anterior. 

6. L’adhesió a l’al·legació que fa l’associació de Veïns el Castellet significa que sobre aquest apartat, ens remetem a la 
contestació de l’al·legació A28 inclosa en aquest informe  

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-57_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

Les previsions del POUM respecte al PAU 4 incideixen sobre una reparcel·lació aprovada i inscrita al Registre de la 
Propietat, afecten a parcel·les i edificacions plenament consolidades i obliguen als propietaris a efectuar les noves 
cessions, incloent la del sòl corresponent al 10% de l'aprofitament, i a assumir el cost de noves obres d'urbanització -
algunes d'elles exteriors a l'àmbit d'actuació- que no estan previstes al projecte de compensació aprovat en el seu 
dia. Els propietaris es veuen perjudicats degut a la suspensió de llicències a l'àmbit.  

D'altra banda, la "zona consolidada" constitueix sòl urbà consolidat i, per tant, és improcedent la seva inclusió en el 
PAU 4 i consegüent desconsolidació. 

Finalment, la Memòria del POUM no conté la necessària motivació reforçada de la necessitat real de la 
transformació del sòl i la finalitat de consecució d'uns interessos públics acompanyats de l'obtenció d'un benefici per 
als propietaris del sòl afectat per aquelles operacions. 

Demana que s'exclogui de l’àmbit del PAU 4 l'anomenada "zona consolidada" ja que la seva delimitació vulnera la 
legislació urbanística i doctrina jurisprudencial exposada, atès que es tracta de sòl urbà consolidat per edificació i 
completament urbanitzat i que l'actuació proposada no comporta una actuació de transformació urbanística, de 
reforma o renovació de la urbanització. 

Valoració de l’al·legació: 

1. Respecte aquest apartat cal afirmar que el POUM reconeix la condició de sòl urbà consolidat de tot l’àmbit ja que 
sobre el mateix concorren les circumstancies que estableix la legislació vigent per tal consideració:  “els terrenys als 
quals només manca, per assolir la condició de solar, assenyalar les alineacions o les rasants, o bé completar o acabar la 
urbanització en els termes assenyalats per l'article 29.a, tant si han estat inclosos amb aquesta finalitat en un polígon 
d'actuació urbanística o en sector subjecte a un pla de millora urbana com si no hi han estat inclosos”. Aquesta 
condició de completar o acabar les obres d’urbanització és la condició que determina l’adscripció a aquesta categoria 
de sòl, ja que si be es cert que en una part del polígon les obres estan acabades, no ho estan en la totalitat del 
polígon. Cal assenyalar també que en el POUM, no es regulen noves determinacions que comportin una modificació del 
règim urbanístic i aquest principi de prudència ve avalat per la complexitat del procés i del temps transcorregut, en el 
que l’administració pública actualment no disposa de tota la informació necessària per garantir una finalització 
adequada ja que recordem que estem en un procés d’iniciativa privada que s’havia de desenvolupar pel sistema de 
compensació i la responsabilitat de la mateixa correspon a la Junta de Compensació. Cal manifestar que l’ajuntament 
ha fet tots els esforços administratius possibles per aconseguir ajuntar una majoria de propietaris que representessin 
els interessos de més del 50% del sòl inclòs dins del PAU 04, no obstant això i per diferents raons això a la data d’avui 
no ha estat possible, de forma que l’única sortida possible es continuar treballant per aconseguir que l’acte de la 
gestió sigui possible i per tant es puguin acabar algun dia les obres pendents previstes a l’àmbit del PPU El Castellet. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  
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2.4. PAU 6 Can Canals C i D 

A-55_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

L’al·legant adverteix que en cas que es porti a terme la suspensió de llicències en el PAU 6, pot portar 
conseqüències molt negatives en un sector molt consolidat que es troba en ple funcionament. 

Demana que es reguli clarament la situació de les edificacions i activitats existents en el PAU 6, durant el període 
transitori de 2 anys de suspensió general decretada, sense afectar l’activitat empresarial instal·lada en el PAU 6. 

Valoració de l’al·legació: 

Es fa una modificació puntual del POUM per tal d’eliminar el Polígon d’Actuació Urbanística PAU 6, deixant sense 
validesa dita suspensió de llicències.  

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. 
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3. SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 

3.1. PAU 1 Les Fonts – Baix Riera 

A-43b_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

L’al·legació formulada fa referència als immobles situats al Carrer Baix Riera 1 i 3 del barri de les Fonts, 
corresponents al PAU 01a, de nova urbanització. L’al·legant expressa la seva disconformitat amb la cessió de sòl 
equivalent al 10% de l'aprofitament urbanístic, pel fet de tractar-se d'una actuació de transformació que no 
incrementa l'aprofitament urbanístic.  

Valoració de l’al·legació: 

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 
D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 
afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del polígon d’actuació. L’administració actuant 
no participarà en les càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran de cedir 
urbanitzats, tal i com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest POUM. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-54_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

L’al·legant, com a propietària de la parcel·la inclosa al PAU 01b, declara la seva disconformitat amb la cessió 
obligatòria i gratuïta del 26,96% de la superfície de la seva propietat, així com amb el fet d'haver-se de fer càrrec 
dels costos d'urbanització del sistema d'espais lliures. 

Demana: 

1. Que al tractar-se d'obra pública, l'Ajuntament es faci càrrec de les despeses d'urbanització dels sòls de cessió 
obligatòria.  

2. Que es compensi econòmicament pel sòl que s'ha de cedir o per les pèrdues que es contemplarien en cas de voler 
vendre la propietat, donat que patirà una devaluació. 

Valoració de l’al·legació: 

La parcel•la inclosa en aquest àmbit està situada en sòl urbà no consolidat i per tant, els propietaris o propietàries 
tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells altres que els 
substitueixin.  

Per tant hauran de cedir a l’ajuntament, d’una manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l’execució dels 
sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general inclogui en l’àmbit d’actuació urbanística en què 
els terrenys siguin compresos. 

També hauran de fer-se càrrec dels costos d’urbanització del sistema d’espais lliures. 
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Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-58b*_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

L’al·legant exposa que el nº23 del carrer Baix Riera es troba inclòs al PAU-01j amb una superfície de 258 m². El nou 
Pla considera aquest àmbit com a sòl urbà no consolidat, amb els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 
del TRLU i en l’article 40 del RLU. 

No obstant, manifesta que aquesta parcel·la es troba agrupada juntament amb els números 25, 27 i 33 del mateix 
carrer, en un solar amb superfície 686,75 m², amb condicions i usos establerts pel planejament vigent. 

Explica que al 2005 es va desenvolupar un projecte per la construcció d’un immoble amb places d’aparcament i 
habitatges, el qual va ser visat pel COAC i al que l’Ajuntament de Sant Quirze va atorgar llicència d’obres. 

Es va produir l’inici de les obres, amb demolició dels immobles existents, l’excavació del soterrani i els murs de 
contenció. Arribat aquest punt, es van aturar les obres. 

El solar resultant de l’agrupació es troba descrit en Copia Simple a data de 10/01/2006, el qual s’adjunta a 
l’al·legació. Aquest document s’eleva a escriptura pública al Registre de la Propietat 4 de Sabadell.  

Segons el certificat d’aprofitament demanat el 21/09/2017, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès informava que 
segons el planejament aplicable la classificació era de sòl urbà, amb qualificació Zona 2b, Fronts de cases, Fronts de 
renovació i amb condició de parcel·la. Considerant edificables totes les parcel·les existents (registrades 
cadastralment) amb l’entrada en vigor del Pla General Comarcal de Sabadell de 1978. 

 Segons tot els arguments descrits anteriorment, justifica que la parcel·la 23 del carrer Baix Riera es troba 
agrupada en una única parcel·la conjunta amb els números 25, 27 i 33, la qual té la condició de solar. Exposa que 
l’aprovació inicial del POUM vulnera la Llei del Sòl i els drets adquirits pels propietaris. 

Informa que actualment s’està desenvolupant un projecte per a la construcció d’un edifici plurifamiliar, 
l’avantprojecte del qual ha estat consensuat amb l’Ajuntament.  

Sol·licita que es modifiqui la delimitació del àmbit, respectant la condició actual del solar que té consolidada la 
parcel·la 23, 25, 27 i 33 del carrer Baix Riera. 

Valoració de l’al·legació: 

S’elimina la delimitació gràfica del PAU 1j del document aprovat inicialment, ja que la parcel·la cadastral no es 
correspon amb el límit real de la parcel·la única existent, i sobre la que en el seu dia es va concedir la corresponent 
llicencia urbanística. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. 

3.2. PMU 2 Can Llobateres 

A-21_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

L'al·legant és propietària de finques incloses en l'àmbit PMU 2 Can Llobateres. 
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Demana que es consideri adherida a l'al·legació que presenta la propietària majoritària de l'àmbit PMU 2 Can 
Llobateres, l'empresa LLATENAL, S.L. 

Veure el resum de l’al·legació A-25 

Valoració de l’al·legació: 

Veure la valoració de l’al·legació A-25 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-22b_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

L'al·legant és propietària de finques incloses en l'àmbit PMU 2 Can Llobateres. 

Demana que es consideri adherida a l'al·legació que presenta la propietària majoritària de l'àmbit PMU 2 Can 
Llobateres, l'empresa LLATENAL, S.L. 

Veure el resum de l’al·legació A-25 

Valoració de l’al·legació: 

Veure la valoració de l’al·legació A-25 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-25_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

La proposta del POUM aprovat inicialment per l’àmbit del PMU 2 Can Llobateres comporta una dràstica disminució 
de l'aprofitament preexistent e incorre en un error en la proposta en la mesura que, aplicant les determinacions per 
al seu desenvolupament, no és possible ubicar el número d'habitatges que estableix. En tant que s'han executat i 
rebut més del 90% de la urbanització del Pla parcial anterior, en aprovar-se el POUM caldrà classificar el sòl com a 
urbà consolidat. La pèrdua d'aprofitament que comporta la proposta no és acceptable en aquest tipus de sòl. 

La proposta adoptada en aquesta fase deriva de les indicacions de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental 
(OTAA) “d’adoptar mesures per tal de limitar l’ocupació total del sòl pendent d’edificar mitjançant una 
intensificació d’habitatges o del trasllat a altres indrets" i, en judici seu, es pot donar compliment a les 
determinacions del PTMB referents als connectors ecològics sense l'estretament del sector i la pèrdua 
d'aprofitament. Amb aquesta finalitat adjunta dues alternatives: 

-DOC1. Alliberar l'espai adjacent a la riera, respectant el corredor verd. Ubicar en un altre lloc les cessions de sòl 
afecte al domini públic, sense disminuir l'aprofitament. 

-DOC2. Establir unes subzones i una parcel·lació nova, respectant les directrius de l’OTAA. 

Demana: 

1. S'estudiï de nou la proposta de conveni que es va fer en el seu dia que, a judici seu, complia amb el PTMB 
respecte al corredor verd i fluvial, sens perjudici d’acabar d'ajustar aquesta proposta en un treball conjunt amb els 
serveis tècnics municipals. 

2. Subsidiàriament, s'admeti la segona proposta realitzada, treballant aquesta conjuntament amb els serveis tècnics 
municipals. 
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Valoració de l’al·legació: 

S’admet la segona proposta presentada com a DOC 2. A tal efecte, es suprimirà el PMU 2 de tal manera que l’àmbit 
passi a formar part d’un PAU. Aquest establirà les condicions per al desenvolupament de dita proposta.  

Segons estableixen els articles 44 i 120 del TRLU i l’article 40 del RLU, els propietaris o propietàries hauran de fer-se 
càrrec dels costos d’urbanització del sistema viari i del sistema d’espais lliures.  

Aquesta és una actuació de transformació urbanística que té per objectiu la transformació d’usos i la reurbanització. 
D’acord amb el que estableix l’article 43 del TRLU als deures de cessió del sòl destinats a sistemes de sòl públic, caldrà 
afegir la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. 

D’aquesta cessió del 10% d’aprofitament urbanístic, es descomptarà el potencial aprofitament urbanístic que aquests 
sòls ja haguessin cedit en el seu dia en virtut de les obligacions que demanaven de l’anterior ordenació urbanística i 
que ara es modifiquen en el present POUM. El càlcul de les diferencies d’aprofitament, entre el que es preveu en 
aquest POUM i el materialitzat en el seu dia, es realitzarà amb el projecte de reparcel·lació corresponent. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada i establir un PAU 6 amb la ordenació 
detallada proposada. 

3.3. PMU 3 Can Ponsic 

A-02_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

L’al·legant demana que s’ampliï l'avinguda Can Pallàs i/o es busqui una solució alternativa per afrontar la manca 
d'aparcament que comportarà la urbanització del PMU 3. 

Valoració de l’al·legació: 

L’ordenació que el POUM determina per al sector ja preveu l’ampliació de l’avinguda Can Pallàs. 
Es defineix una amplada que haurà de ser superior als 20,50 m, la qual serà concretada pel PMU que caldrà tramitar i 
aprovar definitivament. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-06_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

L’al·legant és propietària de la parcel·la amb registre cadastral nº 2387504DF2928N0001YX. La finca on està 
ubicada casa seva es troba dins de l'àmbit del PMU 3 Can Ponsic i passa a formar part d'un sòl amb aprofitament 
dotacional d'equipaments privats amb usos assistencials o sanitaris. 

Demana que s'exclogui la seva finca de l'àmbit del PMU 3, la qual representa només un 0,6% d'aquest, i que es 
classifiqui com a sòl urbà consolidat. 

Valoració de l’al·legació: 

La finca ja està inclosa dins de l’àmbit en l’actual PGOU 2000. Mentre no es tramiti el pla de millora urbana la 
residència d’Assís i les dues edificacions residencials existents dins l’àmbit restaran en la condició d’ús disconforme, 
admetent-se, únicament, les obres previstes en l’article 108 del TRLU i en l’article 119 del RLU. 
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Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-09_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

L’al·legant és propietari de la parcel·la amb registre cadastral nº 2387503DF2928N0001BX. La finca on està ubicada 
casa seva es troba dins de l'àmbit del PMU 3 Can Ponsic i passa a formar part d'un sòl amb aprofitament dotacional 
d'equipaments privats amb usos assistencials o sanitaris. 

Demana que s'exclogui la seva finca de l'àmbit del PMU 3, la qual representa menys d’un 0,6% d'aquest, i que es 
classifiqui com a sòl urbà consolidat. 

Valoració de l’al·legació: 

La finca ja està inclosa dins de l’àmbit en l’actual PGOU 2000. Mentre no es tramiti el pla de millora urbana la 
residència d’Assís i les dues edificacions residencials existents dins l’àmbit restaran en la condició d’ús disconforme, 
admetent-se, únicament, les obres previstes en l’article 108 del TRLU i en l’article 119 del RLU. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-41_  
 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

- Disconformitat a la proposta del POUM per la finca propietat de la comunitat religiosa dels Frares Menors 
Caputxins de Catalunya. En primer lloc s'obvia el fet que es tracta d'una ordre religiosa que té per finalitat portar a 
terme una funció social-assistencial. El planejament actual permet el desenvolupament urbanístic de les diferents 
peces de terreny, en funció de la qualificació, de manera independent i sense necessitat de vincular tota la operació 
a una sola figura urbanística com proposa el POUM. Per facilitar la gestió de l'àmbit es va fer un suggeriment 
encaminat a que la unitat residencial no estigués subjecte a un PMU, si no que es configurés com un PAU. No s'han 
tingut en compte les consideracions que es van fer, quedant tota la finca afectada per la suspensió de llicències. 

- Es proposa demana delimitar un sector que tingui la major part de l'aprofitament residencial i assumeixi 
íntegrament les despeses d'urbanització de l'entorn, quedant la peça qualificada com a dotacional alliberada 
d'aquestes càrregues.  

- Donar viabilitat econòmica al desenvolupament de la zona residencial, eliminant els gàlibs edificatoris i 
possibilitant encabir el sostre que té el sector amb l'ordenació vigent, per la qual cosa esdevé necessari reduir el 
sostre destinat a habitatge protegit i augmentar l’habitatge sense protecció.  

- L'article 202 sobre els PMU fixa els paràmetres per a desenvolupar aquests plans, no obstant, la fitxa del sector 
PMU indica un sostre màxim amb caràcter indicatiu.  

- El fet d'assignar una proporció del 45% de HPO a la parcel·la fa que s'incompleixi el conveni que es va fer amb 
l'Ajuntament en data 12/01/2000, pel que fa al sostre edificable i als usos a que es destina.  

- La redacció sobre la previsió de la cessió del 10% d'aprofitament urbanístic és confusa. 

- De conformitat amb la fitxa normativa, la superfície delimitada als plànols d'ordenació, és de 192.899 m², si bé en 
la Memòria, la superfície és la de 199.899 m². Independentment d'això, un cop descomptada la superfície de domini 
públic, es redueix el sostre edificable. 

- El gàlib de sòl edificable destinat a l'ampliació de la residencia Assís és insuficient. 



INFORME DEL TRACTAMENT DELS ESCRITS PRESENTATS DURANT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL POUM DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

 

4. SÍNTESI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES – 3. SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. Novembre 2019 66  

- El POUM preveu un sostre edificable de més de 10.000 m² destinat a dotacions privades exclusivament amb 
finalitats assistencials o sanitàries. 

- Les dues edificacions residencials existents a la finca amb front a l'avinguda Can Pallàs estan molt consolidades. 

- L'apartat 5 de la fitxa PMU 3 deixa en suspensió de llicències la residència Assís i les dues edificacions residencials, 
quedant també aquestes últimes en ús disconforme.  

- La valoració de viabilitat econòmica presenta algunes errades i fent el recàlcul correcte es dedueix que el sector 
no és viable econòmicament. 

Segons el que s’ha exposat anteriorment, demana: 

1. Que es divideixi el PMU 3 en dos àmbits de desenvolupament independents: el PMU 3 i el PAU Assis, amb una 
superfície aproximada de 71.500 m², segons la imatge adjunta. 

2. Que el PMU 3 sigui un sector d'ús residencial habitatge, que inclogui la totalitat del sòl de cessió de la finca sobre 
la que s'ha de realitzar alguna actuació urbanitzadora. 

3. Que el PAU Assís tingui com a única finalitat la cessió del 10% d'aprofitament. 

4. Salvar la contradicció entre la normativa i la fitxa normativa respecte al caràcter indicatiu o vinculant del sostre 
edificable màxim que es preveu. 

5. Mantenir l'aprofitament urbanístic del pla actual o, en cas contrari, indemnitzar a la propietat amb aquest 
aprofitament que no es pot materialitzar. 

6. Redactar de manera que s'evitin diverses interpretacions, les càrregues que s'imputen al sector subjecte al PMU 
on s'ha inclòs la finca. 

7. Que es precisi la superfície de l'àmbit susceptible d'aprofitament privat, tota vegada que els sòls de domini públic 
que no computaran per al càlcul de l'edificabilitat bruta, als efectes de poder determinar la reducció 
d'aprofitament que comporta respecte al planejament vigent i al conveni previ. 

8. Ampliar els gàlibs de sòl edificable previstos per a l'ampliació de la residència d'Assís per permetre una major 
flexibilitat d'implantació. 

9. Poder destinar part del sòl de dotacions privades a altres tipus de dotacions públiques que les admeses a 
l'aprovació inicial del POUM. 

10. Excloure les dues edificacions residencials existents del PMU 3 i reconèixer el seu ús. 

11. No aplicar la improcedent suspensió de llicències. 

Valoració de l’al·legació: 

Malgrat el que sol·licita l’al·legant podria ser incorporat en el document del POUM per tal de facilitar la gestió de 
l’àmbit en la divisió en dos sectors-polígons diferenciats (el PMU 3 i el PAU 7), segons la proposta presentada, de forma 
que el PMU 3 inclouria la totalitat del sòl de cessió de la finca i el PAU 7 tindria com a única finalitat la cessió del 10% 
de l’aprofitament, aquesta modificació no es pot incorporar en el document de l’aprovació provisional perquè 
trencaria l’equilibri de la viabilitat econòmica actual de la totalitat de l’àmbit, sense cap garantia jurídica de poder 
assolir els objectius que s plantegen, que no sigui la manifestació verbal del que es proposa en l’al·legació. 

Altrament, les edificacions residencials del PMU 3 no poden ser excloses de l’àmbit pel fet que poden condicionar la 
configuració urbanística d’aquest àmbit. Mentre no es tramiti el pla de millora urbana i les dues edificacions 
residencials existents dins de l’àmbit restaran en condició d’ús disconforme, admetent-se, únicament, les obres 
previstes en l’article 108 del TRLU i en l’article 119 del RLU. 

Per tant es proposa desestimar l’al·legació, no obstant l’anterior, mitjançant una modificació puntual del POUM que 
ara es tramita es podrà dividir l’àmbit conjunt amb les figures que es considerin més adients que interessin a les dues 
parts, garantint sempre la concurrència d’interessos públics i privat i garantint igualment la solidesa jurídica dels 
acords que es  vulguin prendre que facilitin la gestió de tot l’àmbit territorial inclòs en el PMU. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. 
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3.4. PMU 5 Les Casetes Est 

A-08_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

El POUM determina que el desenvolupament del sector haurà de reservar el 45% del sostre residencial per a la 
construcció d’habitatges de protecció pública.  

Es demana reduir la proporció d'habitatge protegit d’aquest sector per fer viable el seu desenvolupament. 

 Valoració de l’al·legació: 

La nova proposta del PMU 5 Les Casetes Est modifica l’ordenació d’aquest sector residencial, destinant la totalitat del 
seu aprofitament a usos terciaris. Així doncs, no caldrà preveure cap reserva per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. 

3.5. PMU 6 Sotavia 

A-26_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

- L’al·legant considera improcedent incloure aquest àmbit en un sector a desenvolupar per un PMU degut a que hi 
ha moltes parcel·les ja consolidades i la previsió de les obres d'urbanització generarà un gran cost econòmic. 

- Proposa incloure dins l'àmbit del sector dues peces. Una és una zona boscosa situada al bell mig de la urbanització, 
i l'altra una peça de camps erms abandonada. Aquest fet afavoriria la continuïtat paisatgística de la trama urbana, 
evitaria una possible reclassificació futura de sòls que no contribuirien a les despeses d'urbanització i, a la vegada, 
la introducció de nou sostre abaratiria les despeses d'urbanització. 

- Posa de manifest l'informe de l'ACA el qual estableix que cal delimitar una reserva de sòl per a la instal·lació d'una 
solució autònoma de depuració, que inclogui la corresponent partida pressupostària. En cas que sigui possible la 
connexió a l'EDAR de Sabadell, estableix que la nova promoció haurà d’assumir els costos econòmics de la part 
proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament, fent un càlcul aproximat de 
92.335 € (sense IVA). 

- Posa de manifest les conclusions de l'informe emès pel Sr. Interventor municipal l’any 2013 on es concloïa la 
inviabilitat econòmica d'aquest sector. 

- Manifesta la improcedència de la cessió gratuïta del 10% de l'aprofitament urbanístic a favor de l'Ajuntament, ja 
que estem davant d'un sòl urbà consolidat amb edificació present a més de 2/3 de la superfície edificable. Per tant, 
no correspon l'aplicació del previst en l'article 43 del TRLU. 

Segons el que s’ha exposat anteriorment, demana: 

1. Deixar sense efecte el sector delimitat, trobant solucions lògiques, buscant la màxima conservació de les 
edificacions preexistents i la viabilitat econòmica.  

2. Permetre l'alineació a vial d'algunes edificacions. 

3. Permetre l'ús residencial bifamiliar en parcel·la gran aïllada admetent una major densitat d'habitatges per 
parcel·la (que no de sostre). 
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4. Que la vialitat grafiada tingui en compte que, al bell mig del carrer de l'Oreneta, hi ha un roure protegit. 

5. Que donada l'afectació de les finques situades al carrer de l'Oreneta per la línia límit d'edificació del sistema 
ferroviari, es convingui amb l'autoritat ferroviària competent una rebaixa de la línia límit d'edificació de 20 m pel 
tram concret, de manera que es puguin conservar els dos habitatges. 

6. Atès que l'àmbit es troba travessat per dues línies elèctriques d'alta tensió, que es faci un calendari concret de la 
retirada o soterrament d'aquestes, sense repercutir en el cost del sector, ni en les previsions d'edificació de les 
parcel·les resultants del procés d'execució. 

7. Donat el perfil sòcio-econòmic dels propietaris de l'àmbit, que el sistema d'execució urbanística sigui el de 
reparcel·lació en la modalitat de cooperació, amb iniciativa de l'Administració actuant. I sens perjudici de tot 
l'anterior, que l’Administració apliqui la totalitat dels fons obtingut de l'alienació de l'aprofitament urbanístic del 
sector cedit a pagar el cost d'implantació de les infraestructures, els serveis i els equipaments de l'àmbit, tal i com 
preveu l’article 7.6 de la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics. 

Valoració de l’al·legació: 

Es considera necessària la delimitació d’aquest PMU amb l’objectiu de completar el teixit, determinar l’estructura 
viària i obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures. 

Segons la previsió de creixement que fa el POUM no es considera procedent la classificació d’aquestes peces de sòl no 
urbanitzable. 

Donada la tipologia d’edificació majoritàriament existent es considera convenient establir una separació mínima a vial 
per a donar coherència al teixit urbà. 

L’ús residencial bifamiliar estarà permès sempre que es compleixin les condicions establertes. Aquestes hauran de ser 
precisades i concretades pel pla de millora urbana, si s’escau mitjançant les subzones corresponents. 

La respectiva fitxa de l’annex normatiu 1 incorporarà la determinació que el Pla de Millora Urbana haurà de respectar 
el roure protegit del camí Oreneta corresponent al Nº6 del Catàleg d’Arbres i Arbredes d’Interès Local. 

El tràmit per rebaixar la línia límit d’edificació del sistema ferroviari és un tràmit independent del POUM. Segons 
determina l’article 14 de la Llei 4/2006 de 31 de març, el departament competent en matèria d'infraestructures i 
serveis de transport ha de reduir aquesta distància si se n'acredita la necessitat i si aquesta reducció no perjudica la 
regularitat, la conservació i el lliure trànsit del ferrocarril. 

La planificació de l’execució del soterrament de les línies elèctriques no és competència del POUM. 

Segons preveu l’apartat 6 de l’article 7 de la Llei 3/2009, l’administració podrà destinar l’equivalent econòmic a la 
cessió de sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic, totalment o parcialment, a pagar el cost de la 
implantació de les infraestructures, els serveis i els equipaments dins l’àmbit d’actuació. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada.  

A-40_  
 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

- Aquesta urbanització es troba desatesa en comparació amb altres del municipi. Actualment hi ha un carril bici que 
passa pel carrer Oreneta, sense pavimentar i ple de esvorancs que dificulten la circulació per aquest. Es demana 
pavimentar i urbanitzar el carrer Oreneta i reparar els esvorancs del carril bici, assumint l'Ajuntament el cost de la 
intervenció, sense repercutir-ho als propietaris d'aquest àmbit, donat que es un vial densament transitat i utilitzat 
per tots els veïns del municipi. Es per això, que aquest vial es considera via pública interurbana i, per tant, la 
repercussió dels costos d’urbanització del carrer correspon al municipi i no als veïns de la zona. 
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- Es considera molt negativa la suspensió de llicències, donada la possibilitat que s'allargui l'execució del PMU 6, 
causant un perjudici injustificat als veïns. 

- Es considera contradictòria la classificació com a sòl urbà no consolidat, quan la definició que es fa al PMU 6 és la 
de sòl urbà consolidat. No hi ha justificació per imposar càrregues derivades de considerar el sòl urbà com a no 
consolidat. 

Demana que es considerin les al·legacions presentades per aquest col·lectiu i es resolgui de forma satisfactòria pels 
veïns de l'àmbit. Afegeix que hi ha la màxima predisposició a col·laborar conjuntament i demana que l'Administració 
no actuï de manera unilateral, establint un diàleg continu. 

Valoració de l’al·legació: 

Aquesta via està inclosa al pla de millora urbana PMU 6 pel fet que no es considera interurbana.  

Durant la redacció d’aquest document ja es troba en suspensió de llicències per l’existència de la Unitat d’Actuació 6. 

Es modificarà la fitxa del PMU 6 per evitar confusions sobre la classificació del sòl. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

3.6. PMU 13 Estació 

A-42_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

L’al·legant està interessat en instal·lar un establiment comercial alimentari de més de 1.300 m² al PMU 13 i 
demana confirmació que la clau 8 admet aquest ús. 

Valoració de l’al·legació: 

Segons l’article 9 del Decret Llei 1/2009, la parcel·la al estar dins del perímetre de la TUC no té restriccions. Dependrà 
de l’execució del PMU. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada.  

3.7. PMU 14 Can Canals Nord 

A-14_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

El POUM inclou les finques propietat de ALCAMPO en el sector de millor urbana PMU 14 Can Canals Nord. Per tant, 
aquest sòl passa a estar classificat com a sòl urbà no consolidat, establint com a càrregues la cessió dels sòls 
destinats a sistemes públics, la urbanització i la cessió del sòl corresponent al 10% d'aprofitament urbanístic del 
sector. S'afegeix la totalitat de les despeses d'urbanització de la rotonda d’accés al Alcampo, el 82% del cost de 
construcció de la plataforma de cobriment de les vies de ferrocarril entre aquest sector i el PMU 13, i les despeses 
d'urbanització de l'espai lliure privat amb servitud d'ús públic. Argumenta les raons per que aquesta actuació no es 
pot considerar una "actuació de transformació urbanística de dotació". D'altra banda, exposa que la finca es troba 
en sòl urbà consolidat i que, prèviament, ja es van assumir les cessions de sòl i càrregues d'urbanització 
corresponents. 
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Per tant, demana que es reconeguin les parcel·les com a sòl urbà consolidat, i per tant, es suprimeixi la delimitació 
del sector i la subjecció a deures i càrregues urbanístiques d'aquestes. 

Valoració de l’al·legació: 

El PMU 14 Pla de millora urbana de can Canals Nord, es tracta d’una actuació aïllada de dotació, d’acord amb el que 
s’estableix a la disposició addicional segona del TRLU, ja que sobre aquesta actuació concorren els requeriments que 
es determinen en la legislació estatal i transcrits a la legislació catalana, en aquesta disposició addicional citada ja que 
segons l’esmentada disposició addicional, són actuacions de transformació urbanística les actuacions de nova 
urbanització o bé de renovació o reforma de la urbanització i les de dotació, segons el cas, destinades a l'ordenació i la 
transformació del sòl urbanitzable i del sòl urbà no consolidat inclòs en sectors de millora urbana o en polígons 
d'actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l'article 70.2.a. de l’esmentat 
decret i aquestes condicions són precisament les que es donen en el PMU 14. 

En la memòria del POUM es justifica més extensament aquesta determinació. 

Com a resultat del procés de les al·legacions presentades, es considera que cal corregir el document aprovat 
inicialment en el sentit d’incrementar l’edificabilitat del sector de planejament, que s’ha augmentat en 13.192 m2 de 
sostre de més, s’han corregit els errors materials que havien a la fitxa del PMU 14 Pla de millora urbana can Canals 
Nord i s’ha eliminat la càrrega urbanística del finançament de la rotonda de d’accés, ja que aquesta actuació va 
vinculada al “Projecte constructiu millora general variant de Sant Quirze del Vallès. Carretera C-1413a. Inici 
PK17+800, de la C-1413a i final en la C-58 Pk 12+600. Tram: Sant Quirze del Vallès” 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMADA EN PART l’al·legació presentada.  

A-15_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

La parcel·la corresponent a la empresa representada actualment té la condició de sòl urbà consolidat i solar, i el 
POUM la inclou en un sector de sòl no consolidat subjecte a tramitació del PMU 14. L’al·legant exposa que les 
previsions per al PMU 14 no compleixen els requisits de les actuacions de transformació urbanística de dotació. Del 
fet que la parcel·la estigui en sòl urbà consolidat al corrent de les obligacions urbanístiques, i de que no es tracti 
d'una actuació de transformació urbanística de dotació, s'extreu la conclusió de que no són admissibles les càrregues 
que s'exigeixen al POUM. Afegeix que dites càrregues no només no són legals, sino que tampoc són viables 
econòmicament. Considera excessiva la mesura prevista al règim transitori de l'apartat 5 de la fitxa del PMU 14, on 
es preveu que mentre no es tramiti el PMU, els actuals usos quedaran en condició de disconformitat, admetent-se 
únicament les mínimes obres de reforma que siguin obligatòries per imposició de la legislació sectorial per al 
manteniment de l'activitat. També explica, que degut al tipus de producte de gran format que es comercialitza a 
l'establiment, per a poder seguir desenvolupant la seva activitat és necessari disposar d'un mínim de places 
d'aparcament davant l'establiment per a ús dels clients. Per finalitzar, exposa que el traçat del vial que envolta 
l'establiment queda modificat pel POUM de manera que envaeix la zona posterior de la nau, on actualment 
carreguen y descarreguen els camions. Proposar traslladar aquesta zona a la façana de l'establiment suposaria un 
alt cost operatiu i anar en contra de l'objectiu de millora urbana de l’espai. 

Per tant, demana que es reconeguin les parcel·les com a sòl urbà consolidat, i per tant, es suprimeixi la delimitació 
del sector i la subjecció a deures i càrregues urbanístiques d'aquestes. 

Valoració de l’al·legació: 

El PMU 14 Pla de millora urbana de can Canals Nord, es tracta d’una actuació aïllada de dotació, d’acord amb el que 
s’estableix a la disposició addicional segona del TRLU, ja que sobre aquesta actuació concorren els requeriments que 
es determinen en la legislació estatal i transcrits a la legislació catalana, en aquesta disposició addicional citada ja que 
segons l’esmentada disposició addicional, són actuacions de transformació urbanística les actuacions de nova 
urbanització o bé de renovació o reforma de la urbanització i les de dotació, segons el cas, destinades a l'ordenació i la 
transformació del sòl urbanitzable i del sòl urbà no consolidat inclòs en sectors de millora urbana o en polígons 
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d'actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l'article 70.2.a. de l’esmentat 
decret i aquestes condicions són precisament les que es donen en el PMU 14. 

En la memòria del POUM es justifica més extensament aquesta determinació. 

Respecte la viabilitat econòmica de l’actuació que es proposa, ens remetem a la justificació que s’incorpora es 
justifica en el document corresponent del POUM sobre aspectes econòmics del mateix. Si amb la inicial ja es justificava 
la viabilitat i la sostenibilitat econòmica de l’actuació, aquesta ha quedat reforçada en el document que es portarà a 
l’aprovació provisional, ja que s’ha incrementat el sostre del sector i s’han reduït significativament les càrregues del 
mateix. 

Respecte la vialitat proposada, cal indicar que l’assenyalada en el POUM té un caràcter indicatiu i que haurà de ser el 
PMU que es redacti, l’instrument que precisi, concreti i estableixi de forma definitiva la posició i dimensió del vial 
esmentat. 

Respecte el règim transitori, el POUM integra el règim que de forma general s’estableix pels sectors que estan 
pendents de redacció, un règim que s’acabarà el dia en el que el PMU a redactar sigui executiu, ja que llavors, serà el 
PMU l’instrument de planejament que regularà el règim de les edificacions existents. Per una altra part, el règim 
establert en POUM en res impossibilita continuar exercint l’activitat econòmica dins de l’àmbit. 

Com a resultat del procés de les al·legacions presentades, es considera que cal corregir el document aprovat 
inicialment en el sentit d’incrementar l’edificabilitat del sector de planejament, que s’ha augmentat en 13.192 m2 de 
sostre de més, s’han corregit els errors materials que havien a la fitxa del PMU 14 Pla de millora urbana can Canals 
Nord i s’ha eliminat la càrrega urbanística del finançament de la rotonda de d’accés, ja que aquesta actuació va 
vinculada al “Projecte constructiu millora general variant de sant Quirze del Valles. Carretera C-1413a. Inici 
PK17+800, de la C-1413a i final en la C-58 Pk 12+600. Tram: Sant Quirze del Vallès” 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMADA EN PART l’al·legació presentada.  

A-16_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

Degut al tipus de producte de gran format que es comercialitza a l'establiment, per a poder seguir desenvolupant la 
seva activitat és necessari disposar de places d'aparcament davant l'establiment per a ús dels clients a la mateixa 
cota. Actualment no hi ha cap problema d'accessibilitat cap al passeig de la Bòbila ni cap a la C-1413a, pel que no es 
considera necessari reestructurar l'accessibilitat i les circulacions rodades dins l'àmbit, fet que d'altra banda 
afectaria a la logística de càrrega i descàrrega. Exposa que el perfil de client del centre comercial no arriba en 
tren, pel que considera que no és necessari millorar la seva relació amb l'estació. Es proposa una modificació del 
apartat normatiu 5 de la fitxa "Règim transitori" i de l'acord de suspensió de llicències. 

Per tant, demana: 

1. Mantenir les places en superfície properes a l'establiment.  

2. Mantenint la relació entre l'establiment i les places d'aparcament davant d'aquest lliures d'obstacles. Proposa com 
a alternativa de millora, crear una línia d'arbrat al contorn del perímetre del sector, a la zona confrontant a la C-
58, i a altres zones on sigui raonable.  

3. Una modificació a l’apartat normatiu 5 del règim transitori, de manera que dit règim admeti també, encara que 
no estigui tramitat el PMU, la sol·licitud, tramitació i concessió de llicències municipals per l'execució d'obres 
d’ampliació de les instal·lacions existents en finques confrontants quan es destinin a activitats actualment 
implantades i autoritzades, que no suposin un increment de l'edificabilitat total consumida actualment i s'ajustin a 
la resta de determinacions del planejament vigent i del POUM en tràmit.  

4. L’exclusió de l'àmbit PMU 14 de l'acord de suspensió de llicències. 

Valoració de l’al·legació: 
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El PMU 14 Pla de millora urbana de can Canals Nord, es tracta d’una actuació aïllada de dotació, d’acord amb el que 
s’estableix a la disposició addicional segona del TRLU, ja que sobre aquesta actuació concorren els requeriments que 
es determinen en la legislació estatal i transcrits a la legislació catalana, en aquesta disposició addicional citada ja que 
segons l’esmentada disposició addicional, són actuacions de transformació urbanística les actuacions de nova 
urbanització o bé de renovació o reforma de la urbanització i les de dotació, segons el cas, destinades a l'ordenació i la 
transformació del sòl urbanitzable i del sòl urbà no consolidat inclòs en sectors de millora urbana o en polígons 
d'actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l'article 70.2.a. de l’esmentat 
decret i aquestes condicions són precisament les que es donen en el PMU 14. 

En la memòria del POUM es justifica més extensament aquesta determinació. 

La quasi totalitat dels temes plantejat per l’al·legant són més propis del planejament derivat que s’ha de tramitar que 
no pas del POUM, per tant haurà de ser aquest document e que integri o no les sol·licitacions que es fan en 
l’al·legació. 

Respecte el règim transitori, el POUM integra el règim que de forma general s’estableix pels sectors que estan 
pendents de redacció, un règim que s’acabarà el dia en el que el PMU a redactar sigui executiu, ja que llavors, serà el 
PMU l’instrument de planejament que regularà el règim de les edificacions existents. Per una altra part, el règim 
establert en POUM en res impossibilita continuar exercint l’activitat econòmica dins de l’àmbit. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-29_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

Exposa: 

- La parcel·la actualment classificada com a sòl urbà consolidat, queda subclassificada com a sòl urbà no consolidat 
subjecte a la tramitació d'un PMU, fet que entra en contradicció amb la seva condició real. 

- Les previsions per al PMU 14 no compleixen els requisits de les actuacions de transformació urbanística de dotació, 
degut a que no hi ha cap augment de sostre, cap transformació d'usos preexistents, ni augment de densitat, i a que 
pretén la cessió del 10% de l'aprofitament a l'Ajuntament, fet que representa a la pràctica la reducció del 10% del 
potencial sostre edificable actual. 

- La il·legalitat de les càrregues previstes per al PMU-14, derivada dels dos punts anteriors. Entre elles les càrregues 
urbanístiques previstes a la fitxa, com ara la cessió del 10% del aprofitament urbanístic, les despeses d'urbanització 
de la rotonda d’accés, el 82% dels costos de construcció de la plataforma de cobriment de les vies de ferrocarril i la 
urbanització del espai lliure privat d'aparcament. També, tot i no estar considerada càrrega urbanística, la 
construcció d'un edifici d'aparcament en superfície o subterrani. 

- El PMU 14 no és viable econòmicament. 

- El règim transitori previst al apartat 5 de la fitxa del PMU 14 no es considera legal. 

- De totes les afirmacions exposades anteriorment, se'n deriva un greu risc d'impossibilitat de continuar amb 
l'activitat que actualment s’hi desenvolupa. 

Segons el que s’ha exposat anteriorment, demana: 

1. Mantenir la classificació actual de la parcel·la com a sòl urbà consolidat. 

2. No considerar el PMU 14 com a una actuació de transformació urbanística de dotació. 

3. Eliminar les càrregues imposades al PMU 14. 

4. Pensar en la viabilitat econòmica del PMU 14. 

5. Modificar la restrictiva mesura legal que fa que els usos quedin en condició de disconformitat.  
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6. Garantir un mínim de 40 places d’aparcament en superfície. Pel tipus d'activitat econòmica que hi ha 
implementada són necessàries les places d'aparcament que envolten el recinte i són un element imprescindible per 
a poder exercir aquesta.  

Valoració de l’al·legació: 

El PMU 14 Pla de millora urbana de can Canals Nord, es tracta d’una actuació aïllada de dotació, d’acord amb el que 
s’estableix a la disposició addicional segona del TRLU, ja que sobre aquesta actuació concorren els requeriments que 
es determinen en la legislació estatal i transcrits a la legislació catalana, en aquesta disposició addicional citada ja que 
segons l’esmentada disposició addicional, són actuacions de transformació urbanística les actuacions de nova 
urbanització o bé de renovació o reforma de la urbanització i les de dotació, segons el cas, destinades a l'ordenació i la 
transformació del sòl urbanitzable i del sòl urbà no consolidat inclòs en sectors de millora urbana o en polígons 
d'actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l'article 70.2.a. de l’esmentat 
decret i aquestes condicions són precisament les que es donen en el PMU 14. 

En la memòria del POUM es justifica més extensament aquesta determinació. 

Respecte la viabilitat econòmica de l’actuació que es proposa, ens remetem a la justificació que s’incorpora es 
justifica en el document corresponent del POUM sobre aspectes econòmics del mateix. Si amb la inicial ja es justificava 
la viabilitat i la sostenibilitat econòmica de l’actuació, aquesta ha quedat reforçada en el document que es portarà a 
l’aprovació provisional, ja que s’ha incrementat el sostre del sector i s’han reduït significativament les càrregues del 
mateix. 

Respecte la vialitat proposada, cal indicar que l’assenyalada en el POUM té un caràcter indicatiu i que haurà de ser el 
PMU que es redacti, l’instrument que precisi, concreti i estableixi de forma definitiva la posició i dimensió del vial 
esmentat. 

Respecte el règim transitori, el POUM integra el règim que de forma general s’estableix pels sectors que estan 
pendents de redacció, un règim que s’acabarà el dia en el que el PMU a redactar sigui executiu, ja que llavors, serà el 
PMU l’instrument de planejament que regularà el règim de les edificacions existents. Per una altra part, el règim 
establert en POUM en res impossibilita continuar exercint l’activitat econòmica dins de l’àmbit. 

Com a resultat del procés de les al·legacions presentades, es considera que cal corregir el document aprovat 
inicialment en el sentit d’incrementar l’edificabilitat del sector de planejament, que s’ha augmentat en 13.192 m2 de 
sostre de més, s’han corregit els errors materials que havien a la fitxa del PMU 14 Pla de millora urbana can Canals 
Nord i s’ha eliminat la càrrega urbanística del finançament de la rotonda de d’accés, ja que aquesta actuació va 
vinculada al “Projecte constructiu millora general variant de Sant Quirze del Vallès. Carretera C-1413a. Inici 
PK17+800, de la C-1413a i final en la C-58 Pk 12+600. Tram: Sant Quirze del Vallès” 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada.  

A-36_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

Veure l’apartat exposa de l’al·legació A-29 

Segons el que s’ha exposat anteriorment, demana que es reconeguin les parcel·les com a sòl urbà consolidat, i per 
tant, es suprimeixi la delimitació del sector i la subjecció a deures i càrregues urbanístiques d'aquestes. 

Valoració de l’al·legació: 

Veure al·legació A-29 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada.  
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A-39_  
 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

Veure el resum de l’al·legació A-36 

Valoració de l’al·legació: 

Veure al·legació A-29 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada.  

3.8. PMU 15 Can Canals Est  

A-13a_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

L’al·legant sol·licita una ampliació dels usos admesos al PMU 15 Can Canals Est per poder garantir la viabilitat de 
desenvolupament urbanístic d'aquest àmbit. Tant la Modificació puntual de PGOU a l'àmbit de Can Canals aprovada 
inicialment pel Ple municipal el 29 de juliol de 2010, com la de 29 de setembre de 2011, establien la clau 5 del 
PGOU, Zona Terciària - Industrial, amb usos dominants l'industrial, el terciari, l'hoteler i el comercial. En quant a 
usos admesos establia: *Industrial Urbana, Industrial Artesanal, Industrial Agrupada, Comercial 5b' superfícies 
mitjanes i grans a illa (conforme a la legislació sectorial, Planejament territorial sectorial i normativa municipal, 
aprovats en matèria i Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre), Oficines i Serveis, Hoteler, Educatiu, Sanitari- 
assistencial, Esportiu, Cultural i Estació de servei (qualificació específica Vs)". 

Així doncs, demanen l'admissió d'aquests usos que garanteixen el desenvolupament del sector: comercial, oficines i 
serveis, hoteler, educatiu, sanitari-assistencial, esportiu, cultural, estació de servei, serveis tècnics i 
mediambientals, juntament amb l'industrial, en edificis diferenciats o en un mateix edifici en porció lliure, 
admetent-se varies activitats en un mateix edifici. 

Valoració de l’al·legació: 

El pla de millora urbana precisarà i concretarà els usos admesos en aquest àmbit. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. 
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4. SÒL NO URBANITZABLE 

4.1. Canvi de classificació 

A-12_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

Els al·legants són propietaris de la finca ubicada al carrer Pedres Blanques, 28 bis. Exposen que a la seva parcel·la 
existeix un habitatge consolidat i que aquesta presenta les característiques per estar classificada com a sòl urbà. No 
obstant, el POUM classifica aquest sòl com a no urbanitzable. 

Demanen la reclassificació de la finca reconeixent-la com a sòl urbà consolidat. 

Valoració de l’al·legació: 

Es considera que donades les condicions que presenta la parcel·la es pot classificar la finca com a sòl urbà, limitant 
l’edificabilitat al que hi ha construït actualment. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada.  
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5. CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

.5.1. Canvi de qualificació / descatalogació 

A-10_  

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

L'al·legació correspon a la parcel·la on hi ha ubicada la torre de Can Pallàs. Disposa de llicència de parcel·lació, la 
qual s'ha escripturat i actualment està en procés de registre. A la fase d'avanç es va catalogar un molí de vent situat 
a la finca. Es va presentar un suggeriment al respecte, exposant que era un element ornamental portat d'un altre 
municipi. La resposta respecte la proposta de descatalogació del molí va ser favorable. Tot i així, la qualificació 
urbanística assignada pel POUM és la 6d2 subzona aïllada en parcel·la singular, subzona que regula sòls urbans amb 
edificacions aïllades incloses en el Catàleg de béns a protegir. Es creu que la qualificació 6d2 es tracta d'una errada 
material, que pot venir donada per l'existència del molí de vent que inicialment es volia incloure dins del catàleg 
però que finalment no ha estat inclòs. Es demana un canvi de clau a la 6c1. 

Valoració de l’al·legació: 

La clau 6d2 no ve donada per la inclusió del molí de vent al catàleg en la fase d'avanç del POUM, sinó per la catalogació 
dins de la categoria BCIL de la masia i edificis que conformen el conjunt de Can Pallàs, així com el parc que l'envolta 
(codi 20910-01 / 20910-02).  

No obstant, considerant la seva al·legació i tipologia d’edificis que trobem, s’ha decidit refer dita fitxa del Catàleg de 
Béns a Protegir. Aquesta quedarà dividida en dos fitxes independents. Una fitxa inclourà la masia Can Pallàs amb 
categoria de protecció BCIL i l’altra inclourà la torre residencial de la qual Can Pallàs en seria la masoveria. 

Aquesta segona fitxa, en la qual s’inclou la parcel·la al·legant, té una categoria de protecció BPU i un nivell de 
protecció Documental. Donat aquest nivell de protecció, es considera pertinent el canvi de clau a la 6c1. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-34_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

Es considera improcedent la catalogació patrimonial com a BPU de la casa ubicada a la Av. Pau Casals 102 del 
municipi, per les raons següents: 

- Inexistència d'interès històrico-artístic que justifiqui la inclusió de la finca al Catàleg del POUM.  

- Limitació dels drets urbanístics. Vinculació singular i confiscació de drets. 

- Vulneració del dret a la igualtat i del principi d'equidistribució de beneficis i càrregues.  

- Vulneració del principi de desenvolupament urbanístic sostenible. 

Demana: 

1. La descatalogació de la finca o la catalogació a nivell de protecció documental.  
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2. El canvi a la clau 6a2 Edificació unifamiliar aïllada en parcel·la petita. 

Valoració de l’al·legació: 

La casa ubicada a la Av. Pau Casals 102 té la catalogació patrimonial de BPU. Es considera que a aquesta categoria de 
protecció correspon un nivell de protecció documental. Es modificarà el nivell de protecció a documental, cosa que 
implicarà també el canvi de clau a la 6a2. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada.  

5.2. Modificacions fitxa 

A-18_  
 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

Els al·legants són propietaris de la parcel·la on es troba la masia de Can Pallàs. Aquesta disposa d'una llicència de 
parcel·lació. La nova qualificació provoca una pèrdua de l'aprofitament i una difícil gestió d’aquesta, degut a la 
seva parcel·lació.  

Proposen qualificar com a 6d2 un àmbit més reduït (veure document adjunt) i canviar la clau de la resta de 
parcel·la a 6c1. També proposen un canvi en la fitxa del catàleg respecte les condicions d'ús (veure document 
adjunt). 

Valoració de l’al·legació: 

Un cop revisats els documents corresponents a la llicència de parcel·lació, es considera adequada la proposta de 
qualificar de 6d2 un àmbit de parcel·la més reduït i canviar la clau de la resta de parcel·la a 6c1. S’accepten els canvis 
proposats a la fitxa sempre que no impliquin una modificació del format actual. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada.  
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6. CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 

6.1. Modificacions fitxa 

A-22a_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

L’al·legant informa d'algunes correccions a fer a la fitxa "Can Llobateres 007-001" del Catàleg de masies i cases 
rurals. 

- La descripció de l'entorn indica "conserva i manté la font", fet que no és cert donat que a l'any 2014 es van produir 
unes ventades molt intenses que van provocar la caiguda d'arbres i la desaparició de la font.  

- L'Ajuntament va atorgar llicència per a la reforma de les edificacions en data 08/02/1990. De conformitat amb 
aquesta, s'inclou una edificació en planta semisoterrani d'aproximadament 152 m² annexa a l'habitatge unifamiliar i 
destinada a serveis tècnics, aparcament, magatzem, etc, que no es recull a la fitxa. 

- L'apartat sobre la resta de volums annexos cita textualment " El cobert agrícola i vivenda secundària al sud-est de 
la masia està en condicions precàries, i s'hi estan ampliant annexos efímers que no haurien de constituir obra 
bàsica". Al·lega que des de les obres de rehabilitació aprovades per l'Ajuntament, no s'ha realitzat cap altra obra ni 
annex al conjunt de la Masia. 

Demana: 

1. Eliminar la menció de la font que es fa a l'apartat "Entorn, accessos i serveis". 

2. Grafiar l'edificació en planta semisoterrani, d'aproximadament 156 m² de superfície annexa a l'habitatge 
unifamiliar i destinada a serveis tècnics, aparcament, magatzem, etc, conforme al plànol topogràfic de l'ICGC. 

3. Eliminar "s'hi estan ampliant annexos efímers que no haurien de constituir obra bàsica" de l'apartat "Sobre la 
resta de volums annexos". 

Valoració de l’al·legació: 

Els canvis proposats responen a paràmetres o característiques pròpies de la masia i contribueixen a tenir una fitxa més 
completa o detallada. Els canvis proposats s’incorporaran als documents per a l’aprovació provisional. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada.  

A-47_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

- La fitxa nº 0010-060 del Catàleg de masies i cases rurals recull que la superfície construïda de Can Corbera és 
inferior a la real i s’adjunta un aixecament que ho justifica.  

- L'apartat entorn, accessos i serveis descriu que fa uns anys la font de la casa es va arreglar com a espai d'esbarjo 
públic. Després d'una denúncia penal a l'Ajuntament, es va resoldre a favor de mantenir el caràcter privatiu de la 
font. 



INFORME DEL TRACTAMENT DELS ESCRITS PRESENTATS DURANT EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL POUM DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

 

4. SÍNTESI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES – 6. CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. Novembre 2019 79  

- S'adjunta una proposta ja aportada anteriorment amb data de 14 de maig de 2004, referent a un major 
aprofitament de les zones Xv -11 que es troben confrontants a la zona industrial consolidada. Pel que fa a la zona 11 
de la masia de Can Corbera, permetia una important millora del seu aprofitament. 

- També interessa la correcció del traçat viari que afecta a les zones Ee, 6b2, T i 11. La variació del seu traçat 
d'acord amb la realitat viaria existent no afectaria cap sòl urbà consolidat. 

En base al que s’ha exposat anteriorment, demanen: 

1. Corregir la superfície de sostre construït i la manifestació sobre la font de la fitxa 

2. De conformitat amb l'article 12.2.b, admetre l'ampliació de Can Corbera en cas de necessitat justificada per 
raons de funcionalitat tècnica d'accessibilitat i habitabilitat, en conformitat amb la normativa del Catàleg de 
masies i cases rurals. 

3. Considerar la proposta adjunta i fer la correcció del traçat viari. 

Valoració de l’al·legació: 

La superfície de sostre construït que recull la fitxa respon a la superfície cadastral. No és competència del POUM 
modificar aquesta, caldria notificar d’aquest error a l’òrgan competent.  

La manifestació sobre la font es corregirà de manera que no sigui descrita com a pública. 

De conformitat amb l’article 12.2.b de la normativa del Catàleg de masies i cases rurals, en cas de necessitat 
d’ampliació de Can Corbera per raons de funcionalitat tècnica d’accessibilitat i habitabilitat, caldrà justificar en el seu 
moment aquestes raons. 

Es desestima la proposta adjunta de correcció del traçat viari ja que si es fa una valoració de conjunt, la proposta no 
implica una millora substancial respecte el POUM aprovat inicialment. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada.  

A-52_ 

En l’al·legació presentada es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient 
corresponent):  

Al 2017 es va aprovar definitivament el Pla Especial de Can Camps i el seu entorn immediat, el qual té per objecte 
la definició dels usos del conjunt edificat de Can Camps i el seu entorn immediat i també la regulació de les 
condicions de rehabilitació i intervenció en aquest conjunt.  

1. Els aspectes a esmenar de la fitxa de Catàleg de masies i cases rurals corresponent a Can Camps (0013-015) són: 

1.1- Dades urbanístiques: Seria lògic que a l'epígraf "Observacions" d'aquest apartat es faci referència al Pla 
Especial Can Camps aprovat l'any 2017. 

1.2- Descripció de l'edificació:  

a) L’ocupació del volum principal que consta és de 363,4 m², no obstant segons acrediten els plànols i 
la memòria del Pla Especial Urbanístic, és de 456,57 m². 

b) Les construccions annexes, actualment destinades a quadres existeixen des dels anys 40-50, com es 
pot confirmar a l'ortofoto de l'any 1956, i ho podria confirmar un membre de la família que feien de 
masovers de la finca a partir dels anys 40, i que vivia a la planta primera de la construcció annexa. El 
porxo lateral, existeix com a mínim, des dels anys 60. 

1.3- Entorn, accessos i serveis: Disposa de tots els serveis, però només l'electricitat es subministra a través de 
la xarxa de serveis, i la resta s'obtenen mitjançant instal·lacions de la mateixa finca. 

1.4- Croquis: Caldria adaptar la representació i les cotes del croquis, al document adjunt nº1. 
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1.5- Determinacions normatives: Caldria adaptar les determinacions normatives tenint en compte el Pla 
especial urbanístic de Can Camps i ajustar algunes puntualitzacions. 

2. Els aspectes a esmenar de la fitxa de Catàleg de Béns a protegir són: 

2.1- Dades urbanístiques: Seria lògic que a l'epígraf "Observacions" d'aquest apartat es faci referència al Pla 
Especial Can Camps aprovat l'any 2017. 

2.2- Afegir la documentació gràfica que reconegui quins volums estan protegits. 

2.3- Establir que s'admeten totes les intervencions previstes en el Pla especial Can Camps. 

3. Modificar la regulació dels usos admesos en el sòl no urbanitzable que estableixen els articles 228 a 232 de les 
normes urbanístiques i l'annex normatiu 5.  

3.1- Aquests usos han de quedar regulats únicament pel catàleg, eliminant dels quadres del annex 5 les 
determinacions normatives relatives als usos admesos en cas de reconstrucció i rehabilitació de les 
construccions existents. 

3.2- Corregir la denominació dels plànols que figura en els quadres de l'annex normatiu 5, de manera que 
coincideixen amb la denominació real d'aquests. Coordinar la denominació dels components i filtres que 
figuren als quadres i plànols. 

4. Corregir les dates d'aprovació i publicació del Pla Especial Can Camps que consten a la disposició final primera de 
les normes urbanístiques del POUM aprovat inicialment. 

Valoració de l’al·legació: 

Els canvis proposats responen a paràmetres o característiques pròpies de la masia i contribueixen a tenir una fitxa més 
completa o detallada. Els canvis proposats s’incorporaran als documents per a l’aprovació provisional. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada.  
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COMPOSICIÓ DEL PLE A L’APROVACIÓ INICIAL DEL POUM 
 

GRUP MUNICIPAL Junts per SQV-ERC-AM: 

 Elisabeth Oliveres i Jorba 

 Albert Falgueras i Quatrecasas 

 Anna Canes i Urbano 

 Àlex Brossa i Enrique 

 David Caminal i Caparrós 

 Elena Sabater i Sànchez 

 Francesc Fernández i Lugo 

 Maria Domingo i Soler 

GRUP MUNICIPAL PDeCAT: 

 Montserrat Mundi i Mas 

 Mercè Vallès i Corominas 

 Míriam Casaramona i Massana 

 Josep Antoni Delgado i Rivera 

GRUP MUNICIPAL PSC: 

 Carles Gilabert i Cardona 

 Manuel Cáceres Castaño 

GRUP MUNICIPAL C’s: 

 David Sánchez i Mancebo 

 Luis Vila i Carbó 

GRUP MUNICIPAL ICV: 

 Marta Baldrich i Casellas 

 

 

COMPOSICIÓ DEL PLE A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM 
 

GRUP MUNICIPAL Junts per SQV-ERC-AM: 

 Elisabeth Oliveres i Jorba 

 Àlex Brossa i Enrique 

 Laura Flos Pérez 

 Josep Coll Aceña 

 Elena Sabater i Sànchez 

 David Caminal i Caparrós 

 Maria Domingo i Soler 

 Pol Álvarez Martínez 

 Gemma Gelabert Castellnou 

GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CATALUNYA 

 Míriam Casaramona i Massana 

 Albert López Pérez 

 Núria Gelabert Escuder 

GRUP MUNICIPAL PSC-PC: 

 Linda Lara García 

 Juan Antonio Pérez García 

GRUP MUNICIPAL Cs: 

 David Sánchez Mancebo 

 Esther Martínez Martí 

GRUP MUNICIPAL SQV EC: 

 Marta Baldrich i Casellas 
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EQUIP REDACTOR: 

 

JORNET – LLOP - PASTOR, S.L.P: 

 

Sebastià Jornet i Forner arquitecte director del Pla 

Joan Enric Pastor arquitecte 

 

Gabriel Jubete i Andreu arquitecte coordinador del Pla 

Miriam Ruiz López arquitecta 

Clara Grenzner Matheu arquitecta 

Berta Rueda Jiménez arquitecta 

Montse Pastor Nicolau arquitecta 

 

SERVEIS TÈCNICS AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

 

Aprovació inicial POUM 

     M. Àngels Aspa Pérez cap d’Àrea de Territori i Medi Ambient 

     Francesc Fortuny Agramunt arquitecte municipal 

     Jaume Badenes i Josa arquitecte tècnic municipal coordinador de l’Oficina del Pla 

     Jordi Sunyer enginyer municipal 

     Guimel Castanyer Josa tècnic de Medi Ambient 

     Pau Antoni Cots  tècnic de Medi Ambient 

     Andrés Pérez Bustos  tècnic de topografia 

     Helena Muñoz i Amoros secretaria 

     Gemma Marmol Codina cap de Comunicació 

     Joana Melero Rejas tècnica de Participació Ciutadana 

 

Aprovació provisional POUM 

     Maria Teresa Ollé Represa cap d’Àrea de Territori 

     Francesc Fortuny Agramunt arquitecte municipal 

     Edurne Arrondo Vila arquitecta municipal 

     Jordi Sunyer Pujol enginyer municipal 

     Guimel Castanyer Josa tècnic de Medi Ambient 

     Anna Arcalis Planas  tècnica de Medi Ambient 

     Pere Gallego Cañizares secretari 

     Gemma Marmol Codina cap de Comunicació 
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COL·LABORADORS 

 

ASSESSORAMENT JURÍDIC 

   BARCELONA DISSENY URBANÍSTIC (BDU) 

 Àngels Gil-Vernet i Huguet, advocada 

 Sònia Berlanga Font, advocada 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

   IGREMAP 

 Ignasi Grau Roca, enginyer agrònom 

 Ricard Molina Castellà, enginyer de forest 

 Eloi Parcerisa, geògraf 

 Ferran Costa Segarra, geògraf 

 Candela Martínez Moya, administració 

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

   MCRIT 

 Andreu Esquius, enginyer de camins, canals i ports 

 Judith Requena, ambientòloga 

 Víctor Agulló, geògraf 

 Frederic Lloveras, enginyer de camins, canals i ports 

 Nati Franco, geògrafa 

 Raquel López, enginyera de camins, canals i ports 

AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

   PROMO ASSESSORS CONSULTORS 

 Agustí Jover Armengol, economista 

 Miquel Morell Deltell, economista 

 Marc Gras Guardiola, economista 

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

 Maria Garganté Llanes, doctora en geografia i història (història de l’art) 

 Laura de Castellet, llicenciada en belles arts, màster en cultures medievals 

MEMÒRIA SOCIAL 

 Montse Mercadé, geògrafa 

MEMÒRIA DE PARTICIPACIÓ 

   MONODESTUDIO 

 Jordi Quiñonero Oltra, llicenciat en sociologia 

 Gema Jover Roig, llicenciada en sociologia 

   PLAESTEL 

 Arnau Boix, arquitecte 

 Marc Deu, arquitecte 

 Alba Domínguez, arquitecta 

 

Sebastià Jornet i Forner, arquitecte 

en nom de JORNET LLOP PASTOR SLP 

 

 

 

 

Barcelona - Sant Quirze del Vallès, agost 2022
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ANNEX 

ESCRITS REBUTS FORA DEL TERMINI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA 

 

Tal i com ja s’ha especificat en el punt 1. Introducció d’aquest informe, el 28 de març de 2019 el Ple de l'ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès va acordar aprovar inicialment el Pla d'ordenació urbanística municipal (d’ara endavant 
POUM), i sotmetre l'expedient a informació pública durant dos mesos, sol·licitar informe als organismes afectats per 
raó de llurs competències sectorials, suspendre la tramitació de plans i llicències, donar audiència als ajuntaments 
limítrofs i donar publicitat a l'acord a la web local i al tauler d'anuncis. 

L’acord es publicà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7852 (11.04.2019); al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (11.04.2019); al diari El Punt Avui (08.04.2019); al diari de Sabadell (11.04.2019), al tauler 
d’edictes municipal i a la web municipal. A la web “http://poum.santquirzevalles.cat/” es va donar a conèixer per 
mitjans telemàtics els continguts de l'aprovació inicial del POUM. El termini d’informació pública, tenint en compte 
les dates assenyalades, s’exhauria el 11 de juny de 2019. 

Donada la demanda manifestada per la comunitat, el termini d’exposició pública del POUM aprovat inicialment pel 
Ple de l’Ajuntament el dia 28 de març de 2019, es prorrogà per decret d’alcaldia fins al dia 30 de juny de 2019. Donat 
que aquesta data correspon a un dia festiu, es considerà fins al següent dia hàbil, l’1 de juliol de 2019, de conformitat 
amb l’article 30.5 de la Llei 39/2015.  

En sessió ordinària celebrada el dia 25 de juliol de 2019 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la correcció d’errades i 
omissions del document del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament 
de 28 de març de 2019. L’edicte es publicà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (19.08.2019) i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7946 (26.08.2019), al diari El Punt (22.08.2019), al diari Sabadell 
(24.08.2019) al tauler d’edictes municipal (23.08.2019) i a la web municipal. El termini d’informació pública, tenint 
en compte les dates assenyalades, s’exhauria el 24 de setembre de 2019. 

Posteriorment es va fer una modificació puntual del document del POUM aprovat inicialment en relació amb les 
determinacions del PAU 6 Can Canals C i D (PAU-06) i l’aixecament parcial de la suspensió de tramitacions i llicències. 
Aquesta modificació es publicà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (21.10.2019) i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 7987 (23.10.2019), al diari El Punt Avui (14.10.2019), al diari Sabadell (17 i 
18.08.2019) al tauler d’edictes municipal (18.10.2019) i a la web municipal. 

 

El termini d’informació pública, tenint en compte les dates assenyalades, s’exhauria el 23 de novembre de 
2019. 

 

El 18 de febrer de 2022 l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès comunicà a l’equip redactor del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès que havia rebut per registre noves al·legacions fora de termini. 

En el comunicat l’Ajuntament cita escrits de 8 persones. Els primers van ser registrats abans de la finalització del 
termini d’exposició pública i ja han estat contestats en l’informe efectuat per aquest equip redactor. 

En aquest Annex es resumeixen i valoren els 5 escrits registrats amb data posterior al 24 de novembre de 2019, tot i 
que són extemporànies al termini reglat d’informació pública.  
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A-60_NE 2019019154 Escrit presentat el 03.12.2019 

En l’escrit presentat es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

Vist tot allò recollit en els apartats antecedents , es sol·licita que es revisin les següents aspectes del document de 
POUM de Sant Quirze del Vallès sotmès a aprovació inicial, que proposa l'Ajuntament de Sabadell: 

Atesa la complexitat de l'abast deis canvis en la C-58, es considera que l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada 
del document els hauria d'estudiar en profunditat, cosa que no fa el document actual. 

• En relació als diferents enllaços: 

- Enllaç Av. Arraona 

Caldria revisar conjuntament la proposta d’enllaç en els termes exposats en els apartats antecedents d'aquest 
informe, de manera que es completi la funcionalitat del nus, que ha de permetre els moviments cap a 
Barcelona i evitar recorreguts de pas per l’interior deis nuclis urbans de Sabadell i Sant Quirze. 

- Enllaç Centre 

Es sol·lícita revisar l'ordenació del sòl al nord de la Masia de Can Llobet, de manera que la seva qualificació 
d'equipament no interfereixi el possible traçat del vial que donaria continuïtat al carrer de Sant Ferran fins a 
enllaçar amb el ramal de sortida de la C-58 en sentit nord. 

Es sol·licita que s’estudiïn les mesures necessàries per a mitigar l'efecte deis moviments Sant Quirze-Terrassa 
dels nous aprofitament previstos en l'entorn del centre comercial Alcampo (i que s'analitzi amb cura el 
repartiment dels nous viatges en vehicle privat generats en l’EAMG del POUM), i que s'incorporin al Pla les 
previsions de Sabadell en relació a la reordenació de la Plaça del Mil·lenari i l’obertura del carrer Sant Ferran. 

- Enllaç Sant Quirze Sud 

Tot i valorar positivament la proposta de nou enllaç, es demana revisar la seva configuració final eliminant els 
enllaços directes des de la C-58, per tal d'evitar les possibles afectacions a aprofitaments del Pla parcial de 
Sant Pau de Riu-sec, i acordant i concretant la connexió dels carrers de l'Oreneta (Sant Quirze del Vallès) i de 
l'Albareda (Sabadell) entre els dos consistoris. 

• Continuïtats urbanes 

Vetllar pel manteniment de la connexió entre l'espai d'equipament previst al sud del PMU 15 de Sant Quirze del 
Vallès i l’àrea de sistema d'espai lliure qualificada de Pare ecològic-paisatgístic (D-3) de Sabadell. 

Valoració de l’al·legació: 

Tal i com es cita en l’escrit de l’ajuntament de Sabadell, el tema dels enllaços a tot el llarg de la carretera C-58 és un 
tema prou complex que precisa de consens entre les diferents administracions implicades. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR EN PART l’al·legació presentada. Es considera que la millor manera 
per a trobar solucions consensuades als temes citats caldria mantenir un seguit de reunions, tant polítiques com 
tècniques, entre els dos ajuntaments i la Direcció General de Mobilitat. 

A-61_ NE 2020002129                                                      Escrit presentat l’11.02.2020 

En l’escrit presentat es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

Observant el plànol d’ordenació detallada 5.D3 del POUM aprovat inicialment es desprèn: 

1. Que la profunditat màxima edificable és de 15 metres. Tal i com s'observa, totes les edificacions existents 
tenen volums disconformes segons aquest planejament. 

2. Que s'exigeix la protecció de les façanes a carrer. 
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3. Que les edificacions que fan front a aquest carrer es caracteritzen per ser unes construccions antigues, la 
distribució de la qual ha anat evolucionant i totes elles tenen edificacions auxiliars en planta baixa adossades a 
l'edificació principal, on s'ubiquen elements essencials de per l'habitabilitat de l'habitatge, com son les cuines i els 
banys. Tal i com evoluciona l'habitatge al llarg del segles XIX-XX. Tipologia que cal conservar. 

4. Que aquestes edificacions estan ubicades en parcel·les estretes i llargues necessitant més de 15 metres de 
profunditat per poder ubicar els elements principals de l'habitatge com són un dormitori, un bany, una escala, una 
cuina i un menjador. Tenint en compte que avui dia cada habitatge té com a mínim un vehicle, també es necessita 
preveure la necessitat de garatge en planta baixa, requerint, dones, una profunditat edificable major o igual a 20 
metres. 

5. Que la major part de parcel·les donen front a dos carrers, i el POUM preveu també, una edificació de PB+2 
amb 15 metres de profunditat edificable i la construcció d'una edificació auxiliar adossada al volum principal de 4m 
de profunditat addicional a l'edificació corresponent a la façana Pompeu Fabra. Edificacions que estarien orientades 
a nord. 

És per tot això que sol·licito: 

- Augmentar la profundidad edificable només en planta baixa fins a 20 metres. 

- Poder escollir dins una mateixa finca on ubicar les edificacions auxiliars. 

Valoració de l’al·legació: 

Es considera adequada la proposta d’ampliar la profunditat edificable de les plantes baixes en 3,00 metres, per 
compensar la reculada de planta sotacoberta en les actuacions a realitzar en els conjunts ambientals amb nivell de 
protecció BCIL. Aquesta proposta aconsegueix donar una resposta raonable a la pèrdua d’edificabilitat de les persones 
propietàries d’edificacions protegides pel Catàleg del POUM. 

Les edificacions auxiliars a l’edificació principal amb façana al carrer del Pintor Vila Puig es situaran en aquesta franja 
de fondària ampliada de 3,00 metres. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR l’al·legació presentada. En el document que ha de ser aprovat 
provisionalment caldrà modificat els plànols d’ordenació assenyalant els 3 metres de terrassa i els 3 metres de planta 
baixa i modificar l’annex normatiu en el que s’indiquen les secció de les edificacions incloses en el conjunt ambiental 
de l’antic carrer Major (carrer Vila Puig). 

A-62_ NE 2021018891 Escrit presentat el 10.12.2020 

En l’escrit presentat es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

Havent observat una afectació a la finca amb referència cadastral 0078029DF2907N0001PB amb el llindar de la 
carretera de Gràcia a Manresa, sol·licita: 

 - La desafectació de la finca assenyalada, ja que és una finca consolidada amb front a la carretera i amb la 
vorera ja feta. 

Valoració de l’al·legació: 

La finca esmentada està afectada pel planejament vigent (Pla general d’ordenació urbana aprovat definitivament per 
la Comissió d’urbanisme de Barcelona en sessió del 22 de març de 2000) per a permetre l’ampliació de la carretera de 
Gràcia a Manresa fins a una amplada de 35 metres. 

El POUM aprovat inicialment proposava una reducció d’aquesta amplada fins a 18 metres, considerant que es tracta 
d’una travessia urbana. Aquesta amplada és coincident amb la que preveu el POUM de Terrassa al nord del barri. 

El 22 de gener de 2020, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya emet un 
informe respecte el POUM de Sant Quirze del Vallès aprovat inicialment en el que es demana que, per  tal de garantir 
en un futur la implantació de la nova connexió tramviària o en plataforma reservada d’autobús Sant Cugat del Vallès – 
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Rubí – Les Fonts, prevista al Pla territorial metropolità de Barcelona, caldrà garantir una franja no edificable de 40 
metres d’amplada en el corredor de la carretera BP-1503 al seu pas per les Fonts. 

Després de mantenir reunions amb responsables de la Direcció General de Carreteres, el mes de febrer de 2020, en el 
document d’aprovació provisional es proposa passar de 18 a 25 metres l’amplada de la travessia urbana. Aquesta 
amplada ha de ser compatible amb les previsions del PTMB de permetre el pas d’un tramvia entre els municipis. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa DESESTIMAR l’al·legació presentada. Es mantindrà l’afectació parcial de la 
finca i, en tot cas, caldrà esperar a l’informe que ha d’emetre la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat abans 
de l’aprovació definitiva del POUM. 

A-63_ NE 2021020051 Escrit presentat el 29.12.2021 

En l’escrit presentat es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 

El POUM inclou parcialment la finca de la meva propietat dins de l’àmbit del polígon d’actuació urbanística PAU-
02a. Sol·licito: 

- Modificar l’obligació de cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic i es determini només i únicament pel 
seu increment, tal i com estableix l’article 43.1.b) del TRLU. 

- Establir el 30% d’HPO, tal i com determina l’article 57.3 del TRLU, per no concorre cap causa per 
augmentar-lo (no sent possible el 45% que pretén l’AI del POUM). 

Valoració de l’al·legació: 

Tal i com s’esmenta en l’escrit presentat, el POUM aprovat inicialment delimita un total nou polígons d’actuació 
urbanística que comprenen un conjunt de parcel·les agrupades les quals constitueixen part de dues illes situades 
confrontants amb la carretera de Rubí a Terrassa, al nord del nucli urbà de les Fonts, que tenen per objecte consolidar 
un nou front residencial davant de la carretera, en el context de reconversió d’aquesta via a travessera urbana. 
Aquests nous polígons d’actuació urbanística delimitats pel POUM es corresponen amb diferents actuacions aïllades de 
dotació a les que fa referència la disposició addicional segona del TRLU i incrementa el sostre edificable d’aquests 
àmbits respecte al planejament vigent (PGOU 2000) i, per tant, li és d’aplicació l’article 43.1.b) del TRLU, que 
estableix: 

En el cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general s’estableixi un nou polígon 
d’actuació urbanística que tingui per objecte una actuació aïllada de dotació a què fa referència la disposició 
addicional segona, el 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de dotació 
respecte a l’aprofitament urbanístic atribuït als terrenys inclosos en l’actuació, llevat que la modificació del 
planejament corresponent incrementi el sostre edificable de l’àmbit de l’actuació, supòsit en el qual el 
percentatge esmentat és del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació presentada. En el document que ha de 
ser aprovat provisionalment caldrà modificar les obligacions de les persones propietàries establertes en l’annex 
normatiu segons el redactat següent: 

Aquesta és una actuació de transformació urbanística de dotació. D’acord amb el que estableix l’article 43.1.b 
del TRLU, les persones propietàries hauran de cedir el 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aquesta 
actuació aïllada de dotació i les corresponents majors reserves pera sistemes urbanístics d'espais lliures i 
d'equipaments comunitaris. En tant que es tracta d’una actuació sobre una única parcel·la el compliment dels 
deures de cessió de sòl seran substituïts pel seu equivalent en metàl·lic. 

A-64_ NE 2022001700 Escrit presentat el 03.02.2022 

En l’escrit presentat es manifesta, de forma resumida, el següent (veure la literalitat en l’expedient corresponent): 
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1er) amb caràcter principal, la descatalogació del règim de protecció com a BPU que s’imposa per les finques de la 
Plaça de la Vila, 5 (actualment núm. 10) i 7 (actualment núm. 11); així com l’exclusió d’ambdues finques del 
“Conjunt ambiental de l’antic carrer Major (carrer Vila Puig), amb categoria de BCIL; 

2on) subsidiàriament, cas d’interessar el manteniment d’uns elements mínims de protecció de l’envolvent i les 
característiques constructives d’aquests edificis, incorpori aquestes condicions si bé sense limitacions quant al 
manteniment dels forats en façana (finestres i portes), de forma que la rehabilitació interior del conjunt dels 
edificis per garantir la seva pròpia pervivència, esdevingui possible, permetent salvar els desnivell interiors entre 
plantes, que resultaria insalvable i d'impossible resolució en cas de mantenir obligatòriament l'actual composició, 
amb admissió de volum sota coberta... 

Valoració de l’al·legació: 

En el document aprovat inicialment es proposava la conservació de la volumetria existent d’aquestes dues edificacions 
incloses en el conjunt ambiental del carrer del Pintor Vila Puig. Aquesta ordenació diferia de la proposada per la resta 
d’edificacions del conjunt, al qual se les permet l’addició d’una planta sotacoberta enretirada 3 metres respecte el 
front de façana. 

Conseqüentment, es considera oportú permetre la remunta. En cas d’efectuar-se, la planta addicional s’haurà 
d’enretirar 3 metres del pla de façana a fi i efecte de respectar la imatge actual. 

També es considera oportú modificar el redactat de la normativa del catàleg, permetent la modificació de les façanes 
dels BPU amb nivell de protecció B. Parcial. 

Conclusió: 

En base a la valoració exposada es proposa ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació presentada. En el document que ha de 
ser aprovat provisionalment caldrà modificar la fitxa del Catàleg i els plànols d’ordenació, permetent l’addició d’una 
planta sotacoberta i introduir dos apartats en l’article 18 de la normativa del Catàleg amb el redactat següent: 

7. En els béns catalogats com a BPU amb nivell de protecció B. Parcial es permetrà la modificació en les façanes 
per tal de donar compliment a  algun dels paràmetres normatius del Codi tècnic de l’edificació o del Decret 
d’habitabilitat, sempre que no entrin en contradicció amb la lectura de la façana catalogada i sempre justificades 
pel compliment de la normativa tècnica vigent. 

8. Els béns catalogats com a BPU amb nivell de protecció D. Documental poden ser desconstruïts o enderrocats si 
així s’especifica, explícitament, en la seva fitxa. 
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