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0. PRESENTACIÓ 

El Pla general d’ordenació urbana de Sant Quirze del Vallès 

El planejament general vigent a Sant Quirze del Vallès és el Pla general d’ordenació urbana aprovat 

definitivament el 22 de març de l’any 2000 com a resultat de la revisió del Pla general d’ordenació municipal 

de la comarca de Sabadell del 1978. 

El Pla general d’ordenació urbana de Sant Quirze del Vallès (d’ara endavant, PGOU) va ser tramitat en virtut 

d’allò establert pel Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprovava la refosa dels textos legals 

vigents a Catalunya en matèria urbanística (DL1/90). La Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme que va 

substituir el DL1/90 fou publicada en data 21 de març de 2002 i entrà en vigor als tres mesos de la seva 

publicació, el 21 de juny de 2002. 

Amb posterioritat a l’aprovació del PGOU del 2000, s’han tramitat i aprovat davant la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona un total de nou modificacions puntuals del PGOU. El 22 de setembre de 2005 es va 

aprovar definitivament el Text refós de les normes urbanístiques del planejament general que va incorporar 

les modificacions puntuals aprovades fins aquell moment. També amb posterioritat a l’aprovació del vigent 

PGOU 2000, han estat aprovats definitivament les figures següents: un pla parcial urbanístic (El Castellet); sis 

modificacions puntuals de pla parcial; tres plans especials urbanístics; i la delimitació de la trama urbana 

consolidada (TUC). 

Situació i estat actual 

Als darrers anys, el conjunt legislatiu que afecta la redacció i desenvolupament del planejament urbanístic 

ha donat un tomb important, començant ja per la mateixa Llei específica que regula l’urbanisme, aprovada 

dos anys després del PGOU de Sant Quirze del Vallès i posteriorment modificada en diferents ocasions, i 

continuant per tot un reguitzell de lleis sectorials (habitatge, medi ambient, mobilitat) centrades totes elles 

en aspectes que tenen una significativa repercussió en matèria urbanística i, en definitiva, en com aquest 

camp determina i regeix el model i el projecte d’un determinat municipi. 

Aquestes modificacions de legislació han portat a que Sant Quirze del Vallès disposi d’una eina marc en 

matèria urbanística que, en determinats aspectes, pot presentar dificultats per a una adequada gestió del 

territori i, en d’altres, planteja continguts amb contradiccions significatives respecte de la legislació vigent. 

Independentment d’això, es detecten diverses deficiències per omissió o manca de concreció de la normativa 

i documentació gràfica del PGOU 2000 que, en major o menor mesura, resten pendents de tractament. 

Després de més de 16 anys de vigència del PGOU, i en l’actual conjuntura econòmica marcada especialment 

per un considerable alentiment de l’activitat urbanística, l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha estimat 

oportú plantejar alhora les mancances detectades i els reptes de futur del municipi mitjançant la revisió i 

actualització del PGOU, tot adequant-lo a les actuals necessitats del territori i a la potencialitat de la nova 

legislació. Els objectius de la revisió del PGOU són: 

- Adaptar el planejament general a les previsions de la vigent normativa urbanística. 

- Anàlisi i propostes relatives a l’estructura urbana actual, articulació dels nous creixements 

consolidats, revisió i definició del sostre i població potencial, la transformació interna. 

- Les noves previsions i l’encaix territorials. 

- Tractament i desenvolupament del sòl no urbanitzable. Usos i aprofitaments. 

- Les peces dotacionals i els elements de centralitat. Usos, titularitat i tipus de gestió. 

- El sòl d’activitat econòmica i l’estructura urbana. Propostes de creixement i ordenació. 

Per tal de procedir a la revisió i actualització del PGOU 2000 i substituir-lo per un Pla d’ordenació urbanística 

municipal (d’ara endavant, POUM) segons la nova terminologia per a les figures de planejament general, la 

legislació urbanística vigent estableix la necessitat de redactar un Avanç de POUM com a primer pas de l’inici 

de la tramitació ambiental i urbanística del nou Pla. En aquest context, l'Avanç de POUM es configura com un 

document de caràcter estratègic destinat a definir les línies mestres del nou Pla d'ordenació urbanística 

municipal, establint el model de desenvolupament urbanístic del municipi i definint les directrius que han 

d'orientar la redacció del POUM. 

El 25 de maig de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aprovà el Programa de Participació 

Ciutadana a aplicar al llarg del procés de formulació i tramitació del POUM per a garantir l’efectivitat dels 

drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament 

i de gestió previstos en la Llei d’urbanisme. Complementàriament, contextualitzant la redacció de la 

documentació de l’Avanç en el procés participatiu a desenvolupar en paral·lel a la redacció del nou POUM, 

des de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s’establí la necessitat de recollir, de manera prèvia a la 

presentació del document d’Avanç complert, un primer document preliminar d’emmarcament de la situació 

de partida, anomenat Bases de la Revisió del Pla general municipal d'ordenació urbana SQV.  

L’esborrany d’aquest document preliminar va ser lliurat a mitjans del mes de juny de 2017 a l’Ajuntament de 

Sant Quirze del Vallès. Un cop introduïdes les observacions efectuades i validada la documentació, el 

document Bases de la Revisió del Pla general municipal d'ordenació urbana SQV es va fer públic a tota la 
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ciutadania, a mitjans del mes de juliol de 2017, mitjançant la seva incorporació a la pàgina web del POUM de 

Sant Quirze del Vallès, en la que s’ha anat dipositant els tràmits efectuats per l’Ajuntament i la 

documentació elaborada per l’equip redactor (http://poum.santquirzevalles.cat/documentacio/). 

El document de Bases de la Revisió del Pla general municipal d'ordenació urbana de SQV analitza les 

diferents capes d’informació urbanística que han estat recollides en l’Atles de la informació urbanística 

amb l’objectiu d’elaborar una diagnosi que condueixi a definir els objectius i els criteris generals del nou Pla 

d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès. Així doncs, els dos documents que integraven 

aquesta primera fase de redacció de l’Avanç de POUM havien de servir per a iniciar les sessions participatives 

de diagnosi i altres processos participatius que es varen activar seguidament.  

Estructura i contingut de l’Avanç de planejament 

D’acord amb la legislació urbanística vigent, el contingut documental de l’Avanç del Pla d’ordenació 

urbanística municipal ha de ser el suficient per tal d’explicar les propostes i solucions alternatives, a la 

vegada que ha d’incloure els documents d’informació necessaris que justifiquin l’adopció de les esmentades 

propostes. 

L’Avanç que es presenta s’estructura en el següent conjunt de documents escrits i gràfics: 

• Memòria de la informació urbanística, amb els continguts substantius inclosos en la fase d'anàlisi i 

diagnosi, corregits i ampliats per les aportacions dels serveis tècnics municipals, els estudis 

justificatius redactats pels equips col·laboradors (avanç de la memòria social, estudi de mobilitat, 

estudi econòmic, anàlisi del patrimoni, inventari d’edificacions existents en el sòl no urbanitzable) i 

les aportacions de la ciutadania. Inclou, també, les corresponents CONCLUSIONS de cada apartat 

analitzat a mode de diagnosi. 

• Atles de la Informació urbanística, conté la documentació gràfica inclosa en la fase d’anàlisi i 

diagnosi, corregida i ampliada, i en la que s’inclouen els següents apartats: encaix territorial; terme 

municipal de Sant Quirze del Vallès; estudi del medi; planejament urbanístic; sistemes generals; 

xarxes de serveis tècnics; estructura de la propietat i condició edificatòria; usos del sòl i teixits 

urbans; patrimoni; sensibilitat ambiental. 

• Memòria de la participació, que conté una descripció de les principals actuacions comunicatives i 

participatives dutes a terme durant les fases del Programa de participació del procés de formulació 

del POUM de Sant Quirze del Vallès. 

• Memòria de l’ordenació, que conté, principalment, l’explicació de les determinacions que es 

proposin en l’Avanç de POUM. Altrament, inclou un resum de les principals consideracions contingudes 

en la resta de documents del Pla, de tal manera que constitueix la part substancial de la proposta ja 

que incorpora tant les propostes com una part seleccionada dels estudis justificatius que les avalen i 

que formen part del Pla. També conté la documentació gràfica adient per a fer entenedores el 

conjunt de les propostes, tant mitjançant la incorporació dels propis plànols de proposta reduïts, com 

d'esquemes i gràfics que permetin visualitzar un model de Pla obert que incorpora, a partir d’una 

proposta base, els possibles escenaris de desenvolupament que pot prendre el municipi, en funció del 

resultat del procés de participació ciutadana. 

• Plànols síntesi de proposta, que resumeixen les opcions obertes del document, en la base de la 

definició d’una opció física que es complementa amb el contingut dels diferents esquemes que 

s’inclouran en la Memòria d’ordenació i que reflectiran els diferents escenaris possibles, en els que 

s’haurà de materialitzar i concretar el projecte municipal. 

• Document inicial estratègic (DIE), que conté la documentació ambiental necessària per tal que la 

Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental pugui elaborar el document d’abast que ha de servir per la 

redacció de l’estudi ambiental estratègic (EAE) en el document per l’aprovació inicial. El document 

incorporarà una amplia informació respecte els diferents requeriments ambientals (climatologia, usos 

del sòl, anàlisi del patrimoni natural, ocupació i consum de sòl, ambient atmosfèric, model energètic, 

gestió de materials i dels residus, mesures d’eco-eficiència en la urbanització i edificació, etc...) i 

establirà els objectius i criteris ambientals del Pla, avaluant les diferents alternatives que el Pla 

presenta respecte els models d’implantació territorial dels assentaments i les activitats econòmiques i 

el projecte de les infraestructures en el territori. 
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1. ENCAIX TERRITORIAL 

1.1. SANT QUIRZE DEL VALLÈS EN EL VALLÈS OCCIDENTAL 

El Vallès Occidental i el Vallès Oriental formen la gran comarca natural del Vallès. Geogràficament, el Vallès 

i el Penedès formen la Fossa tectònica del Vallès-Penedès, dins de la Depressió Prelitoral Catalana. 

La comarca del Vallès Occidental és una part de la Depressió Prelitoral limitada a l'oest pel Llobregat i a l'est 

per la riera de Caldes. El nord de la comarca és ocupat per diverses serres de la Serralada Prelitoral. Algunes 

d'aquestes conformen el sostre de la comarca. D'oest a est, en formen part la serra de l'Obac (924 metres 

d'altitud al Castellsapera), el massís de Sant Llorenç del Munt (1.095 a la Mola i 1.053 al Montcau), el puig de 

la Creu (664), els cingles de Sant Sadurní (954) i el Farell (789). Al sud de la comarca hi trobem la serra de 

Collserola (512 metres d'altitud), que forma part de la Serralada Litoral. 

La zona central vallesana és ocupada per la vall que dóna nom a la comarca. Es tracta, en realitat, de dues 

unitats hidrogràfiques coincidents amb les conques del Llobregat i el Besòs. 

Les terres situades a l'oest de l'eix que va des de l'Obac fins al Tibidabo (punt culminant de la serra de 

Collserola), passant per Matadepera, Sant Quirze del Vallès, Bellaterra i Sant Cugat del Vallès, són tributàries 

del Llobregat. Diverses rieres, com la dels Canyamassos, la de Rubí o la de Vallvidrera, canalitzen les aigües 

cap al Llobregat. La part oriental de la depressió té com a principal receptor de les aigües d'aquesta zona el 

Besòs, a través de múltiples afluents, entre els quals destaquen el Ripoll i la riera de Caldes (que fa de límit 

oriental de la comarca). 

 

El municipi de Sant Quirze del Vallès està situat al centre de la comarca del Vallès Occidental. El seu terme, 

de 1.404 hectàrees d'extensió, és el 2,41% de la superfície total de la comarca (veure els plànols 1.1. Sant 

Quirze del Vallès en el Vallès Occidental. Ortofoto 1:25.000 i 1.2. Sant Quirze del Vallès en el Vallès 

Occidental. Base topogràfica 1:50.000 a l'Atles de la informació urbanística). 

El municipi té una població de 19.664 habitants (1 de gener 2016), repartida entre el nucli històric del poble, 

el seu creixement en àrees residencials menys denses i una important àrea industrial, situats a llevant del 

terme, i el barri de Les Fonts, situat a ponent del terme. La seva població representa el 2,17% de la població 

de tota la comarca. 

Segons les dues dades anteriors, extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la densitat de 

població del municipi és de 14,01 habitants per hectàrea, lleugerament inferior a la de la comarca del Vallès 

Occidental que és de 15,51 habitants per hectàrea. 

Sant Quirze del Vallès té un cens de 7.479 habitatges (any 2011), dels quals 6.809 són principals. 

Representen poc menys del 2% dels de la comarca.  

1.2. XARXES DE LA MOBILITAT 

Les xarxes de comunicació (viàries i ferroviàries) permeten la interrelació amb els diferents municipis a 

escales supramunicipal i comarcal, de manera que les inversions estructurals en aquestes obres procuren la 

sinèrgia en el propi municipi i en la resta de municipis del sistema urbà i afavoreixen la seva correcta 

integració en entorns urbans (veure el plànol 1.3. Estructura territorial. Xarxes de la mobilitat a l'Atles de la 

informació urbanística). 

Sant Quirze del Vallès està situat prop de les infraestructures viàries principals de l’àrea metropolitana de 

Barcelona que creuen la plana del Vallès: l’autovia C-16, anomenada Eix del Llobregat, que va de Barcelona 

fins a Berga; l’autovia C-58, que uneix Barcelona amb Sabadell i Terrassa i que és la carretera de Catalunya 

amb més circulació de vehicles i la primera en disposar d’un carril BUS-VAO; i l’AP-7 o E15, anomenada 

Autopista del Mediterrani, que va des d’Algeciras a França creuant el Vallès d’oest a est. 

El terme de Sant Quirze del Vallès és travessat per dues d’aquestes carreteres: la C-58, que passa pel sector 

est de la vila separant el nucli antic dels barris de Can Feu, Can Torras i Can Llobet; i la C-16, en l’extrem 

sud-oest, permet l’accés al barri de Les Fonts, mitjançant la carretera BP-1503. La relació entre els dos 

nuclis es fa mitjançant la carretera C-1413a. 

Sant Quirze del Vallès disposa de dues estacions de ferrocarril de les línies S1 i S2 dels Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya (FGC) que uneixen Barcelona amb Terrassa i Sabadell, respectivament. L’estació de 

Les Fonts pertany a la línia S1 i la de Sant Quirze a la S2. 
  

Dades Vallès Vallès Oriental Vallès Occidental Sant Quirze

Superfície ha 131.810 73.500 58.310 1.404 2,41%

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

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

Habitatges (2011) habtg 571.052 176.386 394.666 7.479 1,90%
Llars ut 486.299 148.710 337.589 6.809 2,02%

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

1.1. Sant Quirze del Vallès en el Vallès Occidental. Ortofotomapa 1:25.000  

1.2. Sant Quirze del Vallès en el Vallès Occidental. Base topogràfica 1:50.000 

1.3. Estructura territorial. Xarxes de la mobilitat  
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1.4. Estructura territorial. Espais naturals protegits 

1.5. Unitats de paisatge  

1.3. ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

El terme municipal de Sant Quirze del Vallès no conté cap espai natural protegit. Cal remarcar però, la seva 

posició de centralitat entre el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc Natural de la serra de 

Collserola (veure el plànol 1.4. Estructura territorial. Espais naturals protegits a l'Atles de la informació 

urbanística). 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac: 

Sant Llorenç del Munt i l’Obac, situat al nord de Sant Quirze, s’inclou a la Xarxa Natura 2000 per la 

diversitat de biòtops, associada al manteniment de recursos tròfics i la conservació de la qualitat del 

medi, que fa que el massís sigui un excepcional refugi per a moltes espècies de la fauna mediterrània. 

Parc Natural de la serra de Collserola: 

La serra de Collserola també està inclosa a la Xarxa Natura 2000. Situada al sud de Sant Quirze, és 

valorada per la seva posició estratègica en un àrea densament poblada i per la seva conservació 

paisatgística i ecològica durant anys. Està formada per pissarres i esquists paleozoics que recobreixen 

un nucli basal de granit i la seva vegetació es caracteritza per ser un mosaic de boscos diversos, 

formacions arbustives, prats secs mediterranis i camps de cultiu que constitueixen un bon habitat per 

nombroses espècies de fauna. 

1.4. UNITATS DE PAISATGE 

Pràcticament, la totalitat del municipi de Sant Quirze del Vallès es troba inclòs en la unitat de paisatge Plana 

del Vallès. Tant sols una petita porció del terme, a ponent de la línia dels ferrocarrils catalans es troba 

inclosa en la unitat de paisatge Xaragalls del Vallès (veure el plànol 1.5. Unitats de paisatge a l'Atles de la 

informació urbanística). 

La unitat de paisatge de la plana del Vallès es caracteritza per: 

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

• El mosaic agroforestal vallesà. 

• Les conegudes com a «Vies Verdes del Vallès» (VVV), és a dir, les àrees majoritàriament de carena 

que presenten una aparença forestal o rural. L’espai agrari de Gallecs és un àmbit notable i 

popularment molt reivindicat dins d’aquestes VVV. 

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

• Les masies de la plana vallesana. 

• El sistema de castells, torres i fortificacions. 

• Les esglésies visigòtiques de Terrassa. 

• Les primeres granges lleteres del Vallès: la torre Viader (Cardedeu) o la granja Soldevila (Santa 

Perpètua de Mogoda). 

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

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

El paisatge de la plana del Vallès es configura mitjançant dos grans components del paisatge: l’urbà i 

l’agrícola, ambdós amb una presència gairebé idèntica des del punt de vista superficial. Més enllà d’aquests 

dos components, el biòtic té força importància i l’abiòtic té una presència puntual, que sovint té a veure 

amb erms situats al voltant de les ciutats. 

1.5. CONCLUSIONS 

D’acord amb el que ha estat analitzat, es conclou el següent: 

 

> Respecte al pes comarcal 

• El municipi de Sant Quirze del Vallès no tant sols està situat en el centre de la comarca del Vallès 

Occidental si no que podem afirmar que té unes dades molt properes a la mitjana comarcal. La seva 

superfície, població, nombre d’habitatges i de llars es situen a l’entorn del 2% de les de la comarca. En 

concret: 

La superfície del municipi (1.404 ha) representa el 2,41% de la comarca. 

La seva població (19.664 habitants l’any 2016) és el 2,17% de la població comarcal. 

La densitat de població del municipi és de 14,01 hbtg/ha, un 90% de la comarcal (15,51 hbtg/ha). 

El municipi té un cens de 7.479 habitatges (any 2011) que representen l’1’90% dels de la comarca. 

Es consideren 6.809 habitatges com a principals (llars). Representen el 2,02% dels de la comarca. 
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> Respecte a les xarxes de mobilitat 

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

discorren les grans infraestructures viàries i ferroviàries de l'àrea metropolitana de Barcelona, permeten una 

bona relació amb aquesta i amb la ciutat de Barcelona. D’aquestes infraestructures, la C-58 i la C-16 

travessen part del municipi, configurant-se com les vies bàsiques de comunicació de Sant Quirze del Vallès. 

Aquesta comunicació és complementada per les infraestructures ferroviàries que comuniquen Sant Quirze 

amb Sabadell, Terrassa i Barcelona. 

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

previstes pel PTMB, com són la ronda Est de Terrassa i la variant de la carretera C1413a, que tindran com a 

objectiu alliberar les zones urbanes del trànsit territorial. 

 

> Respecte als espais naturals protegits 

• S’haurà de garantir la connexió entre els dos espais naturals protegits propers al municipi, Sant Llorenç del 

Munt i l’Obac i la Serra de Collserola, de manera que el municipi no es converteixi en una barrera, sinó en un 

corredor capaç de donar continuïtat al medi físic natural. 

 

> Respecte a les unitats de paisatge 

• La proposta de zonificació del sòl no urbanitzable haurà de tenir en compte que el terme municipal de Sant 

Quirze del Vallès està inclòs, majoritàriament, en la unitat de paisatge de la plana del Vallès. 
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Discrepàncies en el límit de terme municipal a la zona nord de Can Camps

Discrepàncies en el límit de terme municipal a la zona nord de Can Barata

Discrepàncies en el límit de terme municipal a la zona nord de Les Fonts 

 

Discrepàncies en el límit de terme municipal a la trobada serra de Galliners – 
Ca N’Amat 

2. EL TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

2.1. LA DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Per tal d’incorporar el límit de terme en tota la documentació gràfica d’aquest document de Bases de la 

revisió del Pla general d’ordenació urbana de Sant Quirze del Vallès i en els plànols de l’Atles de la 

informació urbanística s’han comparat els límits de terme provinents de les fonts següents: 

- Pla general d’ordenació urbanística (PGOU). 

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

- Cadastre. 

- Mapa urbanístic de Catalunya (MUC).  

- Cartografia facilitada per l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès (ETRS89). 

El límit de terme corresponent al Pla general d’ordenació urbanística de l’any 2000 consta d’una superfície 

de 1.415,60 hectàrees. 

La superfície corresponent a la delimitació efectuada per l’ICGC sobre cartografia 1:50.000 és de 1.404 

hectàrees i es correspon amb les dades que consten en l’IDESCAT. 

Segons la delimitació que consta en els arxius de Cadastre, la superfície del terme municipal de Sant Quirze 

del Vallès és de 1.410,45 hectàrees. 

El Mapa urbanístic de Catalunya defineix una superfície del municipi de 1.408,18 hectàrees. 

El límit de terme municipal utilitzat actualment per l’Ajuntament i delimitat a la cartografia ETRS89 

coincideix gairebé amb exactitud amb el de l’ICGC delimitant, en aquest cas, una superfície de 1.405,98 

hectàrees. 

Les principals divergències es troben, per una banda, a Les Fonts, on una part del sòl al nord del barri queda 

inclosa en el municipi segons el cadastre, però en canvi tota la resta de documents no la consideren. El 

mateix passa a la trobada entre la serra de Galliners i la serra de Ca n’Amat, on en aquest cas el MUC és el 

que inclou el sòl no urbanitzable, mentre la resta l’exclou del terme municipal. Un cas semblant als anteriors 

es dóna a l’àrea de Can Barata, on el PGOU 2000 considerava com a part del municipi un sòl que la resta de 

documents no consideren. Per últim, a Can Camps és dóna un àrea on el PGOU 2000, el MUC i la cartografia 

de l’Ajuntament ETRS89 consideren que un sòl forma part del municipi, mentre que el cadastre i la 

cartografia del ICGC consideren que està exclòs del mateix. 

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha realitzat expedients d’atermenament amb els municipis de: 

- Sant Cugat – 2013. 

- Cerdanyola – 1999. 

- Rubí – 1999. 

- Sabadell – 1999. 

- Terrassa – 1995 – 1998. 

A l’espera de tancar el límit sobre la nova cartografia que està confeccionant l’ICGC, el límit utilitzat en 

aquest document i en els plànols de l’Atles de la informació urbanística és el de la cartografia ETRS89, 

facilitada per l’Ajuntament (veure plànol 2.1. Comparatiu de límits de terme municipal segons planejament 

vigent /cadastre /MUC / ICGC a l'Atles de la informació urbanística). 

2.2. DESCRIPCIÓ GEOGRÀFICA 

El terme municipal de Sant Quirze del Vallès es divideix en dues àrees urbanes separades per l’element 

natural de major importància, la Serra de Galliners. Limita al nord-est, amb Sabadell; al nord-oest, amb 

Terrassa; al sud-oest, amb Rubí, al sud amb Sant Cugat i al sud-est amb Cerdanyola del Vallès. Les xarxes de 

comunicació viària i ferroviària permeten la relació amb els diferents municipis a escala supramunicipal i 

comarcal. 

El terme comprèn el nucli antic de Sant Quirze del Vallès; els barris de Les Fonts, Los Rosales i el Poble Sec; 

les urbanitzacions de Can Llobateres, Can Pallars, Can Casablanques, Can Poncic, Sant Quirze Jardí, Vallsuau 

- Can Feliu, Vallès Parc, el Castellet, Castelltort i Mas Duran; així com els polígons d’activitat econòmica de 

Can Canals, Can Casablanques, Can Feu, Can Torras - Can Llobet i Can Corbera.  

Tot i que no conté cap espai natural protegit, cal remarcar la seva posició de centralitat entre el Parc 

Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc Natural de la Serra de Collserola. El corredor que 

interconnexiona aquests dos espais és l’anomenada Via Verda que passa per la carena que separa les conques 

fluvials del riu Llobregat i del riu Besós (el camí dels monjos). Dins la Via Verda hi ha les planes entre 

Sabadell i Terrassa, la serra de Galliners, entre Rubí i Sant Quirze del Vallès, i les planes entre Cerdanyola 

del Vallès i Sant Cugat del Vallès. 

2.1. Comparatiu de límits de terme municipal segons planejament vigent / 
cadastre / MUC /ICGC / ETRS89 

2.2. Ortofotomapa 1: 2.500 
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2.4.3 Evolució física. Fotografies aèries 1956-1957 

2.4.3 Evolució física. Fotografies aèries 1956-1957 

2.4.6 Evolució física. Fotografies aèries 1984 

2.4.1 Evolució física. Mapa geològic i topogràfic 1914-1936 

La serra dels Galliners, situada al centre del municipi, atorga una geomorfologia relativament abrupta i un 

paisatge agroforestal, destacant la seva vegetació eminentment mediterrània. Trobem bosquines dominades 

per l’arboç, el llentiscle, l’aladern o altres espècies més rares com la ginesta vimetera. En certs llocs de la 

serra on els sòls són més profunds i hi ha major grau d’humitat, predomina la roureda de roure martinenc i 

l’alzinar. 

A l’est i oest de la serra de Galliners trobem dos espais diferenciats de sòl rural, així com dues conques 

hidrogràfiques. A l’est, el component agrícola és més important i pertany a la conca del Besòs, on van a 

parar les aigües del riu Ripoll, que és on desemboquen els torrents de la Betzuca i de la Font del Pont també 

anomenats, en el seu tram final, riu Sec. A l’oest, el relleu més fragmentat marca un espai amb major 

vocació forestal, tot i que roman una zona de caràcter agroforestal a l’entorn de Can Corbera. Pertany a la 

conca del Llobregat, a on es dirigeixen les aigües de la riera de les Arenes, que passa pel nucli de Les Fonts 

amb els seus afluents principals: torrent de Can Corbera i torrent de Can Ferran (veure plànols 2.2. 

Ortofotomapa 1:2.500 i 2.3. Base topogràfica 1:5.000 a l'Atles de la informació urbanística). 

2.3. EVOLUCIÓ URBANA DEL MUNICIPI 

Sant Quirze del Vallès té una antiguitat en la seva ocupació de 6.000 anys, xifra que ens situa en la època del 

neolític i de la que tenim constància gràcies a les restes arqueològiques trobades a dins del municipi. Els 

primers assentaments ibers es van donar a la serra de Can Feu, que més tard va ser ocupada per viles 

romanes. 

No va ser fins l’edat mitjana però, que es va desenvolupar com a poble; primer amb una població de masos 

disseminada i més tard creixent al voltant de la Parròquia romànica de Sant Quirze (1013). Al segle XIII va 

aparèixer com a Sant Quirze de Terrassa i al segle XV alterna amb el nom de Sant Quirze de Galliners, degut 

a la serra de Galliners. Es va constituir com a municipi al 1832, segregant-se de Sant Pere de Terrassa, i va 

continuar creixent el seu nucli fins al segle XX, apareixent edificis com el Sindicat Agrari, el dipòsit d’aigua i 

La Patronal.  

Sant Quirze era un municipi de tradició agrícola, però a principis del segle XX es podien trobar nombrosos 

treballadors que compaginaven les seves tasques a les fàbriques dels municipis veïns amb el conreu de les 

terres. L’arribada del ferrocarril als anys 20, tant a Les Fonts com al nucli de Sant Quirze, va provocar un 

gran canvi a l’hora d’entendre el municipi. Van començar a arribar estiuejants d’alt nivell econòmic, amb la 

conseqüent construcció de segones residències en forma de ciutat jardí, i es van començar a donar els 

primers assentaments industrials. 

Fins als anys 50 el municipi va anar creixent especialment al nucli antic i a les zones de segones residències 

lligades a les estacions de ferrocarrils. A partir dels anys 50 es va donar un gran canvi econòmic, passant de 

treballar la població majoritàriament en l’agricultura al treball en la indústria. Aquest canvi va anar lligat a 

un important moviment immigratori, que va portar a molts treballadors de Terrassa i Sabadell a viure al 

municipi per la seva proximitat amb aquests. Això va provocar un gran creixement demogràfic i la 

conseqüent construcció dels barris perifèrics deslligats i allunyats del poble: el Poble Sec i Los Rosales. 

També va créixer considerablement el casc antic i els eixamples.  

Amb la construcció als anys 70 de l’autopista C-58 (antiga A-18) i de l’autopista C-16 (de Terrassa), es van 

consolidar grans àrees industrials a Sant Quirze i entre els anys 60 i el 2000 es va donar un creixement molt 

gran en el municipi, que es va traduir en la construcció de nombroses urbanitzacions d’habitatges 

unifamiliars, la majoria en forma de cases adossades. Això va comportar un gran moviment de gent des de 

Sabadell, però especialment des de Barcelona, en el procés expansiu de la ciutat cap a la seva àrea 

metropolitana, degut a la molt bona comunicació del municipi, tant a nivell viari com ferroviari.  

En els últims anys el creixement ha estat més moderat i la tendència a la construcció d’habitatges de tipus 

unifamiliar ha disminuït, apareixent noves àrees residencials amb una densitat superior, com són el barri de 

Mas Duran o el del Castellet (veure la sèrie de plànols 2.4.1. - 2.4.6 Evolució física a l'Atles de la informació 

urbanística). 

2.4. CONCLUSIONS 

D’acord amb el que ha estat analitzat, es conclou el següent: 

 

> Respecte al límit de terme municipal 

• Es pren com a criteri continuar treballant amb el límit de terme que ja des de l’ajuntament s’usa 

administrativament a nivell del refós de planejament vigent. Aquest és el límit de terme que s’incorpora en 

la totalitat de plànols de l’Atles de la Informació urbanística. 

• Tal i com s’ha esmentat en l’anàlisi, s’han detectat irregularitats, mes o menys significatives en la 

delimitació del terme entre el municipi de Sant Quirze del Vallès i els municipis veïns: Terrassa, Rubí, Sant 

Cugat, Cerdanyola del Vallès i Sabadell. 

 

2.3. Base topogràfica 1: 5.000 
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3. ESTUDI DEL MEDI 

3.1. DESCRIPCIÓ BÀSICA DEL MEDI 

Sant Quirze es situa a la divisòria d’aigües del Besos i el Llobregat, separat per la Serra Galliners que es qui 

delimita en aquest àmbit les dues conques vessants.  

• La riera de Rubí, es un vessant orientat a ponent, completament forestal. 

• La riera de la Betzuca, que malgrat té petites parts de conreu es diferencia perquè rep la majoria 

de les aigües de les zones urbanes. És la conca més transformada. Aquesta té com afluent la riera de 

Vinyals, que alberga la part més important de sòls agrícoles, i alhora presenta una menor 

transformació. 

Quant a les aigües subterrànies, destaca la unitat Ventall Al·luvial de Terrassa, que pren el marge dret de la 

riera de la Betzuca, i el riu Sec. Hi ha petits al·luvials actuals en els principals cursos, però que tenen un 

desenvolupament molt local, i es restringeixen als eixos del torrents. 

Geomorfològicament es caracteritza per aquest caràcter de divisòria d’aigua, amb dues conques vessants 

separades pel camí dels Monjos. El vessant més abrupte amb pendents majoritàriament per sobre el 20 % cap 

a les Fonts i la riera de Rubí, es diferencia del vessant del torrent de la Betzuca, més planer, que albergava 

les zones de conreu, de secà, avui colonitzades pels assentaments urbans. 

Geològicament aquest massís central de la serra de Galliners estaria format per materials més competents 

com argiles, gresos i conglomerats, mentre que la zona més plana respondria a ventalls al·luvials, tant de la 

riera de les Arenes en el vessant Llobregat, com dels al·luvials de Terrassa i Castellar en el vessant del 

Ripoll. 

Amb una anàlisi bàsica d’estructura territorial, Sant Quirze del Vallès presenta una relació certament 

desequilibrada, per un consum de sòl d’activitat, però també residencial, amb un model certament difús. 

Aquestes proporcions queden en 35-8-57 (Catalunya, en el seu conjunt, té una relació 10-30-60, sòl urbà, sòl 

agrícola, i sòl forestal), que estableix un municipi amb una clara vocació urbana, desconnectada del seu sòl 

no urbanitzable quant a vinculació amb l’activitat primària. Hi ha dos indicadors que són certament elevats, i 

que fa referència a l’ocupació urbana i el forestal. 

S’ha perdut de forma irreversible un cert equilibri entre la matriu forestal i agrícola, com molts altres 

municipis del Vallès. Això fa especialment valuós el conreu respecte els boscos, ja que la riquesa es deriva de 

la relació entre ells, i no pas d’un sobre l’altre. 

Malgrat això, els espais forestals alberguen nombrosos Habitats d’Interès comunitari, fent que tinguin per 

tant una certa qualitat. Dominen els HIC 9340 Alzinars i carrascars, en menor grau l’HIC 9540 Pinedes 

mediterrànies, i finalment alguns fragments d’Albereda associada als rius i torrents. Aquesta qualitat es veu 

interrompuda en els espais fluvials en l’interior de l’espai urbà. 

Així cal analitzar, també, la qualitat d’aquests espais i com el planejament territorial reconeix el valor  dels 

espais oberts, fonamentalment forestals. 

Gran part dels sòls no urbanitzables són d’especial protecció pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona i, 

alhora, són Habitat d’Interès Comunitari. Per tant, els espais oberts són espais de qualitat. 

 

Espais d’especial protecció PTMB     Hàbitats d’Interès Comunitari 

 
  

Les proporcions d’estructura territorial 35U-8A-57F 



MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA 3. ESTUDI DEL MEDI 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. Aprovació provisional 9 

És especialment significatiu el torrent de la Font del Pont, complet abans d’arribar al nucli, i simplificat al 

límit amb el soterrament en l’àmbit urbà. 

Torrent la Font del Pont 

Quant a la fauna, Sant Quirze es situa en una àrea mediterrània des del punt de vista biogeogràfic, i la fauna 

existent correspon majoritàriament a aquest caràcter. Malgrat això, l’existència de fondalades i de vegetació 

submediterrània afavoreix la presència d’algunes espècies eurosiberianes, més pròpies de contrades 

centreeuropees. 

Del conjunt d’hàbitats presents a l’àmbit, amb diferent significat per a la fauna i que presenten major 

rellevància, s’esmenten els següents: 

• Hàbitats aquàtics: algunes espècies de vertebrats depenen de la presència d’ambients aquàtics. És 

el cas dels amfibis i de les serps d’aigua, , així com de molts insectes de diferents grups que efectuen 

les postes i tenen fases larvàries aquàtiques. 

• Alzinars amb roures i bosquets de ribera: afavoreixen la presència d’espècies eurosiberianes, cosa 

que enriqueix el poblament faunístic que és fonamentalment de caràcter mediterrani. 

• Malgrat la poca agricultura genera espais d’ecotò entre diferents hàbitats o en mosaic format per 

espais oberts herbacis i arbustius, boscos i conreus, cosa que enriqueix la fauna, en quedar afavorides 

espècies que no es vinculen pròpiament a espais oberts o a espais boscosos i que utilitzen diferents 

ambients en diversos moments del dia o del seu cicle anual. 

L’agricultura però, té un paper residual, tot i que important quant a diversitat de paisatges, aliment de la 

fauna, i aporta prevenció front els riscos com els incendis forestals. Aquesta poca presència agrícola, 

simplifica el paisatge de Sant Quirze. 

Alhora, la poca activitat de suport en els espais oberts, centrada en una molt limitada gestió forestal, i 

l’aïllament respecte a les vies principals i els principals nuclis, fa que siguin, en un àmbit molt poblat 

relativament poc freqüentats, en contrast amb altres àmbits del Vallès com el parc agrari de Sabadell, la via 

verda a Bellaterra, Torre Negra a Sant-Cugat, ... 

El Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona va ser aprovat definitivament l'11 de desembre 

de 2014 (Edicte de 15 de gener de 2015, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat 

d'aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona). Les unitats de 

paisatge, a Sant Quirze es concreten en la unitat de paisatge de la Plana del Vallès.  

Els espais oberts però es poden dividir en tres unitats, en base a la conca vessant: 

• La riera de Rubí, es un vessant orientat a ponent, completament forestal. 

• El torrent de la Betzuca, té petites parts de conreu però es diferencia perquè rep la majoria de les 

aigües de les zones urbanes. És la conca més transformada. 

• La riera de Vinyals, que alberga la part més important de sòls agrícoles i, alhora, presenta una 

menor transformació. 

La delimitació de les zones parteix del punt culminant de la serra de Galliners, divisòria de les tres conques: 
 

 

Unitat 1. Conca vessant de la riera de Rubí 

Unitat  2. Conca vessant de la riera de la 
Betzuca 

Unitat  3. Conca vessant de la Riera de 
Vinyals 
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Cada una d’aquestes zones són uniformes quant a la tipologia i relació dels usos, i estables quant als seus 

límits, i podran ser la base per a la qualificació dels espais oberts. 

Quant a les infraestructures, tal i com ja s’ha comentat en el punt 1.2, el municipi de Sant Quirze del Vallès 

és travessat per dues carreteres: la C-58, que passa pel sector est de la vila separant el nucli antic dels barris 

de Can Feu, Can Torras i Can Llobet; i la C-16, en l’extrem sud-oest, permet l’accés al barri de Les Fonts, 

mitjançant la carretera BP-1503. La relació entre els dos nuclis es fa mitjançant la carretera C-1413a. Així 

mateix, Sant Quirze del Vallès disposa de dues estacions de ferrocarril de les línies S1 i S2 dels Ferrocarrils de 

la Generalitat de Catalunya (FGC) que uneixen Barcelona amb Terrassa i Sabadell, respectivament. L’estació 

de Les Fonts pertany a la línia S1 i la de Sant Quirze a la S2. 

Quant al planejament, hi ha diversos documents que incideixen en el municipi, a més del propi PGOU vigent: 

• Pla Territorial General de Catalunya. 

• Pla territorial metropolità de Barcelona. 

L’estructura territorial, a aquesta escala d’anàlisi, defineix o permet lectures de connectivitat entre els 

grans espais naturals. La conservació de la biodiversitat, present en un territori donat, requereix tant la 

conservació dels individus (ja siguin espècies o varietats genètiques), com la preservació dels hàbitats i 

ecosistemes. Actualment, la fragmentació dels hàbitats està considerada com la primera causa de pèrdua de 

biodiversitat a Europa occidental.  

S’ha escrit molt sobre la connectivitat en aquest territori, entre la Serra de Collserola i Sant Llorenç del Munt 

i l’Obac (en aquest sentit cal destacar els documents relatius a l’anomenada Via Verda, així com nombroses 

reflexions respecte a aquest espai). Sant Quirze del Vallès és travessat pel principal connector en la part 

oriental del Parc de Collserola. 

El manteniment de la connectivitat entre els dos espais naturals indicats passaria per garantir espais de 

connexió entre cada un dels nòduls i els seus veïns propers. Actualment, els planejaments en altres municipis 

no permet garantir aquesta connexió, tot i que algunes iniciatives sobre el territori (Parc de Llevant, Parc 

agrícola de Sabadell, Rodals de la Torre Negra, etc.) reforcen les premisses de connectivitat.  

En aquest context, l’anàlisi efectuada posa de manifest els següents aspectes: 

• S’identifica Sant Quirze del Vallès com nòdul clau, ja que constitueix un punt culminant entre 

Cerdanyola i el Parc agrari entre Terrassa i Sabadell. 

• Els factors d’aïllament es centren fonamentalment en:  

- La barrera constituïda per la C58. 

- Les urbanitzacions del Castellet, Vallès Parc i Can Llobateres. 

- Les peces amb activitats econòmiques diverses ubicades en el límit de la C58. 

La relació amb l’eix del riu Sec està completament tancada llevat per l’eix del torrent de Can Vinyals, i el 

torrent de la Betzuca, si més no en l’àmbit més interior del municipi. 

El planejament territorial manté el que resta dels espais oberts, gairebé tots forestals, en sòl d’especial 

protecció, impedint les expansions de nou sòl urbà, limitat a petites peces, en la seva part més propera a 

Sabadell, el sòl de protecció preventiva. Aquest fet marca una clara estratègia de contenció en el futur 

POUM. 
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Sant Quirze del Vallès constitueix una peça d’articulació on conflueixen, a través d’espais forestals, els eixos 

del riu Ripoll i de la riera de Rubí. D’aquesta manera és un territori ròtula de dos sistemes territorials 

diferenciats funcionalment, que envolten Collserola, i que conflueixen al municipi. 

Entre l’espai protegit de la Serra de Collserola i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, es situa el 

municipi, eminentment forestal. Cap el nord, s’estableixen un seguit de peces agroforestals, més agro que 

forestals, que s’estenen fins als vessants de Sant Llorenç del Munt, algunes en continuïtat clara entre elles, i 

cap al sud, espais forestals fonamentalment, amb l’excepció del corredor del Centre Direccional, 

interceptades per zones urbanes i infraestructures. 

En el terme municipal s’inicien capçaleres de torrents, en la divisòria de l’eix de la riera de Rubí i de l’eix 

del riu Ripoll. Aquesta situació ha determinat la posició dels assentaments urbans que es situen al peu dels 

vessants, tocant a la plana, avui solcada per les infraestructures, i concretament la C58, que exerceix una 

forta influència sobre el municipi. 
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Els assentaments residencials més extensos s’enfilen pels vessants i són els responsables, en gran part, de la 

pèrdua d’una gran superfície agrícola i, alhora, barrera difusa per la funcionalitat ecològica (connectivitat 

del territori). 

1946 

 

2012 

Actualment, el planejament urbanístic estableix una qualificació del sòl no urbanitzable en base als seus 

usos, i la seva posició geomorfològica. 

 

  
Qualificació del SNU vigent 

No sembla, per tant, que hi hagi relació amb allò que el planejament territorial demana, el paper de 

connectivitat del territori, que s’ha exposat, o la transposició directe d’aquelles comunitats vegetals de més 

interès. 
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3.2. RISCOS 

Els riscos condicionen el planejament, quant a la compatibilitat associada amb els usos que es pretenen, i en 

casos de sòls consolidats amb estratègies que els permetin contenir o corregir quan ja es produeixen. 

El municipi de Sant Quirze del Vallès conviu amb diferents riscos: 

• Risc d’incendi, Alt i Molt Alt, que es concentra a la Serra Galliners, i que arriba fins al límit dels 

assentaments urbans. 

• Risc d’inundació, documentat al torrent de la Betzuca i a la riera de Rubí, afectant puntualment espais 

d’assentaments, i concretament espais lliures en el cas del Torrent de la Betzuca. N’hi ha també de no 

documentats, pels quals serà necessari portar a terme els estudis d’inundabilitat, que afecten als 

assentaments urbans, i concretament el torrent de la Font del Pont, el qual presenta una dificultat afegida 

pel soterrament que va patir en la urbanització d’aquest àmbit. 

• També hi ha riscos químics i tecnològics que es concreten, bàsicament, en l’afecció de Can Pallars i de 

Can Llobateres per una zona d’alerta vinculada a una activitat industrial del polígon de Can Parellada de 

Terrassa. 

• Per altra banda, també caldrà valorar els efectes derivats de l’explotació de l’aeroport de Sabadell, 

especialment quant a la limitació d’usos en les “sendes” d’aproximació, i la seva petjada acústica, sent la 

maniobra més complexa la d’aterratge. 

També és certament significatiu, malgrat filtrat pels sectors comercials, industrials i terciaris, els efectes 

acústics i de contaminació lligats a la C58. 
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• Cal fer menció a l’existència de línies d’alta tensió que creuen el municipi, tant per damunt de sòl no 

urbanitzable, com de sòl residencial. La demanda del municipi és que aquestes línies es traslladin als laterals 

de la C-58, aprofitant les obres d’ampliació de l’autovia. 

3.3. CONCLUSIONS  

D’acord amb el que ha estat analitzat, es conclou el següent: 

> Respecte l’estudi del medi 

• El terme de Sant Quirze del Vallès, comprèn una superfície de 14,1 km². Es troba situat al centre de la 

plana vallesana creuat per la carena de la serra de Galliners a la comarca del Vallès Occidental. El terme 

municipal limita amb els municipis de Sabadell (E), Terrassa (N), Rubí (SW) i Sant Cugat del Vallès i 

Cerdanyola del Vallès (S). 

 

> Respecte el medi físic 

•  Orogràficament el terme municipal és accidentat, sobretot per la seva part centre-oest per on creua de 

nord a sud la Serra de Galliners que actua de divisòria d’aigües entre la conca del Llobregat a l’oest i la 

conca del Besòs a l’est. Aquesta serra es troba coberta boscos de pins i alzinars amb alguns roures a les 

fondalades. A la part centre-est del municipi hi ha les zones de relleu més suau cobertes d’urbanització i 

alguns camps de cultiu. A l’extrem est per on discorre la C-58 s’hi situen les zones d’activitat industrial 

mentre que l’extrem oest del terme és creuat per la vall de la Riera de Rubí. 

•  Geològicament, en el municipi s’hi poden trobar dos grans dominis. Per una part, la zona més muntanyosa 

de la serra de Galliners formada per materials argilosos combinats amb conglomerat i per altra banda la zona 

més planera que correspon als ventalls al·luvials de la Riera de les Arenes (Terrassa) i del Ripoll (Castellar). 

•  Els torrents principals a la conca del Besòs que tributen al Ripoll són el torrent de la Grípia, el torrent de 

la Betzuca, el torrent de Vallcorba, el torrent de la font del pont i el torrent de Can Vinyals. Pel que fa al 

part de la conca del Llobregat la riera de Rubí és el principal curs d’aigua. L’estat ecològic d’aquests 

torrents és bo segons indiquen els informes de seguiment de l’estat ecològic, químic i físico-químic de l’ACA. 

•  Quant a hidrologia subterrània destaca la unitat Ventall Al·luvial de Terrassa, que pren el marge dret de la 

riera de la Betzuca, i el riu Sec. Hi ha petits al·luvials actuals en els principals cursos, però que tenen un 

desenvolupament molt local, i es restringeixen als eixos del torrents. 

•  En general, la qualitat de l’aire en el municipi és bona, segons les dades disponibles de les estacions de 

vigilància de la qualitat de l’aire. El municipi disposa de Mapa de Capacitat Acústica adaptat a la normativa 

vigent (decret 176/2.009 del 10 de novembre). Les fonts principals de soroll són les vies de comunicació 

principal (C-58, BP-1503 i C-1413A) juntament amb les infraestructures ferroviàries (Ferrocarril de la 

Generalitat de Catalunya: línies de Sabadell i Terrassa) i les activitats industrials situades a l’est del 

municipi. Pràcticament tot el municipi (a excepció del les zones urbanes) es zonifiquen (segons el mapa de 

contaminació lumínica) com a zones E2 (sòl no urbanitzable fora d'un espai d’interès natural). 

 

> Respecte al medi natural 

•  La coberta principal del municipi de Sant Quirze és de boscos (39,7 %), que juntament amb els conreus de 

tipus herbaci (8,1 %) ocupen un 47,8 % de la superfície del municipi. Les formacions de matollar tenen una 

superfície del 5,5% i les zones urbanes i industrials, de forma conjunta cobreixen una superfície del 22,7%. 

•  En el terme municipal de Sant Quirze del Vallès no s’hi troba cap àmbit dins la figura de protecció PEIN. 

Els dos àmbits més propers són el Parc de Collserola, al sud i el de Sant Llorenç del Munt al nord. 

•  La major part de bosc està ocupat per pinedes de pi blanc, i l’alzinar només es distribueix en clapes de 

menor distribució o barrejat amb aquestes pinedes. Les parts més planes s’han ocupat per conreus, que 

posteriorment s’han urbanitzat. I els marges dels torrents de Sant Quirze, encara presenten alguns trams 

amb vegetació de ribera, tot i que molt alterada. 

•  La zona d’estudi presenta una fauna de distribució Paleàrtica, amb diverses espècies típicament 

mediterrànies. Si bé és cert que algunes espècies apareixen aquí per la presència d’un ambient determinat. 

•  La funció connectora és significativa cal mantenir els hàbitats i la integritat física d’aquests àmbits en un 

estat òptim per a que les espècies animals i vegetals hi puguin continuar desenvolupant-se, però també és 

d’una gran importància garantir la connectivitat amb espais naturals propers per a permetre el pas d’animals 

i plantes, i que així es puguin relacionar genèticament i assegurar la seva supervivència. 

 

> Respecte al medi cultural 

S’ha realitzat un inventari dels béns culturals presents inventariats a l’àmbit d’estudi que ha constat d’una 

consulta de cartes arqueològiques i bases de béns arquitectònics inventariats, als serveis d’inventari 

arqueològic i arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la 
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Generalitat de Catalunya, així com de l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental. En el 

municipi existeixen 18 elements del patrimoni arqueològic, i 5 elements de Patrimoni Paleontològic. 

> Respecte al medi territorial 

•  Tant Sant Quirze del Vallès com tota la comarca del Vallès Occidental presenten un creixement total de 

més del 32% durant el període 2.001 – 2.011. Aquesta tendència a l’alça es deu, en bona part, a un moviment 

migratori que es situa al 29,5% (taxa per 1.000 habitants). A partir del 2.013 canvien les tendències 

demogràfiques i en els dos anys següents el creixement s’atura. Posteriorment, l’any 2.016 hi ha una nova 

recuperació del creixement. 

•  Les cobertes de Sant Quirze del Vallès  han evolucionat d’una forma semblant a les d’altres indrets del 

Vallès Occidental. Els camps de conreu han sofert un forta davallada arreu del municipi, afavorint les 

superfícies improductives (vials, aparcaments, zones industrials i zones residencials) així com la superfície 

forestal.   

•  L’estructura territorial del municipi de Sant Quirze del Vallès t és caracteritza pel domini de la coberta 

forestal (39,7%) per sobre les altres, destacant que la superfície urbana ocupa un 22,7% del municipi i la 

superfície agrícola (8,1%) és la que té una menor proporció, juntament amb la superfície d’aigües 

continentals (0,1%). 

•  Es distingeixen quatre tipus de zones urbanitzades: el nucli tradicional, els nous eixamples (illes obertes), 

zones urbanes de baixa densitat i zones industrials. Com a zones urbanitzades consolidades tradicionals hi ha 

el nucli urbà de Sant Quirze. El creixement natural d’aquest és cap al nord i oest i sud i en menor proporció 

cap al est, formant petits eixamples del municipi tradicional. Cap a l’est el nucli es troba interceptat per 

l’autopista C-58 i les zones industrials del municipi i entremig  de la urbanització i el bosc cap al sud oest i 

oest  hi ha camps de conreu. 

•  El municipi de Sant Quirze del Vallès té una oferta de treball similar al nombre de residents ocupats en el 

municipi. Aquesta característica ocupacional es manté en altres poblacions similars del Vallès Occidental 

properes, com Barberà del Vallès. Tot i així, el volum de població de Sant Quirze que es desplaça fora del 

municipi per treballar és molt elevat. Aquesta característica de Sant Quirze condiciona la tipologia de 

mobilitat generada per raó de treball, constituint-se com un pol d’atracció per raons de feina. 

 

> Respecte als serveis ecosistèmics 

Els ecosistemes existents en el municipi de Sant Quirze són els forestals i agrícoles, destacant els que estan 

lligats als processos d’urbanització. 

 Aprovisionament. Fa referència a: 

 Aliments (cultius destinats al consum humà). Són principalment els ecosistemes agraris (cultius i 

pastures) més significatius en la provisió d’aliments. Aquests es determinen a partir dels rendiments 

mitjans agrícoles en valor biofísic (kg/ha i any). 

En el municipi de Sant Quirze fa referència als cultius que es situen majoritàriament a la vall 

agrícola de can vinyals, on s’estructuren amb un 8,1% de conreus herbacis, 4,6% de prats i 

herbassars i un 0,1% de cultiu de vinya de la superfície del municipi. 

 Biomassa forestal (provisió de matèries primeres destinades al material de la construcció/mobiliari i 

combustible). 

Es concentren a la franja centre-oest del municipi, on hi ha un 33,1% de coníferes, 6,4% de 

matollars, 6,6% d’escleròfil·les, 0,3% de plantacions de ribera i 0,6% de caducifolis.  

 Capacitat hídrica (fa referència als cursos d’aigua que provenen de la riera de Rubí els seus afluents 

i a la Betzuca i els torrents tributaris.) 

 Regulació. Es distingeixen: 

 Carboni aeri emmagatzemat a l’estrat arbori, concentrat en els ecosistemes forestals. Aquests es 

vinculen en un 45,2% en els boscos de coníferes, un 6,4% de matollar, i un 5,0% en boscos 

d’escleròfil·les principalment. S’agrupen a través de les forests de la serra de galliners i la 

vegetació riberal del torrent de la Betzuca, font del Pont i Grípia. 

 Capacitat per retenir el sòl i prevenir fenòmens erosius. Les cobertes favorables a retenir el sòl són 

significatives, donat que és un municipi eminentment forestal i agrícola, i les cobertes denses de 

vegetació possibiliten la regulació dels efectes de l’erosió. 

 De suport, on s’inclouen els hàbitats d’interès comunitari, els àmbits forestals i els espais fluvials.  

 En el municipi hi ha 427,3 ha d’hàbitats d’interès comunitari, tots tenen una estructura forestal.  

 Aquests àmbits tenen uns nivells de connectivitat més significatius, concentrant-se a la franja 

centre-oest del municipi, que connecta Sant Llorenç del Munt amb Collserola. 
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4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

4.1. ELS INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT TERRITORIAL 

La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, defineix tres instruments de planejament 

territorial: 

• el Pla territorial general de Catalunya; 

• els plans territorials parcials; i 

• els plans territorials sectorials. 

Mitjançant aquests instruments ha d’ésser formulat i aprovat el planejament territorial de Catalunya, amb 

l’amplitud i precisió necessàries per a que pugui ser el referent principal de la política territorial a 

desenvolupar en la línia que assenyalen els articles 40 i 45 de la Constitució espanyola, esmentats en el 

preàmbul de la Llei de política territorial. Els articles de la Constitució estableixen que els poders públics 

“han de promoure les condicions favorables al progrés social i econòmic i a una distribució més equitativa 

de les rendes regionals i personals” i “han de vetllar per a la utilització racional de tots els recursos 

naturals amb l’objectiu de protegir i millorar la qualitat de la vida i de defensar i restablir el medi”. 

 

El Pla territorial general de Catalunya ha de comprendre l’àmbit de tota Catalunya i, d’acord amb el que 

assenyala l’article 5 de la Llei, ha de contenir determinacions relatives a: zones del territori amb 

característiques homogènies, nuclis de població que poden exercir una funció impulsora i reequilibradora, 

espais d’interès natural que cal conservar, terres d’ús agrícola o forestal que cal conservar, les previsions 

d’emplaçament de grans infraestructures i àrees del territori on cal promoure usos específics. Així mateix, el 

Pla territorial general ha de definir els àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials. 

 

Els plans territorials parcials han de desplegar les determinacions del Pla territorial general i han de fer-ho 

amb el major detall que permet la menor extensió del seu àmbit. La Llei estableix que l’àmbit dels plans 

territorials parcials tindran com a mínim l’extensió d’una comarca, que poden agrupar diverses unitats 

comarcals, sense dividir-les i que, en tot cas, adoptaran els àmbits determinats a aquests efectes pel Pla 

territorial general. 

El Pla territorial general va establir l’any 1995 sis “àmbits funcionals” per a la formulació dels plans 

territorials parcials, els quals van ser modificats per la Llei 24/2001, de 31 de desembre, motivada pel 

reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com un nou àmbit funcional diferenciat del de Ponent. Com a resultat 

d’aquesta modificació, en l’actualitat els àmbits de referència per a la formulació dels plans territorials 

parcials són els set següents:. 

• Alt Pirineu i Aran. Inclou les comarques de: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars 

Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran. 

• Comarques Centrals. Inclou les comarques de: l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès 

• Comarques Gironines. Inclou les comarques de: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el 

Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva. 

• Camp de Tarragona. Inclou les comarques de: l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca 

de Barberà, el Priorat i el Tarragonès. 

• Metropolità de Barcelona. Inclou les comarques de: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, 

el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

• Ponent. Inclou les comarques de: les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i 

l’Urgell. 

• Terres de l’Ebre. Inclou les comarques de: el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. 

D’acord amb el seu caràcter pròpiament territorial, en el sentit de comprensiu dels diversos components de 

la realitat, la Llei estableix per als plans territorials un contingut temàtic similar al del Pla territorial general 

que s’expressa en els següents termes: 

• La definició dels nuclis especialment aptes per a establir-hi equipaments d’interès comarcal. 

• L’assenyalament dels espais d’interès natural. 

• La definició de les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar per 

les seves característiques d’extensió, de situació i de fertilitat. 

• L’emplaçament d’infraestructures. 

• Les àrees de protecció de construccions i d’espais naturals d’interès històrico-artístic. 

• Les previsions de desenvolupament socioeconòmic. 

• Les determinacions per a la planificació urbanística. 

Pla territorial general de Catalunya. Àmbits funcionals. 
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Els plans territorials sectorials han de comprendre també l’àmbit de tot Catalunya, però, d’acord amb el 

seu caràcter sectorial, les seves determinacions es refereixen només a un o alguns aspectes de la realitat 

territorial: carreteres, espais d’interès natural, equipaments comercials..., que són analitzats i projectats, 

en cada cas, de manera especialitzada pel departament de la Generalitat responsable de la matèria de què 

es tracti. El contingut i les determinacions d’aquests plans són els necessaris en cada cas, en funció de la 

naturalesa de la matèria a planificar. 

En desenvolupament de la Llei 23/1983, la Generalitat ha elaborat i aprovat diversos plans territorials 

sectorials, alguns d’ells amb anterioritat a l’aprovació del Pla territorial general. Són els següents: 

• Pla de carreteres de Catalunya (1985, revisat el 1995 i substituït pel PITC el 2006). 

• Pla d’espais d’interès natural –PEIN- (1992). 

• Pla de sanejament de Catalunya (1996). 

• Pla territorial sectorial d’equipaments comercials –PTSEC- (2001, revisat el 2006 i derogat el 2009). 

• Pla director d'Infraestructures 2001 – 2010 (2001, revisat el 2009). 

• Pla de ports de Catalunya (2001, substituït el 2007 pel Pla de ports de Catalunya, 2007-2015). 

• Pla territorial sectorial de la implantació ambiental de l'energia eòlica a Catalunya (2002). 

• Pla d’aeroports de Catalunya (2003, substituït el 2009 pel Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de 

Catalunya, 2009-2015). 

• Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 (2005). 

• Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (2005). 

• Pla director de les estacions de muntanya (2006). 

• Pla d’infraestructures del transport de Catalunya –PITC– (2006). 

• Pla de ports de Catalunya, 2007-2015 (2007). 

• Pla de transport de viatgers de Catalunya, 2008-2012 (2009). 

• Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya, 2008-2012 (2009). 

• Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (2009). 

• Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya, 2009-2015 (2009). 

• Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 (2012). 

• Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya –PTSC- (2011). 
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4.2. EL PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA 

El Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, i modificat per la Llei 

24/2001, de 31 de desembre, on es reconeix l’Alt Pirineu i Aran com a àmbit funcional diferenciat, és 

l’instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, 

marc orientador de les accions que emprenen els poders públics per a crear les condicions adequades per a 

atreure l’activitat econòmica als espais idonis i per aconseguir que la ciutadania tingui uns nivells de qualitat 

de vida semblants, independentment de l’àmbit territorial on visquin. 

El Pla territorial general de Catalunya (d’ara endavant, “PTGC”) instrumentalitza la seva proposta 

mitjançant les determinacions següents: 

• La definició de les zones del territori amb característiques homogènies per raó del potencial de 

desenvolupament i de la situació socioeconòmica. 

• La indicació dels nuclis de població que, per les seves característiques, hauran d’exercir una funció 

impulsora i reequilibradora. 

• La determinació dels espais i dels elements naturals que cal conservar per raó d’interès general 

referida a tot el territori. 

• La definició de terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar per les 

característiques d’extensió, de situació i de fertilitat. 

• La previsió de l’emplaçament de grans infraestructures, especialment de comunicació, de 

sanejament i energètiques i d’equipaments d’interès general. 

• La indicació de les àrees del territori en les quals cal promoure usos específics. 

• La definició dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials que s’hauran d’adequar als àmbits 

establerts en la divisió territorial de Catalunya; es poden agrupar unitats comarcals, però en cap cas 

no es poden dividir. 

D’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, els plans territorials parcials hauran 

de precisar les propostes i directrius del Pla territorial general de Catalunya en l’àmbit territorial que 

abastin, precisant-ne l’abast però no alterant-ne les prescripcions. 

Així mateix, el planejament general urbanístic ha de concretar les determinacions i propostes dels plans 

territorials parcials, mitjançant la classificació i qualificació del sòl; ha de fixar les tipologies, les densitats i 

els paràmetres de l’edificació, a part de totes les determinacions que la legislació li atribueix. 

 

El PTGC situa Sant Quirze del Vallès dins l’àmbit funcional territorial Metropolità de Barcelona (format per 

les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i 

el Vallès Oriental) i en els sistemes de proposta localitzats en aquest àmbit territorial; concretament dins del 

sistema d’expansió i articulació del sistema central metropolità de Sabadell + Terrassa + part del sistema 

de Barcelona a les dues comarques del Vallès. 

Les estratègies globals del PTGC per a l’àmbit funcional territorial Metropolità de Barcelona són, entre 

altres: 

• Potenciar la formació d’un gran sistema de reequilibri territorial.  

• Fomentar les interaccions entre els diferents nuclis i articular-hi els seus desenvolupaments físics 

amb una visió global del sistema i de l’àmbit territorial que permeti donar-li una estructura unitari.  

• Reforçar la dinàmica econòmica i de població del sistema central i de l’àmbit funcional territorial 

global. 

• Millorar les infraestructures de transport que cohesionin i articulin tant els sistemes com tot l’àmbit, 

de manera que li permetin treballar al màxim com a unitat funcional. 

 

Les propostes del PTGC es poden visualitzar en els plànols de proposta (P.01; P.02; P.03; P.04) que formen 

part de la seva documentació (veure el plànol 4.1. Pla territorial general de Catalunya 1992. Sistemes de 

proposta a l'Atles de la informació urbanística i a la imatge adjunta). 

Pla territorial general de Catalunya. Estructura territorial de la proposta. 
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4.3. EL PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA 

En data 20 d’abril de 2010 el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial metropolità de 

Barcelona (d’ara endavant PTMB). L'acord de Govern i la normativa del Pla han estat publicats en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya al 9 de maig de 2010, a l’efecte de la seva executivitat immediata. 

El PTMB és un dels set plans territorials parcials que desenvolupen el Pla territorial general de Catalunya 

(PTGC) i afecta al territori comprés per les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el 

Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental amb una superfície de 3.236 km² i un total de 

164 municipis. 

El document és el resultat dels treballs a partir de l’Avantprojecte de PTMB i posterior fase inicial, de les 

aportacions fetes per administracions, especialment ajuntaments, entitats i particulars durant el període de 

consulta pública, així com de les consultes efectuades per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

sobre l’Informe de sostenibilitat ambiental (ISA) del PTMB.  

4.3.1. DETERMINACIONS GENERALS DEL PTMB 

El PTMB estructura les seves propostes en tres sistemes bàsics del territori: sistema d’espais oberts, sistema 

d’assentaments i sistema d’infraestructures de mobilitat, amb l’objectiu d’articular i concretar el seu 

contingut. 

I. Sistemes d’espais oberts 

El sistema d’espais oberts comprèn el sòl classificat com a no urbanitzable pel planejament urbanístic en el 

moment de l’aprovació del Pla i és considerat un component fonamental de l’ordenació del territori. 

Mitjançant el sistema d’espais oberts, el Pla assenyala les parts del territori que han de ser preservades de la 

urbanització i, en general, dels processos que poguessin afectar-ne negativament els valors paisatgístics, 

ambientals, patrimonials i econòmics, sense perjudici de les actuacions que es poden autoritzar en les 

circumstàncies i condicions que aquestes normes estableixen. 

Es distingeixen tres tipus bàsics d’espais segons les seves característiques i el nivell de protecció proposat: 

- Els espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari. Són aquells en què concorren valors 

que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformacions que els 

poguessin afectar. Aquesta categoria comprèn aquells espais que formen part d’àmbits de protecció 

establerts en la normativa sectorial —com el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), la Xarxa Natura 

2000 i els derivats de Plans directors urbanístics específics— i aquells que el Pla considera que cal 

preservar per l’interès intrínsec dels seus valors com a peces i connectors d’interès natural, com a 

àrees d’usos agraris i també per la seva funció específica en l’equilibri mediambiental. 

- Els espais de protecció especial de la vinya. Aquests espais mantenen les restriccions quant a 

possibilitats de transformació dels espais protegits pel seu interès natural i agrari, si bé per les seves 

característiques, usos i relació amb el teixit socioeconòmic mostren uns motius de protecció diferent. 

- Els espais de protecció preventiva. S’inclouen en aquest tipus els espais classificats com a no 

urbanitzables en el planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial, però 

als quals es reconeix, en conjunt, un valor ambiental o paisatgístic així com, sovint, la seva condició 

d’espai de transició entre els assentaments urbans i els espais oberts de protecció especial. 

II. Sistema d’assentaments 

Les finalitats de l’ordenació del sistema d’assentaments del Pla Territorial Metropolità de Barcelona són: 

• Potenciar les polaritats urbanes que vertebren el territori de Catalunya. 

• Assolir masses crítiques de població i llocs de treball que facilitin la disminució de les necessitats de 

mobilitat i la dotació de transport públic i acostin els serveis al territori. 

• Facilitar la integració dels creixements urbans i de la població immigrada. 

• Afavorir la formació d’àrees urbanes socialment cohesionades i combatre els riscos de la segregació 

urbana. 

• Evitar la dispersió d’usos i edificacions en el territori i la seva suburbanització. 

• Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i amb capacitats de 

prestació eficient dels serveis. 

• Corregir, quan és possible, situacions urbanístiques contradictòries als objectius del PTMB. 

• Fomentar la mixticitat d’usos dels teixits urbans. 

• Racionalitzar la implantació d’àrees especialitzades aïllades. 

• Preservar el valor patrimonial del sistema d’assentaments. 

• Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. 

Pla territorial metropolità de Barcelona 2010 (PTMB). 

PTMB. Sistema d’espais oberts. Proposta. 

PTMB. Sistema d’assentaments. Model Territorial. 
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• Proporcionar pautes per a una distribució espacial funcionalment adequada dels equipaments 

d’interès plurimunicipal. 

• Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre el paisatge. 

III. Sistema d’infraestructures de mobilitat 

Les finalitats de l’ordenació del sistema d’infraestructures de mobilitat del PTMB són: 

• Assegurar uns nivells de connectivitat adequats a les previsions de desenvolupament dels 

assentaments urbans. 

• Vincular l’accessibilitat als usos del sòl que es prevegin en el territori. 

• Completar les xarxes bàsiques establertes en els plans sectorials amb altres traçats de menor rang 

que siguin rellevants a l’escala del PTMB. 

• Definir les condicions dels elements d’infraestructura que siguin funcionalment i espacialment 

significatius en l’àmbit del PTMB. 

• Propiciar un bon ajustament dels traçats a les condicions de la matriu biofísica del territori i 

minimitzar l’efecte barrera de les infraestructures lineals. 

• Establir les prioritats d’actuació en infraestructures en l’àmbit del PTMB. 

• Assenyalar opcions possibles a llarg termini. 

• Promoure l’estalvi d’infraestructures, de manera que s’evitin les redundàncies i s’opti, en cada cas, 

pels modes de transport més eficients i viables. 

4.3.2. DETERMINACIONS DEL PTMB PER A LA PLANA DEL VALLÈS 

La plana del Vallès es situa entre les serralades Litoral i Prelitoral i es troba creuada per tot un seguit de 

corredors transversals que han condicionat el desenvolupament urbà, conduint a una estructura 

d’assentaments orientada segons la disposició nord-sud d’aquests cursos fluvials secundaris. 

El resultat és un seguit d’eixos formats per continus urbans més o menys desenvolupats a la part baixa dels 

cursos fluvials secundaris, unes poblacions de peu de mont al límit de la plana amb la serralada Prelitoral i 

altres nuclis, normalment més petits, ja a la muntanya. Aquest esquema es repeteix a les àrees de Terrassa, 

Sabadell, riera de Caldes, Tenes i Granollers. Per últim, a la part més oriental la plana s’estreny entre el 

Montseny i el Montnegre, i els nuclis urbans de major dimensió s’alineen al llarg del corredor que comunica 

la plana del Vallès amb la veïna comarca de la Selva, mentre que a les valls que penetren els dos sistemes 

muntanyencs es situen poblacions de mida més reduïda. 

I. Sistemes d’espais oberts 

D’acord amb la Memòria del PTMB: 

“... el PTMB proposa, a grans trets, la definició d’un sistema continu d’espais de protecció especial 

pel seu interès natural i ambiental que es situïn entre els eixos urbans, tot lligant la Serralada 

Prelitoral amb la Litoral. A ponent, aquests eixos discorrerien entre Sant Llorenç del Munt i 

Collserola, i a Llevant entre el Montseny i el Montnegre. A la part central de la plana vallesana 

aquest sistema continu lligaria la mateixa Serralada Prelitoral amb els espais fluvials del Besòs i del 

peu de mont de la serralada de Marina. 

Aquest sistema d’espais oberts transversals entre eixos urbans continus es completa amb un altre 

espai corredor longitudinal a la plana amb el mateix nivell de protecció, per tal de garantir la 

separació entre els continus urbans dels cinc eixos urbans esmentats i les poblacions del peu de mont 

de la Serralada Prelitoral. 

Com es pot veure la principal aportació consisteix en la protecció dels espais agroforestals de la 

plana vallesana, que s’han mantingut sense ocupacions urbanes contínues, aquests espais són 

bàsicament els espais interfluvials més careners i els que fan de separació entre els continus urbans 

de la plana i les viles del peu de mont de la Serralada Prelitoral. Dins de la plana i fins la redacció 

d’aquest pla únicament l’espai de Gallecs gaudia d’aquest tipus de protecció, cosa que podríem 

considerar com a espai “nucli” pel que fa a la matriu d’espais oberts de la plana del Vallès. Així 

doncs, amb aquest pla s’incorporen com a espais també “nucli” de la matriu els espais oberts entre 

Terrassa i Sabadell (Can Ullastrell - Torrebonica), entre Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola (serra de 

Galliners), a llevant de Sabadell fins a la riera de Caldes (Santiga – Torre Marimon), la plana de la 

vall del Tenes, i al nord i llevant del sistema de Granollers (Llerona – Marata).” 

II. Sistema d’assentaments 

El PTMB regula els cinc eixos urbans amb les estratègies pròpies dels continus urbans intermunicipals amb 

l’objectiu de consolidar els més madurs (Terrassa i Sabadell), completar i desenvolupar l’eix de Granollers i 

dotar d’elements de centralitat i estructura urbana els continus més dispersos i especialitzats de la plana 

central (riera de Caldes i Tenes). 

PTMB. Infraestructures viàries. Xarxa proposada. 
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4.2.2. PTMB 2010. Estratègies urbanes 
4.2.2 PTMB 2010. Estratègies urbanes 

4.2.2 PTMB 2010. Estructura nodal 

La resta d’assentaments urbans i rurals es regulen amb estratègies de nucli, de manera que s’assignen 

estratègies de creixement moderat a les poblacions del peu de mont i de creixement mitjà a les més 

orientals. Per a la resta de poblacions situades a les valls de les serralades que tanquen la plana i les situades 

a la muntanya, el Pla proposa estratègies de creixement moderat, o de compleció o de manteniment del seu 

caràcter rural per als nuclis petits. 

III. Sistema d’infraestructures de mobilitat 

Les propostes del PTMB van adreçades a reforçar l’estructura d’assentaments tot donant accés ferroviari a 

les parts centrals dels sistemes urbans i creant vials de ronda capaços de desplaçar la major part del trànsit 

de pas a l’exterior. 

Les propostes de la xarxa ferroviària corresponen a sis categories d’actuació: les que connecten les 

nodalitats que es troben sobre el traçat de la nova Línia d’Alta Velocitat; les que estableixen noves relacions 

transversals entre els cinc eixos urbans; les que reforcen les connexions radials amb el centre metropolità 

dels eixos urbans més madurs; les que generen noves connexions als eixos actualment no servits; les que 

completen la vertebració dels eixos urbans portant aquest servei a les poblacions del peu mont de major 

dimensió; les que incrementen el nombre d’estacions i intercanviadors sobre els línies existents. 

La xarxa viària es planteja com un sistema de rondes urbanes tangencials als cinc sistemes urbans de la plana 

que organitzen l’accessibilitat directa de les grans àrees industrials i a la resta d’àrees urbanes. Pel nord de 

la plana, la ronda del Vallès, el traçat de la qual s’ajusta al límit dels continus urbans per minimitzar la 

fragmentació dels espais lliures, no té un caràcter de via de pas sinó primordialment de via amb calçades 

laterals contínues que es prolonguen a través de la C-35 fins a l’N II, i que permeten donar una major 

accessibilitat als territoris adjacents fortament urbanitzats i reduir els efectes de les entrades i sortides 

sobre la fluïdesa dels trànsit de pas. Aquest sistema reforça la connexió interna i, al mateix temps, el 

sistema de rondes es reprodueix a escala menor per a cadascun dels principals sistemes urbans. 

4.3.3. AFECTACIONS DEL PTMB AL MUNICIPI DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

I. Sistemes d’espais oberts 

El PTMB determina la major part del sòl no urbanitzable del terme municipal de Sant Quirze del Vallès com a 

espais de Protecció especial d’interès natural i agrari (veure el plànol 4.2.1. PTMB 2010. Espais oberts. 

Proposta a l'Atles de la informació urbanística).  

La categoria de Protecció especial d’interès natural i agrari inclou aquells sòls en què concorren valors que 

justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformacions que els poguessin 

afectar. Els espais de Protecció especial hauran de mantenir la condició d’espai no urbanitzat. Només 

excepcionalment i de manera justificada s’hi podran realitzar actuacions d’edificació o de transformació, i 

sempre que no afectin de forma clara els valors que motiven la seva protecció especial. 

El PTMB inclou dins dels espais de protecció preventiva els sòl no urbanitzables que no han estat considerats 

de protecció especial, però als quals es reconeix un valor ambiental o paisatgístic així com, sovint, la seva 

condició d’espai de transició entre els assentaments urbans i els espais oberts de protecció especial 

Respecte els connectors ecològics definits al PTMB, transcorre pel centre del terme municipal de Sant Quirze 

del Vallès un dels connectors transversals que relacionen la serra prelitoral amb la litoral. Aquest connector, 

que el PTMB considera amenaçat per continus urbans, travessa els termes de Terrassa, Sabadell, Sant Quirze 

del Vallès, Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès amb l’objectiu de mantenir la connexió del Parc 

Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc Natural de la serra de Collserola. El PTMB també defineix 

la riera de Rubí i el torrent de la Betzuca com a corredors fluvials. Els connectors ecològics i els corredors 

fluvials són necessaris per tal d’assegurar la funcionalitat ecològica dels espais protegits, ja que els fan més 

eficients i permeten l’intercanvi genètic de les seves comunitats. Addicionalment, resguarden les capacitats 

de determinats territoris apreciables tant pel que fa als elements biològics, com pel que fa als processos 

ecològics. Són espais que, en comparació als espais protegits, tenen una major capacitat d’acollir activitats 

antròpiques. 

II. Sistema d’assentaments 

El PTMB inclou el municipi de Sant Quirze del Vallès com un subcentre principal del continu urbà 

intermunicipal de Terrassa i Sabadell, el continu urbà més madur de la plana vallesana. El Pla preveu per a 

aquests centres un reforçament de les seves funcions urbanes, així com la dotació d’aquells espais i 

equipaments necessaris que permetin compaginar el desenvolupament d’aquestes funcions amb un elevat 

nivell de qualitat de vida dels seus ciutadans. 

El Pla també defineix les urbanitzacions de Can Parellada (en terme municipal de Terrassa) i Can Llobateres 

com a àrees especialitzades residencials a reestructurar. El Pla preveu per a aquestes àrees la intensificació 

de la urbanitat global del conjunt a partir de la dotació de l’estructura urbana bàsica de suport (carrers, 

espais públics, etc.), els serveis i equipaments bàsics i aquells elements que permetin la seva articulació amb 

el seu entorn, entrant en contradicció amb la directriu anterior de protecció del connector ecològic que el 

propi PTMB considera amenaçat pels continus urbans. (veure els plànols 4.2.2 PTMB 2010. Estratègies 

urbanes i 4.2.3 PTMB 2010. Estructura nodal. Proposta a l'Atles de la informació urbanística).  

Sistema d’espais oberts del Pla territorial metropolità de Barcelona 
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4.2.4 PTMB 2010. Infraestructures viàries i de transport públic. Actuacions 

4.2.5 PTMB 2010. Infraestructures ferroviàries i de transport públic. 
Actuacions 

III. Sistema d’infraestructures de mobilitat 

Xarxa viària 

El PTMB proposa la ubicació de noves infraestructures viàries i millora de les existents del sistema de la plana 

del Vallès. Les propostes són a nivell de vies estructurants primàries, secundàries, suburbanes (veure el 

plànol 4.2.4 PTMB 2010. Infraestructures viàries i de transport públic. Actuacions a l'Atles de la informació 

urbanística). 

El PTMB preveu les següents millores viàries a l’entorn de Sant Quirze: 

- calçades laterals de la C-58 entre Badia del Vallès i Terrassa (actuació 1.9). 

- ronda Est de Terrassa (actuació 2.16). 

- ronda de Rubí (actuació 2.17). 

- millora de la C-1413a entre Rubí i Sabadell i variant de Sant Quirze del Vallès (actuació 2.38). 

De totes aquestes actuacions, cal ressaltar la previsió de la ronda Est de Terrassa, infraestructura que no 

està prevista en el POUM de Terrassa, aprovat definitivament l’any 2003. El seu pas pel municipi de Sant 

Quirze del Vallès fins a enllaçar amb la C-16 al barri de Les Fonts tindria un fort impacte en el medi natural. 

Xarxa ferroviària 

El PTMB proposa ampliar la xarxa d’FGC amb dues noves línies: una entre Barcelona i el Vallès Occidental a 

través del túnel d’Horta; i l’altre entre Barcelona i Santa Coloma. Es proposen una sèrie de millores i 

d’extensions de la xarxa actual per millorar el servei i incrementar la cobertura territorial. 

La nova connexió entre Barcelona i el Vallès a través d’un nou túnel ferroviari sota Collserola uneix la part 

est de Barcelona amb Cerdanyola i la Universitat Autònoma, Sant Quirze, Sabadell i Terrassa. A la UAB 

aquesta línia es connecta amb la xarxa d’FGC existent i entre Sabadell i Terrassa hi ha una nova connexió 

ferroviària. 

El PTMB preveu les següents millores ferroviàries a l’entorn de Sant Quirze: 

- nova línia FGC Barcelona – Vallès a través del túnel d’Horta (actuació R12); i 

- connexió Sant Cugat del Vallès – Rubí – Les Fonts (actuació U19). 

En canvi, no preveu cap actuació per facilitar la comunicació transversal entre Les Fonts – Rubí i Sant Quirze 

del Vallès – Sabadell. Tampoc es preveu la comunicació amb l’Hospital de Terrassa i altres equipaments del 

centre de la ciutat (universitat i mútua) que són llocs on s’hi desplacen sovint els quirzetencs (veure el 

plànol 4.2.5 PTMB 2010. Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Actuacions a l'Atles de la 

informació urbanística). 

4.3.4. PLANS DIRECTORS URBANÍSTICS SEGONS PTMB 

El PTMB preveu l’elaboració de plans directors urbanístics específics a considerar dels diversos àmbits 

d’actuació. El municipi de Sant Quirze del Vallès estaria inclòs dins de dos d’ells: 

PDU de la plana agroforestal del Vallès 

La seva finalitat és el tractament urbanístic homogeni i coordinat dels diversos espais que constitueixen el 

sistema. El PDU abastarà tots els sòls de protecció especial que el pla territorial identifica a la plana de les 

comarques del Vallès Occidental i el Vallès Oriental. El pla ha de prestar especial atenció a: 

- La dotació d’unes normes quant a usos i implantacions físiques que possibilitin el desenvolupament 

dels espais agrícoles i el manteniment dels valors naturals que puguin ser presents a la plana. Les 

normes urbanístiques han de ser comunes per als diferents municipis en aquells territoris on es donen 

situacions homogènies.  

- El tractament dels espais de transició, siguin urbans, urbanitzables o de protecció preventiva, entre 

aquests espais protegits i els sistemes urbans i les infraestructures, la qual cosa s’haurà de fer en 

coordinació amb els diversos PDU d’aquest àmbit territorial.  

- El tractament dels connectors amenaçats o amb una més alta fragilitat per la seva relació amb els 

teixits urbans i les infraestructures. 

PDU de les continuïtats urbanes i les infraestructures de mobilitat de l’eix de la riera de Rubí 

Aquest pla director es desenvoluparà sobre una àrea urbana força madura i la seva finalitat serà la d’ordenar 

i concretar aspectes molt concrets que el planejament urbanístic d’escala municipal té dificultats per 

resoldre operacions lligades als sistemes ferroviari i viari intermunicipal o metropolità com són: 

- El sistema de rondes urbanes, interpolar sud inclosa, que afecten en diferent mesura els municipis 

de Terrassa, Rubí i Sant Cugat (en aquest darrer cas el pla s’haurà de coordinar amb el PDU de l’àrea 

metropolitana de Barcelona). 

- El sistema de vies a l’entorn de la riera de Rubí. 
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- Les possibles operacions urbanes d’interès general a desenvolupar en funció de les noves estacions 

ferroviàries d’FGC. 

- Els traçat de les noves infraestructures de transport col·lectiu. 

4.4. EL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

El planejament general vigent al municipi de Sant Quirze del Vallès és el Pla general d’ordenació urbana de 

Sant Quirze del Vallès, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 22 de 

març de l’any 2000 i publicat en el DOGC l’onze de maig de l’any 2000. El pla general vigent (d’ara 

endavant, PGOU 2000) és el resultat de la revisió del Pla general d’ordenació municipal de la comarca 

urbanística de Sabadell vigent des de l’any 1978. 

El PGOU 2000 està integrat pels documents següents: 

- Memòria. 

- Normes urbanístiques. 

- Estudi econòmic i financer. 

- Programa d’actuació. 

- Plànols d’ordenació: 

1. Estructura general i orgànica del territori (escala 1:10.000). 

2. Classificació del sòl (escala 1:10.000). 

3. Ordenació del sòl no urbanitzable (escala 1:10.000). 

4. Qualificació del sòl (escala 1:2.000). 

5. Determinacions normatives en el sòl urbà (escala 1:2.000). 

6. Ordenació dels espais públics (escala 1:2.000). 

7. Esquema de les xarxes de serveis (escala 1:10.000). 

8. Propostes viàries (escala 1:2.500). 

9. Programa d’actuació (escala 1:10.000). 

- Documents, plànols d’informació i estudis monogràfics relacionats a la Memòria. 

4.4.1. CRITERIS I OBJECTIUS DE L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

Els criteris que s’especifiquen en la Memòria general del Pla són: 

I. Eixos estratègics definits per l’Avanç del Planejament aprovat al desembre de 1996 

El PGOU 2000 seguia els criteris prèviament definits en l’Avanç del Planejament, de manera que pretenia 

desenvolupar els tres eixos estratègics previstos:  

- Reforçar la identitat de Sant Quirze, com a municipi i casc urbà. 

- La proposta d’un creixement controlat i sostenible. 

- La consecució d’una estructura urbana ajustada a les necessitats del futur. 

Aquests tres eixos quedaven definits pel nou planejament de l’any 2000, segons es cita en la seva Memòria: 

“El primer dels eixos estratègics es vincula als objectius de millora en el sistema d’accessos i 

connexions interurbanes, de millora dels elements d’identificació del casc i per la formulació d’una 

clau distintiva de la voluntat de transformació urbanística, de l’horitzó de referència cap el qual es 

vol encaminar la construcció de Sant Quirze del segle XXI. Aquest podria formular-se de diverses 

maneres, de les quals la que més precisament s’ajusta al tipus de Pla que l’Avanç formula seria “Sant 

Quirze: un àmbit de qualitat residencial”, entenent lògicament vinculada a aquesta les dotacions, els 

serveis, la vida urbana i una rica xarxa de relacions socials i urbanes que ara li manquen. 

El segon dels eixos estratègics es vincula als objectius d’un Pla General com a eina de control i 

garantia de protagonisme municipal en la transformació urbanística, per la diversificació de la oferta 

d’habitatges i pel reforçament de qualitat ambiental del futur Sant Quirze (més enllà de l’autopista 

el silenci). El tractament dels espais lliures, el sòl rústic, el centre i les dotacions té relació amb 

aquest objectiu que defineix el Sant Quirze que volem per les generacions futures.  

El tercer dels eixos estratègics es vincula als objectius d’assegurar una xarxa viària suport suficient i 

qualificada i a l’ajust dels serveis i dotacions a les necessitats actuals i a les previsions d’evolució 

demogràfica” 

II. Objectius i propostes d’ordenació a sòl urbà 

El PGOU 2000 definia una sèrie d’objectius segons els sectors del municipi, que s’havien d’interrelacionar. 

En el casc antic, el primer objectiu era la potenciació del centre a nivell urbà i representatiu, de manera que 

tornés a tenir les funcions de centralitat que havien estat perdudes pel ràpid creixement dels centres urbans 
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de les poblacions veïnes. En relació amb aquest primer objectiu en sorgia un altre, que era la reurbanització 

de les peces més significatives, proposant importants obres d’urbanització al centre per donar 

representativitat als espais centrals i continuïtat als espais públics. Aquest protagonisme donat als edificis 

centrals, especialment a l’Ajuntament, no havia de fer oblidar la importància dels carrers tradicionals, ni la 

funció urbana que havien de jugar les petites places i els espais enjardinats. Es per això que es proposava 

potenciar els espais d’estada i passeig, amb la conseqüent urbanització de carrers i places del centre, 

pensats principalment per a vianants i com a espai de relació entre els diferents sectors urbans. Aquesta 

importància donada als carrers tradicionals comportava la necessitat de reduir la pressió circulatòria entre 

les avingudes Antoni Gaudí i Pau Casals, prevista mitjançant l’ordenació dels accessos i la circulació del 

municipi. La potenciació de l’activitat al centre i la voluntat de reduir el trànsit a través, feia imprescindible 

la previsió d’aparcaments, tant a les vies de major capacitat pròximes, com en el propi centre urbà. Un altre 

objectiu era la revitalització de l’activitat econòmica i el comerç tradicional, entenent el comerç com una 

eina de dinamització del centre històric. Per aconseguir-ho es proposava un tractament diferenciat dels 

carrers que convidés al passeig i, en general, la requalificació urbana del centre històric, actuacions que 

podien derivar en la modernització dels locals comercials o de lleure en plantes baixes. Es preveia la millora 

del lligam del centre històric amb l’eixample de Mas Duran i l’àrea de l’estació. El PGOU 2000 proposava un 

major aprofitament del potencial d’accessibilitat i centralitat del sector de l’estació per la seva 

transformació en una nova àrea de centralitat. Es tractava l’eix de parcs i dotacions en el límit de ponent, 

entre Can Feliu i Can Barra, ja que es donava una gran importància al parc de la riera i el sistema de parcs 

en l’estructura urbana de Sant Quirze, que havien de garantir la relació entre el casc i la resta de barris del 

municipi. Per últim, en quant a l’edificació del casc, es preveien una sèrie d’actuacions que tenien en 

compte la recuperació, millora i rehabilitació dels elements patrimonials de major rellevància i es proposava 

la dinamització de l’ús residencial com a element imprescindible per a la recuperació del casc i les àrees 

properes. 

En quant als barris tradicionals de Can Tuset, Los Rosales i Poble Sec, la major part dels criteris i objectius 

eren una extensió dels definits per al casc històric, ja que eren barris residencials immediats a ell i 

s’entenien com una unitat. Les propostes en quant a ordenació viària, sistema de parcs i disposicions 

normatives tenien com a objectiu integrar-los en el conjunt del sòl urbà. En alguns casos la continuïtat 

urbana havia de facilitar la integració, com era el cas de Can Tuset o Los Rosales, mentre que en el cas del 

Poble Sec la integració venia condicionada per millores en la xarxa viària i pel desenvolupament de l’àrea de 

l’estació, que havia de suposar la superació de la barrera del ferrocarril.  

Finalment, el barri de Les Fonts es tractava com un nucli específic degut a la seva separació física i a la 

dinàmica del barri. Els objectius per a aquest sector eren la integració física i funcional al municipi; la 

diversificació dels accessos i superació de barreres físiques i la creació d’elements d’identitat i requalificació 

urbana. 

III. Objectius i propostes d’ordenació en sòl urbanitzable 

El Pla General definia el sòl urbanitzable com un àrea no homogènia. D’aquesta manera, entenia que el 

sector de Vallsuau-Can Feliu es trobava en un estat avançat de consolidació i que, per tant, es consideraria 

automàticament sòl urbà quan s’executessin les obres d’urbanització i les cessions pendents. El mateix 

passava amb el sector del Mas Duran, que havia experimentat una forta dinàmica edificatòria l’any anterior. 

El sector de Can Llobateres es considerava en un estat molt semblant als dos anteriors, donat que tenia en 

execució les obres d’urbanització, encara que fins al moment no s’havien desenvolupat edificacions en el 

sector. El sector corresponent al polígon E del Pla parcial del Sud-Oest comptava amb una modificació del pla 

parcial que encara no havia iniciat el seu desenvolupament. Tots ells constaven ja d’un pla parcial aprovat 

definitivament. En canvi, els sectors del Castellet i Castelltort es van desenvolupar en un planejament 

parcial paral·lel al PGOU, pel que aquest els classificava com a sòl urbanitzable programat. 

IV. Objectius i propostes d’ordenació en sòl no urbanitzable 

En el moment de redacció del Pla general vigent (a finals del segle passat) la iniciativa de posar en valor el 

corredor que interconnexiona el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de Collserola (l’anomenada 

Via Verda) rebia el suport dels municipis que la integraven (Cerdanyola, Terrassa, Sant Cugat) i del propi 

Ajuntament de Sant Quirze. L’Avanç del planejament ja li donava importància estratègica com a parc 

comarcal i com a corredor ecològic del Vallès, destacant la serra de Galliners i l’espai no urbanitzat de Sant 

Quirze dins d’aquest conjunt. També l’Avanç del Pla i la política municipal mostraven un posicionament clar 

en quant a la conveniència d’un planejament i una gestió mancomunada de l’àmbit intermunicipal dels 

espais inclosos en aquesta via, per la qual es definien els següents objectius: 

- Connexió d’espais naturals protegits (Collserola i Sant Llorenç-Obac). 

- Conservació de la diversitat biològica i paisatgística. 

- Definició del model territorial amb el desenvolupament d’un sistema d’espais lliures urbans i 

periurbans. 

- Potenciar l’existència d’espais lliures naturals prop de la ciutat. 
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- Gestionar el territori natural amb una disponibilitat econòmica baixa, però establir un compromís 

ciutadà a favor de la conservació del medi natural i mantenir una notable qualitat ambiental de 

l’entorn. 

- Consolidar la carretera de Molins de Rei a Sabadell i Vic, com a element relacional entre els dos 

subsistemes. 

- Mitjançant el camí de carena de Galliners (Camí dels Monjos), reforçar la centralitat de Sant Quirze 

del Vallès. 

- Destacar i incorporar en aquest entorn la proximitat territorial de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

- Consolidar les connexions de la serra, vers la mancomunitat Sabadell-Terrassa, i entre vessants de la 

Serra de Galliners, constituint l’espai comú de relació entre els municipis i ciutadans de Sant Quirze, 

Sant Cugat, Cerdanyola, Sabadell i Terrassa. 

Tots aquests objectius comportarien la restauració de sistemes naturals, elements paisatgístics, i indrets 

naturals malmesos, restauració de zones de contacte amb àrees urbanes i integració de fragments d’espais 

lliures urbans; i el projecte havia d’estar regulat per un planejament general amb la redacció d’un 

instrument únic d’ordenació, amb la gestió mancomunada dels diferents municipis afectats. 

L’ordenació del sòl no urbanitzable de Sant Quirze tenia un doble objectiu: per una banda, ordenar i regular 

el territori del municipi per assegurar l’eficiència de les actuacions municipals, i de l’altra, tractar el 

municipi com un membre integrant de la Via Verda, capaç de contribuir positivament en el projecte comú de 

corredor verd i parc comarcal. 

V. Potencial de població 

La valoració del potencial del creixement de Sant Quirze era un tema que preocupava especialment, per tal 

de poder establir mesures preventives per ajustar el desenvolupament urbà del municipi a les expectatives 

del creixement residencial. D’aquesta manera, ja en l’Avanç del Pla s’incloïa un estudi de l’evolució 

demogràfica per poder preveure el creixement del municipi. Es calculava que la mitjana de persones per 

habitatge no arribava en el moment a 3,5 membres i es preveia una disminució de fins a 2,5 persones per llar 

en els primers quadriennis, que pujaria fins a les xifres definitives. Les previsions de creixement partien de 

dues hipòtesis:  

-La hipòtesi A, es calculava en base al creixement vegetatiu, que suposaria pels anys de referència 

una població de 11.300 habitants pel 2006 i de 12.500 pel 2016. 

- La hipòtesi B, calculava la població estimable en els anys de referència a partir d’una dinàmica 

migratòria equivalent a la dels darrers anys, el que suposaria una població de 13.233 habitants l’any 

2006 i de 18.950 habitants per l’any 2016. 

Es va prendre com a hipòtesis més probable la segona, degut a la dinàmica del moment del municipi, i el 

nombre d’habitatges previstos i la diversitat tipològica s’havia d’adaptar a aquestes previsions, programant 

intervencions que ajustessin periòdicament les ofertes residencials a les demandes desitjades.  

El PGOU concloïa que el conjunt de sòl urbà i urbanitzable previst pel Pla General, en el supòsit de mantenir 

els ritmes de creixement previstos per l’Avanç, havien de tenir la capacitat suficient per cobrir les demandes 

dels següents 16 anys, sense la necessitat d’arribar a nivells de colmatació més intensos dels que s’havien 

estat produint fins al moment en el desenvolupament de sòl urbà i sòl urbanitzable. 

En quant a les densitats teòriques i el potencial màxim d’habitatges es definien en diferents grups, segons el 

tipus de sector. Als teixits urbans consolidats (entesos com a tals els teixits residencials tradicionals del Casc, 

Les Fonts, Los Rosales, el Poble Sec i Sotavia) es va definir en base a les previsions teòriques del planejament 

una densitat neta màxima total de 68 hbtg/ha, amb un total de 3.545 habitatges en el conjunt. Però les 

previsions teòriques del planejament eren pràcticament inassolibles per les condicions del teixit urbà pel 

que, fet un estudi d’aquest, es va definir una densitat de rebliment de 52,15 hbtg/ha, amb un total de 2.726 

habitatges. El nombre d’habitants estimats en aquesta àrea, un cop consolidada, era de 7.000. 

En els polígons d’actuació procedents de plans parcials (Can Pallars, Can Casablanques i Sant Quirze Parc) es 

preveia una densitat neta màxima de 18,9 hbtg/ha, amb un nombre màxim d’habitatges de 2.085. Un cop 

més, estudiat el teixit existent, es definia una nova densitat de rebliment de 14,09 hbtg/ha, que donaria a 

un total de 1.554 habitatges. La població en aquests polígons s’estimava de 4.500 habitants. 

Al sòl urbanitzable programat de Can Llobateres, Vallsuau-Can Feliu i Mas Duran, que constaven d’un pla 

parcial ja aprovat definitivament, es considerava la densitat teòrica màxima de 21,90 hbtg/ha, que havia de 

donar a un nombre màxim de 3.143 habitatges. Degut a que es va observar que el nombre d’habitatges, en 

general, era inferior a l’admès, la densitat de consolidació considerada va ser de 18,74 hbtg/ha, amb un 

total de 2.715 habitatges. Això havia de suposar un total de 8.000 habitants. 

Finalment, per als sectors de Castellet i Castelltort, el planejament dels quals estava en procés de redacció, 

es considerava que la densitat arribaria al màxim admès pel planejament, essent aquesta de 11,81 

habitatges/hectàrea i amb un nombre de 1.169 habitatges. En aquests dos sectors la població prevista era de 

3.500 habitants. 
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Les previsions dels diferents sectors s’ajustaven, així, a les hipòtesis de creixement demogràfic, que havien 

estat estudiades segons els moviments migratoris dels últims anys previs a la redacció del PGOU, de manera 

que la població estimada suposaria un grau de consolidació del teixits urbans pròxima al 88%. 

El Pla general preveia també la dotació d’habitatge social al municipi, que s’havia d’aconseguir per dues 

vies: a través dels plans parcials, que havien d’establir quantitats fixes d’habitatge protegit, i amb 

actuacions directes de l’Ajuntament. El PGOU determinava tres sectors d’habitatge públic municipal: a Can 

Tuset, a Mas Duran i a Sant Quirze Parc. A excepció de Can Tuset, la previsió d’habitatge protegit es situava 

en els àmbits corresponents a les cessions del 10% dels plans parcials. Es preveia una mitjana de 20 

habitatges/any per assolir l’objectiu en tres quadriennis. 

4.4.2. REGULACIÓ DELS SISTEMES 

Els sòls qualificats com a sistemes representen l’assenyalament de terrenys destinats a l’interès col·lectiu 

perquè estructuren el territori i asseguren el desenvolupament i funcionament equilibrat dels assentaments 

urbans. El PGOU 2000 defineix els sistemes següents: 

Sistemes de comunicació 

Sistema viari    clau V 

Sistema Ferroviari   clau F 

Espais lliures 

Parc urbà    clau Pu 

Places i passeigs urbans   clau P 

Parc territorial    clau Pt 

Hidrogràfic    clau H 

Dotacions 

Docents    clau Dd 

Sanitàries i assistencials   clau Ds 

Culturals    clau Dc 

Administratives    clau Da 

Religioses    clau Dr 

Esportives    clau De 

Sense ús determinat   clau D 

Serveis tècnics    clau St 

4.4.3. REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ 

 

El PGOU 2000 estableix tres tipologies d’ordenació de les edificacions, i defineix zones i subzones: 

• Edificació ordenada segons alineació de carrer: 

1. Illes de cases (1a illes tradicionals; 1b illes d’eixample). 

2. Fronts de cases (2a tradicionals; 2b de renovació, 2c d’ordenació unitària). 

• Edificació aïllada: 

3. Cases aïllades (3a parcel·les petites; 3b mitjanes; grans; 3c en pendent). 

4. Blocs aïllats (4a d’ordenació prèvia; 4b de nova ordenació). 

5. Naus aïllades (5a industrials antigues; 5b consolidació moderna; 5c comercials). 

• Volumetria específica: 

6. Conjunts unitaris (6a cases agrupades; 6b fileres de cases). 

7. Solars d’ordenació singular. 

 

La regulació detallada dels usos i les condicions del sòl urbà, en funció de la morfologia urbana, tipologia 

dels edificis i usos predominants, es realitza d’acord amb les zones abans esmentades (veure la sèrie de 

plànols 4.4.7. Qualificació del sòl urbà i 4.4.9.-4.4.11. Determinacions normatives. PGOU 2000 a l'Atles de la 

informació urbanística): 

• Illes de cases i fronts de cases 

Correspon a aquelles zones en què les construccions es disposen arrenglerades al llarg dels carrers 

(i espais públics) i on la línia de façana es manté fixa (coincidint amb l’alineació de carrer, o bé 

reculant respecte a ella). Constitueixen un àmbit urbà on el fraccionament de les propietats, la 

forma d’ocupació del sòl i la pròpia tradició han portat a situacions de relativa densitat i barreja 

d’usos i on el PGOU va voler conservar les característiques. 

 

4.4.9 Determinacions normatives. Les Fonts. PGOU 2000 

4.4.7 Qualificació del sòl. PGOU 2000 
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• Edificació aïllada 

Correspon a aquelles zones on les construccions, generalment de caràcter residencial o industrial, 

es disposen aïllades dins de la parcel.la, guardant determinades distàncies respecte als seus límits. 

Això implica un percentatge important d'espais lliures d'ús privat. Aquestes Normes regulen les 

condicions ambientals resultants, així com les relacions de veïnatge i ús de les zones comuns. 

• Volumetria específica 

Correspon a aquelles zones en què l'edificació es determina mitjançant un coeficient 

d'edificabilitat neta o per zona . La concreció per a cada unitat de zona serà precisada en un pla 

parcial, un pla especial o, si s'escau, un estudi de detall, a través de la composició de volums. 

El PGOU 2000 qualificava el sòl en les esmentades zones en funció de les característiques 

homogènies de les tipologies. Això suposava unificar les denominacions corresponents als diversos 

plans parcials que havien desenvolupat el creixement de Sant Quirze en els anys anteriors. 

La regulació específica de les subzones incloses en polígons d’actuació i sectors de planejament 

s’especificaven en els corresponents quadres normatius. 

A fi de que la referència tipològica i la relació amb el quadre normatiu fos unívoca, el plànol nº4 

de qualificació del sòl contenia un sub-índex que constituïa la referència al polígon o sector 

corresponent. En el cas del sòl urbà hi trobàvem: 

Els sub-índex 1 i 2 que es reserven pel casc antic de Sant Quirze i Les Fonts i s’utilitzen 

únicament en el cas d’establir diferències entre subzones de la mateixa regulació 

(particularment les d’edificació aïllada 3b1 i 3b2). 

Els sub-índex corresponents als polígons d’actuació en sòl urbà: 

3. Can Casablanques residencial. 

4. Sant Quirze Parc. 

5. Can Pallars. 

Les àrees industrials en sòl urbà: 

9. Can Casablanques (industrial). 

10. Can Torres – Can Llobet. 

Els polígons industrials en sòl urbà: 

11. Can Canals (P.P. Sud-Oest). 

Les àrees industrials a Les Fonts: 

13. Carretera de Rubí-Terrassa. 

4.4.4. DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL PLA EN SÒL URBÀ 

El PGOU 2000 delimitava 5 polígons d’actuació, 10 unitats d’actuació, i 4 àmbits a desenvolupar mitjançant 

pla especial. Modificacions puntuals posteriors van unir les UA 3, 4 i 5 i van delimitar dues UA noves a Les 

Fonts (11 i 12) i una a l’avinguda d’Ègara (13). 

I. Polígons d’actuació urbanística 

El PGOU 2000 delimitava 5 polígons d’actuació urbanística corresponents a àmbits desenvolupats mitjançant 

plans parcials amb origen anterior al Pla General de 1978, amb un elevat grau de consolidació en el moment 

de tramitació del PGOU 2000. La seva delimitació com a polígon es justifica en base al seu manteniment com 

a sector d’aplicació de normativa singular, a la redistribució de l’edificabilitat pública corresponent al 10 % 

d’aprofitament i/o a la recepció total de les obres d’urbanització. En el quadre següent podem observar la 

magnitud d’aquests àmbits: 

  

ÀMBIT O SECTOR SUPERFÍCIE vialitat
espais 
lliures

serveis 
tècnics

equipame
nts

SÒL 
PÚBLIC

SÒL 
PRIVAT

SOSTRE 
TOTAL

no 
residencial residencial

HBTG 
TOTALS c.ED/bruta sostre/hab dns.bruta

m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²/m² m² hbtg/ha

Polígons d'actuació 1.415.500 318.311 239.014 17.428 104.464 679.217 736.283 596.176 195.047 401.129 2.085 0,42 14,73

Polígon d'actuació Can Pallàs (PP. ap.def. 1979.03.05) 258.200 50.504 58.095 10.896 119.495 138.705 74.878 1.498 73.380 188 0,29 390 7,28

Polígon C de Can Canals (PP. ap.def. 1979.03.05) 98.900 25.714 14.064 39.778 59.122 58.351 58.351 0,59

Polígon D de Can Canals (PP. ap.def. 1979.03.05) 214.600 44.808 32.104 2.897 79.810 134.790 135.198 135.198 0,63

Polígon d'actuació Can Casablancas (PP. ap.def. 1979.03.05) 444.100 102.276 43.699 7.017 82.736 235.728 208.372 199.845 199.845 1.305 0,45 153 29,00

Polígon d'actuació Sant Quirze Parc (PP. ap.def. 1979.03.05) 399.700 95.009 91.052 7.514 10.832 204.407 195.293 127.904 127.904 592 0,32 216 14,81

4.4.11 Determinacions normatives. Vila SQV. PGOU 2000 
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II. Unitats d’actuació urbanística 

El PGOU 2000 delimitava 10 unitats d’actuació urbanística, totes elles residencials. L’execució de la totalitat 

de les deu unitats d’actuació residencials delimitades pel PGOU 2000, amb una superfície total de 125.424 

m², havia de comportar 20.179 m² de nous vials, 33.495 m² de sòl destinat a espais lliures, 645 m² de sòl 

destinat a equipaments dotacionals públics, i 553 nous habitatges, tal i com es pot comprovar en el quadre 

següent:  

Modificacions puntuals posteriors van unir la UA 3 - 4 amb la UA 5 i van delimitar dues unitats d’actuació 

noves a Les Fonts (11 i 12) i una a l’avinguda d’Ègara (13). Així doncs, l’execució de la totalitat de les unitats 

d’actuació delimitades pel planejament vigent, amb una superfície total de 150.330 m², ha de comportar 

19.795 m² de vials, 6.171 m² de sòl destinat a equipaments dotacionals públics, 44.692 m² de sòl destinat a 

espais lliures, i 557 nous habitatges, tal i com es pot comprovar en el quadre següent:  

 

III. Plans especials urbanístics 

Dels 4 àmbits a desenvolupar mitjançant pla especial que delimitava el PGOU 2000, dos estaven dintre de sòl 

urbà (el Pla especial d’ordenació de l’Àrea de l’estació i el Pla especial de Can Poncic) i dos en sòl no 

urbanitzable (el Pla especial d’equipaments de Ca n’Arús i el Pla especial d’equipaments de Sant Feliuet de 

Vilamilanys).  

L’execució de la totalitat dels 4 plans especials amb una superfície total de 593.797 m², havia de comportar 

31.768 m² de nous vials, 23.292 m² de sòl destinat a espais lliures, 71.508 m² de sòl destinat a equipaments 

dotacionals públics, 116 nous habitatges, tal i com es pot comprovar en el quadre següent:  

 

Cal destacar el Pla especial de Can Poncic per la seva dimensió i situació estratègica en la consolidació del 

sòl urbà, la seva connexió amb la Serra de Galliners i amb el torrent de la Betzuca, així com per ser l’únic 

dels quatre amb aportació de sostre residencial (116 habitatges) i també una aportació considerable 

d’equipaments públics (71.508 m²).  

El Pla especial d’ordenació de l’àrea de l’estació també té un paper clau en el desenvolupament de Sant 

Quirze pel seu potencial centralitzador, de connexió i de porta al municipi. 

Dels dos plans especials localitzats en sòl no urbanitzable, el Pla especial d’equipaments de Ca n’Arús està a 

tocar amb el sòl urbà i per tant representa un dels punts estratègics per l’ordenació dels accessos a la Serra 

de Galliners. La seva delimitació prové del Pla General de 1978 definint dos àmbits separats pel traçat de la 

ÀMBIT O SECTOR SUPERFÍCIE vialitat
espais 
lliures

serveis 
tècnics

equipame
nts

SÒL 
PÚBLIC

SÒL 
PRIVAT

SOSTRE 
TOTAL

no 
residencial residencial

HBTG 
TOTALS c.ED/bruta sostre/hab dns.bruta

m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²/m² m² hbtg/ha

Unitats d'actuació urbanística 125.424 20.179 33.495 645 58.121 67.303 70.253 3.843 65.269 553 0,56 930

UA 1. Unitat d'actuació de la Plaça de Les Arenes a Les Fonts 5.431 3.802 1.629 6.517 6.517 54 1,20 120 100,00

UA 2. Unitat d'actuació d'accés a Les Fonts 18.457 7.327 6.630 13.957 4.500 4.500 1.286 3.214 27 0,24 120 14,51

UA 3-4. Unitat d'actuació de la Torre Gran al centre de Sant Quirze 7.246,75 4.018 4.018 3.228 8.950 2.557 6.393 53 1,24 120 73,51

UA 5. Unitat d'actuació de l'Esglèsia - Ajuntament, al centre de Sant Quirze 2.285 1.640 645 2.285 1.142 0,50

UA 6. Unitat d'actuació de Sotavia, al sector de Sotavia de Castelltort 51.774 9.785 11.276 21.062 30.712 13.480 13.480 112 0,26 120 21,70

UA 7. Unitat d'actuació de Can Tuset 5.833 4.447 4.447 1.386 3.427 3.427 29 0,59 120 48,96

UA 8. Unitat d'actuació Les Casetes, al polígon de Can Casablancas 4.699 935 935 3.764 3.290 3.290 37 0,70 90 77,79

UA 9. Unitat d'actuació Cementiri Vell, al polígon Can Casablancas 27.246 1.246 5.484 6.730 20.516 24.521 24.521 204 0,90 120 75,00

UA 10. Unitat d'actuació Baix de Riera, Les Fonts 2.452 885 885 1.567 4.426 4.426 37 1,81 120 150,42

ÀMBIT O SECTOR SUPERFÍCIE vialitat
espais 
lliures

serveis 
tècnics

equipame
nts

SÒL 
PÚBLIC

SÒL 
PRIVAT

SOSTRE 
TOTAL

no 
residencial residencial

HBTG 
TOTALS c.ED/bruta sostre/hab dns.bruta

m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²/m² m² hbtg/ha

Unitats d'actuació urbanística 150.330 19.795 44.692 6.171 74.460 75.770 79.638 4.086 75.552 557 0,53 1.179

UA 1. Unitat d'actuació de la Plaça de Les Arenes a Les Fonts 5.431 3.802 1.629 6.517 6.517 54 1,20 120 100,00

UA 2. Unitat d'actuació d'accés a Les Fonts 18.921 5.530 8.427 13.957 4.964 5.892 1.683 4.209 35 0,31 120 18,54

UA 3-4-5. Unitat d'actuació centre de Sant Quirze: Torre Gran, Esglèsia, Ajunta 10.232 5.347 400 5.747 4.485 12.353 2.403 9.950 83 1,21 120 81,04

UA 6. Unitat d'actuació de Sotavia, al sector de Sotavia de Castelltort 51.774 9.785 11.276 21.062 30.712 13.480 13.480 40 0,26 337 7,73

UA 7. Unitat d'actuació de Can Tuset 5.833 4.447 4.447 1.386 3.427 3.427 29 0,59 120 48,96

UA 8. Unitat d'actuació Les Casetes, al polígon de Can Casablancas 4.699 935 935 3.764 3.290 3.290 27 0,70 122 57,46

UA 9. Unitat d'actuació Cementiri Vell, al polígon Can Casablancas 27.246 1.246 5.484 6.730 20.516 30.253 30.253 252 1,11 120 92,53

UA 10. Unitat d'actuació Baix de Riera, Les Fonts 2.452 885 885 1.567 4.426 4.426 37 1,81 120 150,42

UA 11. Unitat d'actuació al barri de les Fonts / habitatge públic 7.918 5.831 5.831 2.087 4.074 4.074 34 0,51 120 42,88

UA12. Muntanya. Habitatge públic les Fonts 9.983 964 769 5.771 7.504 2.379 1.427 1.427 12 120 11,92

UA 13. Unitat d'actuació  l'avinguda Egara (PAU) 5.841 450 3.111 3.561 2.280 5.739 5.739 46 0,98 125 78,75

ÀMBIT O SECTOR SUPERFÍCIE vialitat
espais 
lliures

serveis 
tècnics

equipame
nts

SÒL 
PÚBLIC

SÒL 
PRIVAT

SOSTRE 
TOTAL

no 
residencial residencial

HBTG 
TOTALS c.ED/bruta sostre/hab dns.bruta

m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²/m² m² hbtg/ha

Plans especials 593.797 31.768 23.292 71.508 185.000 175.069 69.089 55.199 13.890 0,12

PE 1. Pla especial d'ordenació de l'àrea de l'estació 52.000 9.388 22.651 29.349 24.077 24.077 0,65

PE 2. Pla especial de Can Ponsic 262.900 22.380 23.292 71.508 117.180 145.720 40.000 26.110 13.890 116 0,15 120

Desenvolupament privat i ús residencial-Pla especial de Can Ponsic 27.780 4.167 27.780 13.890 116 0,50 120

Dotacions públiques-Pla especial de Can Ponsic 71.508 71.508 10.000

Dotacions privades-Pla especial de Can Ponsic 117.940 117.940 16.110

PE 3. Pla especial d'equipaments de Can Arús 45.169 45.169 4.517 4.517 0,10

PE 4. Pla especial d'equipaments de Sant Feliuet de Vilamilanys 16.500 495 495 0,03
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ÀMBIT O SECTOR
SUPERFÍCI

E vialitat
espais 
lliures

serveis 
tècnics

equipame
nts

SÒL 
PÚBLIC

SÒL 
PRIVAT

SOSTRE 
TOTAL

no 
residencial residencial

HBTG 
TOTALS c.ED/bruta sostre/hab dns.bruta

m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²/m² m² hbtg/ha

Sòl urbanitzable programat 2.846.416 320.327 493.779 30.153 99.299 1.449.332 1.397.084 1.069.744 280.764 788.980 4.410 0,38 179 15,49

CAN LLOBATERAS (ap.def. 1979.03.05) 545.000 38.477 272.228 27.632 36.842 375.178 169.822 81.750 81.750 201 0,15 407 3,69

VALL SUAU / CAN FELIU (ap.def. 1979.03.05) 548.200 118.576 113.094 2.522 48.899 283.090 265.110 246.690 246.690 2.070 0,45 119 37,76

MAS DURAN (ap.def. 1994.11.02) 354.900 103.382 108.457 13.557 225.397 129.503 200.461 200.461 1.062 0,564838 189 29,92

CAN FEU (ap.def. 1994.11.02) 248.000 59.892 59.892 188.108 188.480 188.480 0,76

POLÍGON E DE CAN CANALS (ap.def. 1996.02.14) 147.516 65.661 81.854 92.284 92.284 0,63

EL CASTELLET (ap.def. 1982.05.26) 467.400 241.319 226.081 158.916 158.916 750 0,34 16,05

CASTELLTORT 535.400 198.794 336.606 101.163 101.163 327 0,20 6,11

variant de la carretera C-1413. Un relacionat amb el barri de Los Rosales i l’altre al límit del sòl no 

urbanitzable dintre de la Unitat paisatgística nº1. 

Finalment, el PGOU integrava el Pla especial d’equipaments de Sant Feliuet de Vilamilanys dintre de les 

operacions de requalificació de la Serra de Galliners. Està localitzat dintre la unitat paisatgística nº3 del sòl 

no urbanitzable i es considera un dels elements d’equipament d’aquesta unitat paisatgística. L’objectiu 

concret d’aquest pla especial és l’ordenació de l’espai proper a l’església de Sant Feliuet de Vilamilanys, i la 

seva adequació a les activitats religioses i de lleure tradicionals d’aquest emplaçament, que ja actualment 

tenen un caràcter marcadament intermunicipal. 

4.4.5. REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT 

El Pla delimitava 7 sectors de sòl urbanitzable programat: 

Sector Can Llobateres (residencial). 

Sector Vall Suau / Can Feliu (residencial). 

Sector Mas Duran (residencial). 

Sector Castellet (residencial). 

Sector Castelltort (residencial). 

Sector Can Feu (industrial). 

Sector “Polígon E” de Can Canals (industrial). 

La major part d’aquests sectors ja estaven desenvolupats a través dels respectius plans parcials i projectes 

d’urbanització, tot i que la seva execució no era del tot completa. És per això que les normes del Pla 

adjunten una fitxa per a cada sector normativitzant tot allò no específicament establert en els quadres 

corresponents al pla parcial aprovat de cada sector. En quant a les zones i subzones que fixava el Pla General 

en el sòl urbanitzable programat, també les singularitza en cada una d’aquestes fitxes segons el 

corresponent pla parcial. 

En total, el PGOU 2000 classificava 284,64 hectàrees de sòl com a urbanitzable programat (sòl urbanitzable 

delimitat, segons la nova denominació que estableix el TRLU), del qual 245,09 ha estaven incloses dins de 

sectors destinats a ús residencial i 39,55 ha estaven incloses dins de sectors destinats a ús industrial, tal i 

com es pot comprovar en el quadre següent: 

El desenvolupament dels sectors destinats a ús residencial havia de comportar: 4.410 nous habitatges; un 

mínim 132,38 hectàrees de sòl destinat a sòl públic repartit entre vialitat i/o espais lliures i/o equipaments, 

tal i com es pot comprovar en el quadre anterior. 

Per l’altre banda, el desenvolupament dels sectors destinats a ús industrial havia de comportar un mínim de 

12,56 hectàrees de sòl destinat a sòl públic repartit entre vialitat i/o espais lliures i/o equipaments, tal i 

com es pot comprovar en el quadre anterior. 

4.4.6. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 

Les directrius de la proposta del PGOU 2000 s’aborden des d’una doble perspectiva: 

1.- Com a Pla General municipal, ordena i regula el territori de Sant Quirze, concretant objectius i 

establint prioritats que assegurin la eficiència de les actuacions municipals. 

2.- Com a municipi integrant de la Via Verda, aporta estudis del medi natural, criteris i instruments 

capaços de constituir una contribució positiva del municipi en aquest projecte comú de corredor verd 

i parc comarcal. 

I. Estructura del sòl no urbanitzable 

El PGOU estructura el sòl no urbanitzable amb 3 unitats de paisatge, xarxa de camins i dotacions. 

_Les unitats de paisatge en sòl no urbanitzable 

El PGOU 2000 ajustà les unitats de paisatge que l’Avanç havia delimitat definint-se com a àmbit de 

desenvolupament del planejament especial o dels programes de gestió municipal, així com a marc de 

referència per qualsevol actuació d’infraestructura, dotació o edificació, en particular aquelles que precisin 

d’estudi d’impacte ambiental. La programació de les intervencions a les unitats de paisatge havia de 
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5.1.7 Camins i itineraris 

constituir la base d’un major equilibri del territori municipal. Aquestes unitats de paisatge venen definides 

per la forma física del territori i són: 

UP1. Unitat de paisatge Agrícola-Forestal Can Vinyals-Can Camps. 

UP2. Unitat de paisatge Agrícola-Forestal Can Poncic-Can Viver. 

UP3. Unitat de paisatge forestal de Galliners-Les Fonts. 

_La xarxa de camins 

El PGOU no disposa de cap inventari de camins però si que integra al sistema general viari els principals 

camins del municipi. Inclosos a la xarxa viària com a sistema general, la titularitat d’aquests camins ha 

d’ésser pública.  

Els camins que s’han inclòs en aquesta categoria són: 

- El camí dels Monjos, en el carener de la Serra de galliners que té continuïtat amb el camí de Sant 

Cugat a Sabadell per Castelltort. 

- El camí del Mig des de Sant Quirze, que té continuïtat amb el camí de vall Can Corbera-Ca n’Amat 

des de Les Fonts. 

- El camí carener de Rubí a Sant Quirze per Sant Feliuet Vilamilanys. 

- El camí carener de Rubí a Sabadell-Sant Quirze a Sant Cugat. 

- El camí carener de Rubí a Sant Quirze entre Can Ferran i Can Barnola. 

- El camí carener de la serra de Ca n‘Amat. 

- El camí de vall de Can Camps. 

La xarxa de camins del municipi es completa mitjançant la previsió d’un sistema de camins locals, que 

relacionen entre sí els camins principals, doten al territori de recorreguts alternatius i donen accés a punts 

singulars. A més d’aquells que s’han grafiat, el municipi compta amb altres camins, que tindran la 

consideració de camins interns a les finques, i es consideraran vinculats a l’activitat d’aquestes. 

Cal destacar els tres itineraris històrics, que garanteixen els traçats i continuïtats territorials, així com la 

mobilitat territorial. Aquests itineraris són: 

- Camí antic de Sant Cugat a Sant Quirze i Sabadell. 

- Camí Antic de Rubí a Sant Quirze. 

- Camí dels monjos. 

Veure la sèrie de plànols 4.4.1. Estructura general i orgànica del territori, 4.4.5. Ordenació del sòl no 

urbanitzable. PGOU 2000 i 5.1.7 Camins i itineraris a l'Atles de la informació urbanística. 

_Les dotacions 

El PGOU proposava fixar en el medi natural el Sistema d’equipaments generals per garantir la titularitat 

pública d’uns espais dinamitzadors d’aquesta àrea, que ja gaudeixen d’una certa vocació pública, sigui per la 

seva qualificació com a espais de dotacions de caràcter supramunicipal, o bé per la tradició d’ús públic. 

L’ordenació d’aquestes àrees s’havia de fer mitjançant la redacció d’un pla especial. El Pla preveia algunes 

localitzacions que, tot i que no s’han de considerar vinculants, fixaven els criteris de posició, grandària i ús 

d’aquestes àrees. 

En la memòria del Pla General es descriuen tres peces de dotacions en medi natural: 

• UP de Can Poncic-Can Llobateres. Sector d’equipaments de Can Poncic. Es preveu incorporació de 

funcions i activitats socials i de promoció del medi natural, centre d’informació de la natura, casa de 

colònies, centre d’activitats, documental i expositiu, etc...  

• UP de Can Vinyals i Can Camps. Sector d’equipaments de Ca n’Arús. Es preveu incorporació de 

funcions i activitats socials i de promoció del medi natural, centre d’informació de la natura, casa de 

colònies, centre d’activitats, documental i expositiu, etc... 

• UP de Ca n’Amat, Can Ferran i Can Corbera. Sector d’equipaments Sant Feliuet de Vilamilanys. Es 

preveu la complementació sobre temes històrics, religiosos, locals, centre expositiu local i activitats i 

actes culturals. 

_Serveis tècnics, Ambientals i Telecomunicacions 

El PGOU 2000 únicament reconeixia una superfície de 8.105 m² en sòl no urbanitzable qualificada com a 

Sistema de serveis tècnics, ambientals i telecomunicacions. Qualsevol actuació que impliqui augment de 

prestacions de servei tècnic o renovació parcial o total de la xarxa implicarà l’avaluació d’impacte ambiental 

o, en el seu defecte, l’aplicació que el pla preveu pels àmbits de major protecció (ecològic-paisatgístic i 

forestal de ribera). 
  

4.4.1 Estructura general i orgànica del territori 

4.4.5 Ordenació del sòl no urbanitzable. PGOU 2000 
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II. Zonificació 

El PGOU 2000 distingeix tres zones en el sòl no urbanitzable: 

8. D’interès agrícola. 

9. D’interès forestal. 

10. D’interès ecològic. 

També determina tres unitats de paisatge (UP1; UP2; i UP3) definides com àmbits geogràfics amb 

característiques ambientals homogènies, delimitades per tal de facilitar la seva gestió unitària, la consecució 

dels sistemes locals necessaris, així com l’adequada distribució de càrregues i beneficis entre els propietaris 

implicats (veure el plànol 4.4.5. Ordenació del sòl no urbanitzable. PGOU 2000 a l'Atles de la informació 

urbanística). 

_Sòl d’interès agrícola, clau 8 

Corresponen a àmbits amb predomini d’ús agrícola d’extensió important, sovint alternades amb masses 

forestals. Els espais agrícoles es valoren principalment pel seu valor productiu i per la seva representativitat 

com a activitats tradicional al municipi de Sant Quirze, així com a valors paisatgístics. L’activitat agrícola 

principal és el conreu de cereals i petits elements d’horta associats a la masia, i es permet mantenir una 

petita part d’animals de granja. 

En el conjunt del municipi les àrees agrícoles ocupaven el 15,87% del sòl no urbanitzable, amb una 

distribució territorial d’acord amb els següents usos: 

- Àrea agrícola de Can Poncic: Situada a la plana i part baixa de la vessant serra de Galliners, a les 

proximitats de la masia d’aquest nom. Tot i el destí com a equipament supramunicipal del sector de 

Can Poncic reduirà la seva superfície agrícola només a la part de serralada, en la seva vessant baixa 

orientada a sud, té un atractiu especial per ser el pas del Camí del Mig, que permet l’accés a la 

carena, i pot esdevenir un dinamitzador d’aquest espai. 

- Àrea agrícola de Can Vinyals-Ca n’Arús-Can Viver: Àmbit pel qual es proposa el seu manteniment 

íntegre, separat de l’àmbit del Castellet, conreat actualment. Té un especial interès paisatgístic, en 

permetre excel·lents visuals i perspectives del torrent de Can Vinyals, i contenir elements de 

patrimoni rural recuperables. 

- Castelltort: Part de la vessant oest de Castelltort (8a), on la conservació de les àrees agrícoles i 

forestals s’ha considerat compatible amb l’edificació d’habitatges vinculats a aquestes activitats, en 

parcel·les que tinguin com a mínim una superfície de 30.000 m² (3 ha) d’acord amb les regulacions 

específiques per aquesta subzona i la ubicació precisa que figura en el plànol d’ordenació del sòl no 

urbanitzable. 

_Sòl d’interès forestal, clau 9 

Corresponen a àmbits amb predomini i vocació d’ús forestal, constituït principalment per bosc mixt d’alzinar 

i pi blanc en extensió important, que es pretén mantenir en aquest ús com a valor de paisatge i com a 

element de gestió del medi natural. Cal destacar doncs tot el conjunt forestal de la Serra de Galliners en les 

dues vessants i de forma especial també, en la vall de Castelltort i Can Camps. Segurament, l’espai forestal 

existent justifica per sí mateix la creació d’un parc forestal d’àmbit superior, amb consorci amb altres 

municipis, tal com apuntàvem pel conjunt de la serra de Galliners i la via verda. 

El conjunt d’espais forestal ocupava el 49,31% del sòl no urbanitzable. En la qualificació d’espais d’interès 

forestal es distingeixen dues subzones ben diferenciades en funció del grau de conservació de la massa 

arbòria i de la qualitat del paisatge: 

- Les subàrees forestals de conservació, clau 9a, on l’objectiu és de conservació, explotació i millora 

dels boscos existents. 

- Les subàrees forestals de restauració, clau 9b, on els antics boscos han sofert greus destruccions, 

principalment per incendis recents. L’objectiu per aquestes subàrees és la recuperació de la vegetació 

autòctona i la seva reforestació d’acord amb programes concrets. Els estudis realitzats apunten com a 

preferent la potenciació de la regeneració espontània dels boscos. 

_Sòl d’interès ecològic i paisatgístic, clau 10 

Aquesta qualificació vol distingir aquells espais que gaudeixen d’una major importància a nivell ecològic i 

paisatgístic, que en conjunt ocupen el 34,81% del sòl no urbanitzable del municipi. Es distingeixen dues 

subunitats ben diferenciades: 

- Sòl d’interès ecològic de muntanya, clau 10a, que té dos objectius: el de preservar paisatges o 

paratges d’interès de muntanya corresponents a la Serra de Galliners; i el de preservar els entorns 

d’un element patrimonial rellevant, arquitectònicament o arqueològicament i mantenir el paisatge 

del seu entorn. 

- Sòl d’interès ecològic de ribera, clau 10b, que comprèn els àmbits territorials d’influència dels 

torrents i riberes, on, a més de la importància ecològica, hem de fer notar la qualitat paisatgística i la 

importància que aquestes masses de vegetació tenen en la definició del paisatge del municipi, que es 

prolonga vers les àrees urbanitzades, on apareixen amb la denominació de parcs territorials. 
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III. Els punts d’interès natural PIN 

El PGOU 2000 va desenvolupar un inventari d’elements d’interès en el territori municipal de Sant Quirze del 

Vallès. L’inventari d’elements d’interès és el següent: 

• UP1-Unitat de paisatge Agrícola-Forestal Can Vinyals-Can Camps: 

- PIN-A-1 Torrent i bassa de Can Vinyals. 

- PIN-B-3 Turó i carena de Can Caber. 

- PIN-B-6 Coll de Can Barata i camí dels Monjos. 

- PIN-B-9 Camí Carener del Castelltort i turó de Castelltort, antic camí de Sant Cugat. 

- PIN-B-11 Carener del camí de Can Camps a Sant Cugat i turó de Can Camps. 

- PIN-C-1 Can Barnola, arbrat en filera de pi. 

- PIN-C-2 Can Viver de la serra. 

- PIN-C-6 Masia de Can Vinyals. 

- PIN-C-7 Camí de la Masia de Ca n’Arús. 

• UP2-Unitat de paisatge Agrícola-Forestal Can Poncic-Llobateres-Can Viver: 

- PIN-A-2 Embocadura del Torrent de Caçadors-Bigorra. 

- PIN-B-1 Serra de Galliners i Carener del camí dels Monjos. 

- PIN-B-2 Turons de Can Barnola i Can Viver de la serra. 

- PIN-B-5 Coll del camí del Mig i dels Monjos. 

- PIN-B-7 Camí carener de Castellet i turó del Castellet. 

- PIN-B-8 Camí carener de Sant Feliu i turó de Sant Feliu. 

• UP3-Unitat de paisatge forestal vessant de Galliners-Les Fonts: 

- PIN-A-6 Torrent i Rambla de Can Corbera. 

- PIN-A-7 Capçalera i embocadura del Torrent de Can Barata. 

- PIN-A-8 Torrent de Can Ferran i Sant Feliuet de Vilamilanys. 

- PIN-B-4 Turó de la serra de Ca n’Amat. 

- PIN-B-10 Carener i Camí de la Serra de Ca n’Amat. 

- PIN-B-12 Antiga extracció d’àrids del Camp de tir de St.Quirze. 

- PIN-C-3 Masia i edificacions de Can Ferran. 

- PIN-C-4 Ermita de Sant Feliuet de Vilamilanys. 

- PIN-C-5 Masia de Can Corbera. 

  



MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA 4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. Aprovació provisional 33 

4.5.2 Planejament tramitat. Plans Parcials 

4.5.1 Planejament tramitat. Modificacions puntuals 

4.5. DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT 

Durant el període 2000-2017 s’ha tramitat i aprovat definitivament un total de 21 documents de planejament 

urbanístic. 

4.5.1. MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA 

Amb posterioritat a l’aprovació del PGOU 2000, s’han tramitat i aprovat davant la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona un total de 9 modificacions puntuals de Pla General.  

El 22 de setembre de 2005 es va aprovar definitivament el text refós de les normes urbanístiques del 

planejament general, que va incorporar les modificacions puntuals aprovades fins aquell moment: la 

modificació puntual del Pla al barri de Les Fonts, la modificació puntual del Pla per a concretar les unitats 

d’actuació 3,4 i 5 al centre de la vila, i la modificació puntual per a concretar la unitat d’actuació 2 d’accés 

a Les Fonts (veure el plànol 4.5.1. Planejament tramitat. Modificacions puntuals a l'Atles de la informació 

urbanística).  

4.5.2. PLANEJAMENT DERIVAT 

Durant els anys de vigència del PGOU 2000 s’ha desenvolupat 1 pla parcial urbanístic, 6 modificacions de pla 

parcial, 3 plans especials urbanístics i la delimitació de la trama urbana consolidada (TUC). 

El PGOU 2000 incorporava 1 modificació del pla parcial històric del sector industrial sud-oest, polígon E, 

aprovat abans de la seva executivitat.  

Ha estat tramitat 1 pla especial urbanístic per a concretar la ordenació de la zona de rentat de cotxes a 

l’estació de serveis situada a la ronda Arraona cantonada amb el carrer Clementina Arderiu. 

 

I. Plans parcials urbanístics 

El PGOU 2000 incorporava la modificació del Pla parcial històric del polígon E del sector industrial sud-oest, 

aprovat abans de la seva executivitat. Cal destacar els plans parcials desenvolupats i les seves respectives 

modificacions: els dels sectors de Castellet, de 46,74 hectàrees i 750 habitatges previstos, i Castelltort, de 

53,54 hectàrees i 327 habitatges (veure el plànol 4.5.2. Planejament tramitat. Plans parcials a l’Atles de la 

informació urbanística). 

N. d'expedient Nom de l'expedient Data aprovació Data publicació

1995 / 002246 / B Pla general d'ordenació urbana 22/03/2000 11/05/2000

N. d'expedient Nom de l'expedient Data aprovació Data publicació

2003 / 006775 / B Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana al barri de les 

Fonts/habitatge públic
25/05/2004 28/07/2004

2003 / 006778 / B Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit de les Unitats 

d'actuació 3,4 i 5, centre de la Vila
12/03/2003 21/07/2003

2003 / 010157 / B Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit de la unitat d'actuació 2, 

accés a les Fonts
19/01/2005 07/04/2006

2005 / 016139 / B Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit del mas 

Duran/habitatge públic 
20/10/2005 07/02/2006

2006 / 021675 / B Modificació del Pla general d'ordenació a l'àmbit delimitat pels carrers del Garraf 

i de la Noguera i l'avinguda d'Egara
30/03/2006 21/11/2006

2006 / 023166 / B Modificació puntual del Pla general d'ordenació de dotacions i assignació d'usos a 

l'àmbit de can Corbera
14/03/2013 17/05/2013

2012 / 049203 / B Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana dels articles 180 a 182 de 

les Normes urbanístiques referent a l'àmbit entre l'avinguda Pau Casals, la ronda 

Arraona, el carrer de Bellaterra i el carrer Sabadell, per la supressió de barreres 

arquitectòniques 

13/12/2012 20/03/2013

2013 / 051611 / B Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector de Los Rosales 16/07/2014 15/10/2014

2013 / 051772 / B Modificació puntual del Pla general d'ordenació en relació amb la regulació de la 

zona clau 5c (naus situades en àrees de consolidació moderna amb ús 

comercial) 

02/10/2013 30/10/2013

N. d'expedient Nom de l'expedient Data aprovació Data publicació
2005 / 018800 / B Text refós de les normes urbanístiques del planejament general 22/09/2005 11/01/2006

N. d'expedient Nom de l'expedient Data aprovació Data publicació

2010 / 041273 / B Delimitació de la trama urbana consolidada 30/01/2012 09/02/2012

DELIMITICACIÓ DE LA TUC

PLA GENERAL

MODIFICACIONS PUNTUALS DE PLA GENERAL

TEXT REFÓS NORMATIU

N. d'expedient Nom de l'expedient Data aprovació Data publicació

1996 / 000051 / B Modificació del Pla parcial del sector industrial sud-oest, polígon E  14/02/1996 29/03/1996

1999 / 000909 / B Modificació del Pla parcial del sector del Castellet  18/10/2000 13/02/2001

1999 / 002527 / B Pla parcial del sector Castelltort 03/05/2000 17/07/2000

2005 / 016140 / B Modificació del Pla parcial el Castellet, a l'àmbit de l'illa B, zona 2  19/10/2006 19/01/2007

2005 / 019931 / B Modificació puntual del Pla parcial el Castellet  30/04/2008 01/09/2008

2013 / 051565 / B Modificació puntual del Pla parcial de Castelltort, parcel·la d3.1  25/09/2014 10/12/2014

2014 / 053692 / B Modificació puntual del Pla parcial Castelltort, parcel·la d3.3  18/12/2014 10/02/2015

PLANS PARCIALS
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N. d'expedient Nom de l'expedient Data aprovació Data publicació

2011 / 044318 / B Pla especial d'assignació d'usos a la dotació de l'illa Eduard Toldrà, avinguda del 

Vallès, Enric Morera i parc can Feliu 

14/03/2013 22/05/2013

2013 / 050477 / B Pla especial per la nova ordenació de la zona de rentat de cotxes a l'estació de 

serveis situada a la ronda Arraona cantonada amb el carrer Clementina Arderiu

02/10/2013 06/11/2013

2013 / 052318 / B Pla especial can Camps 15/12/2016 16/02/2017

PLANS ESPECIALS4.5.3 Planejament tramitat. Plans especials 

II. Plans especials urbanístics 

El PGOU 2000 incorporava quatre plans especials urbanístics: el Pla especial de Can Poncic, el Pla especial de 

Ca n’Arús, el Pla especial de Sant Feliuet de Vilamilanys i el Pla especial de l’àrea de l’estació. Cal destacar 

el primer per la seva superfície (26,29 ha) la major part de la qual està qualificada com a equipaments 

culturals, esportius i sanitaris.  

Des de l’aprovació del PGOU 2000 han estat aprovats tres plans especials urbanístics: el Pla especial 

d’assignació d’usos a la dotació de l’illa Eduard Toldrà, avinguda del Vallès, Enric Morera i Parc de Can Feliu; 

el Pla especial per la nova ordenació de la zona de rentat de cotxes a l’estació de serveis situada a la ronda 

Arraona cantonada amb el carrer Clementina Arderiu; i el Pla especial Can Camps (veure el plànol 4.5.3. 

Planejament tramitat. Plans especials a l’Atles de la informació urbanística): 

 

4.6. EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 

D’acord amb l’exposat en els punts anteriors al respecte dels àmbits i sectors delimitats pel PGOU 2000 i les 

seves posteriors modificacions, podem afirmar el següent: 

• Els cinc polígons d’actuació urbanística (Can Pallars, polígons C i D de Can Canals, Can Casablanques 

i Sant Quirze Parc) es poden considerar com a executats en la seva totalitat al haver complert amb les 

seves obligacions al respecte de la finalització de les obres d’urbanització pendents l’any 2000. 

• Set de les onze unitats d’actuació urbanística (UA 1, UA 3-4-5, UA 7, UA 9, UA 10, UA 11 i UA 12) han 

estat executades en la seva totalitat. 

Les quatre restants (UA 2, UA 6, UA 8 i UA 13) no han iniciat cap tràmit. 

• S’han tramitat i executat tres plans especials no previstos inicialment pel PGOU 2000: el Pla 

especial d’assignació d’usos a la dotació de l’illa Eduard Toldrà, avinguda del Vallès, Enric Morera i 

Parc de Can Feliu; el Pla especial per la nova ordenació de la zona de rentat de cotxes a l’estació de 

serveis situada a la ronda Arraona cantonada amb el carrer Clementina Arderiu; i el Pla especial Can 

Camps. 

Resten per tramitar i executar els quatre plans especials urbanístics delimitats pel PGOU 2000. 

• Cinc del set sectors de sòl urbanitzable delimitats pel PGOU 2000 es consideren com a executats i 

les seves obres d’urbanització finalitzades i recepcionades (Can Llobateres, Vall Suau / Can Feliu; Mas 

Duran / Castell tort; i Can Feu). 

El Sector Castellet té el seu planejament derivat aprovat definitivament, però resta pendent la 

recepció final de part de les seves obres d’urbanització, raó per la qual no pot ser considerat com a 

executat en la seva totalitat. En tant que el pla parcial aprovat i publicat l’any 2001 ha sofert 

modificacions puntuals en els anys 2007 i 2008, cal adaptar el projecte de reparcel·lació i el projecte 

d’urbanització al planejament vigent. 

Resta per tramitar el pla parcial del sector del “Polígon E” de Can Canals. 

En total s’han executat 449,81 hectàrees de sòl que han comportat 210,42 ha de sòl públic (66,94 ha de nova 

vialitat; 92,86 ha d’espais lliures, 22,59 ha de sòl per a equipaments i 4,76 ha per a serveis tècnics) i 239,38 

ha de sòl privat on acollir uns 7.000 habitatges i gairebé 400.000 m² de sostre per a activitat econòmica (cal 

tenir present que molts dels sectors i àmbits delimitats pel Pla ja estaven força consolidats l’any 2000). 

Llicències d’habitatges de nova planta 

D’acord amb les dades del Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Catalunya, en els darrers vint-i-sis anys s’han 

finalitzat a Sant Quirze del Vallès 4.495 habitatges de nova planta la qual cosa comporta una construcció 

mitjana de 12,83 habitatges per any per cada 1.000 habitants. Aquesta dada duplica la mitjana de Catalunya 

durant el mateix període (6,30) i, pràcticament, la de la comarca del Vallès Occidental (7,30), fet que 

remarca la vitalitat del municipi de Sant Quirze del Vallès (dades extretes de l’Institut d’estadística de 

Catalunya). 

Sant Quirze ha crescut molt intensament en el anys de la bombolla immobiliària amb quotes molt superiors a 

la mitjana catalana, concretament en el primer sexenni d’aplicació del PGOU, 2001-2006, es varen acabar un 

total de 1.995 habitatges amb una mitjana superior als 332 habitatges anuals. Pel contrari, en el darrer 

sexenni 2011-2016 el nombre d’habitatges acabats ha estat de 180 amb una mitjana de 30 hbtg/any, el que 

suposa una reducció d’un 90% del període anterior. Aquesta baixa producció immobiliària ha anat 

acompanyada d’un estancament en l’augment de població, de forma que en els darrers sis anys, la població 

de Sant Quirze del Vallès s’ha incrementat, tant sols, en 962 habitants, assolint els 19.664 l’any 2016.  

periode

Any Catalunya Vallès Occ SQV Catalunya Vallès Occ SQV

1990

1991 32.640 3.535 100 5,39 5,43 11,05

1992 30.938 3.337 86 5,09 5,09 9,31

1993 33.579 4.821 99 5,45 7,27 10,30

1994 32.814 5.084 115 5,29 7,60 11,60

1995 36.547 5.801 107 5,87 8,59 10,43

1996 39.812 7.361 190 6,54 10,79 18,37

1997 40.490 6.149 227 6,62 8,93 20,99

1998 47.449 7.457 364 7,72 10,70 32,25

1999 49.875 7.818 173 8,03 11,08 14,42

2000 57.638 8.282 309 9,20 11,55 24,32

Total 10 anys 401.782 59.645 1.770 6,52 8,70 16,31

2001 65.556 8.310 183 10,31 11,35 13,80

2002 65.538 7.725 398 10,07 10,29 28,60

2003 68.798 9.394 380 10,26 12,14 25,82

2004 71.101 8.851 341 10,44 11,20 21,68

2005 78.403 8.608 331 11,21 10,55 19,96

2006 77.309 9.251 362 10,84 11,06 21,12

2007 79.580 9.327 194 11,04 11,03 10,89

2008 71.007 8.707 120 9,64 10,10 6,58

2009 37.871 5.040 165 5,07 5,73 8,94

2010 20.292 2.870 71 2,70 3,24 3,80

Total 10 anys 635.455 78.083 2.545 9,16 9,67 16,12

2011 18.704 1.851 28 2,48 2,07 1,47

2012 13.003 1.621 9 1,72 1,80 0,47

2013 6.305 530 16 0,83 0,59 0,82

2014 5.624 622 67 0,75 0,69 3,43

2015 4.034 340 24 0,54 0,38 1,22

2016 5.534 525 36 0,74 0,58 1,83

Total 6 anys 53.204 5.489 180 1,18 1,02 1,54

Total 26 anys 1.090.441 143.217 4.495 6,30 7,30 12,83

habtg nou habtg/1.000 hab
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6.2.4. Solars vacants en sòl urbà. 

El creuament de les dues dades, descens de la producció immobiliària i estancament de la població, farà que 

hagin de ser utilitzats amb molta cautela a l’hora de dimensionar correctament el POUM, per no caure en un 

excés ni en una mancança d’habitatges i activitats per poder atendre els reptes de futur del municipi. 

4.7. POTENCIAL DEL PLA VIGENT 

Seguidament s’analitza el potencial del Pla vigent, comptabilitzant els sectors i àmbits pendents d’executar, 

els sectors i àmbits ja executats i els solars existents en el sòl urbà consolidat: 

Sectors i àmbits pendents d’executar 

Resten per executar el sector de sòl urbanitzable delimitat de Can Canals, quatre unitats d’actuació (UA 2, 

UA 6, UA 8 i UA 13) i els quatre plans especials previstos pel planejament vigent. 

L’execució d’aquests sectors i àmbits comportaria disposar de sòl en el que edificar 40.608 m² de sostre 

residencial (amb 264 nous habitatges), 92.284 m² de sostre per a activitats econòmiques al polígon de Can 

Canals, 56.882 m² de sostre per a activitat econòmica a altres àmbits del municipi, i 26.110 m² de sostre 

destinat a equipaments al sector de Can Poncic, tal i com pot observar-se en el quadre següent: 

 

Sectors i àmbits ja executats 

La pràctica totalitat dels sectors i els àmbits de gestió delimitats pel PGOU 2000 han estat executats. Malgrat 

això, el grau de consolidació de l’edificació és força variable: el sector de Vall Suau – Can Feliu està 

consolidat en un 100%, el sector de Mas Duran en un 80%, el sector de Can Llobateres en un 62%, el sector de 

Can Feu en un 35%, ... 

El cas del sector del Castellet és força complex, en tant que resten per recepcionar de forma definitiva 

algunes de les obres d’urbanització, raó per la qual mereix ser tractat de forma singular. 

Solars 

La localització dels actuals solars vacants al municipi pot ser una font reveladora de les intervencions en 

àrees urbanes, especialment en àrees degradades, a fi de revitalitzar-les o aconseguir una millor integració 

urbanística i social en el conjunt del municipi i portant-ho a terme mitjançant l’edificació en solars vacants, 

generació d’espais lliures, rehabilitació d’edificis amb destinació a equipaments públics o construcció 

d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública. 

Tal i com s’explica amb més detall en l’apartat 7.4 d’aquesta memòria, en el municipi de Sant Quirze del 

Vallès hi ha 59,23 hectàrees de solars d’ús residencial en els que es pot fer un sostre potencial de 354.658 m² 

i 1.472 habitatges. Gairebé la meitat d’aquests habitatges potencials (696, un 47,28% del total) es troben en 

el sector del Castellet, amb obres d’urbanització pendents de recepció. 

En el sòl urbà no inclòs en cap àmbit pel PGOU 2000 hi ha setanta-set solars residencials vacants que 

corresponen a 3,48 ha. D’aquests, vint-i-quatre estan situats al nucli antic, dos a Los Rosales, tres al Poble 

Sec i quaranta-vuit al barri de Les Fonts. En aquests solars es poden fer un total de 246 habitatges, havent 

estimat una mitjana de 120 m² de sostre.  

Els solars en sectors residencials ja executats són dos-cents quaranta-set i suposen una superfície de 35,66 

ha. Es concentren especialment als sectors de Castelltort, amb un total de noranta quatre solars; Mas Duran, 

que en té vint-i-dos; i Can Llobateres, que consta de cent vint-i-quatre solars. En aquests solars es poden fer 

un total de 530 habitatges d’una mitjana 322 m² de sostre. 

Al sector del Castellet hi trobem un total de noranta-vuit parcel·les residencials no edificades en les que es 

poden construir un total de 696 habitatges d’una mitjana de 222 m² de sostre. En tant que en aquest sector 

hi ha obres d’urbanització que encara no han estat recepcionades per l’Ajuntament de Sant Quirze, aquests 

habitatges no són d’execució directe. 

 

 

ÀMBIT O SECTOR SUPERFÍCIE vialitat vialitat espais lliures
serveis 
tècnics equipaments SÒL PÚBLIC SÒL PRIVAT

SOSTRE 
TOTAL

no 
residencial residencial

HBTG 
TOTALS

HBTG 
EXISTENTS

HBTG 
POTENCIALS c.ED/bruta sostre/hab dns.bruta

m² m² % m² m² m² m² m² m² m² m² m²/m² m² hbtg/ha

Sòl urbanitzable delimitat 147.516 0 0,00% 0 0 0 65.661 81.854 92.284 92.284 0 0 0,63 0,00

POLÍGON E DE CAN CANALS (ap.def. 1996.02.14) considerat text 2005 147.516 0 65.661 81.854 92.284 92.284 0,63 0,00

Unitats d'actuació urbanística 81.235 16.700 20,56% 22.814 0 39.515 41.720 28.401 1.683 26.718 148 29 119 0,35 699

UA 2. Unitat d'actuació d'accés a Les Fonts 18.921 5.530 29,23% 8.427 13.957 4.964 5.892 1.683 4.209 35 35 0,31 120 18,54

UA 6. Unitat d'actuació de Sotavia, al sector de Sotavia de Castelltort 51.774 9.785 18,90% 11.276 21.062 30.712 13.480 13.480 40 22 18 0,26 337 7,73

UA 8. Unitat d'actuació Les Casetes, al polígon de Can Casablancas 4.699 935 19,90% 935 3.764 3.290 3.290 27 7 20 0,70 122 57,46

UA 13. Unitat d'actuació  l'avinguda Egara (PAU) 5.841 450 7,70% 3.111 3.561 2.280 5.739 5.739 46 46 0,98 120 78,75

Plans especials 593.797 31.768 5,35% 23.292 71.508 185.000 175.069 69.089 55.199 13.890 116 116 0,12

PE 1. Pla especial d'ordenació de l'àrea de l'estació 52.000 9.388 22.651 29.349 24.077 24.077 0,65

PE 2. Pla especial de Can Ponsic 262.900 22.380 8,51% 23.292 71.508 117.180 145.720 40.000 26.110 13.890 116 116 0,15

Desenvolupament privat i ús residencial-Pla especial de Can Ponsic 27.780 4.167 0 27.780 13.890 13.890 116 116 0,50 120

Dotacions públiques-Pla especial de Can Ponsic 71.508 71.508 0 10.000 10.000

Dotacions privades-Pla especial de Can Ponsic 117.940 0 117.940 16.110 16.110

PE 3. Pla especial d'equipaments de Can Arús 45.169 45.169 4.517 4.517 0,10

PE 4. Pla especial d'equipaments de Sant Feliuet de Vilamilanys 16.500 495 495 0,03

Total sectors i àmbits 822.547 48.469 46.106 71.508 290.176 298.643 189.774 149.166 40.608 264 29 235
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Al respecte dels solars amb ús industrial, hi ha un total de 16,52 hectàrees de sòl per a noves activitats. 

 

Romanent total 

Segons les estimacions efectuades el planejament vigent de Sant Quirze del Vallès té un potencial de 395.265 

m² de sostre residencial (amb uns 1.700 habitatges) i 306.651 m² de sòl destinat a activitats econòmiques 

amb 189.279 m² de sostre per a activitats econòmiques i 31.122 m² de sostre per a equipaments privats. 

 

Tot amb tot, cal tenir en compte les limitacions i els condicionants que comporten les servituds 

aeronàutiques de l’aeroport de Sabadell que, en alguns casos, entra en contradicció amb la normativa 

urbanística vigent per la interferència de l’àmbit afectat amb el sòl urbà. Aquestes limitacions poden 

comportar un romanent de sostre residencial i per a activitats econòmiques menor. 
  

ROMANENTS PLANEJAMENT VIGENT

Usos residencials superfície sostre habitatges m²/hab

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

Solars inclosos en àmbits ja executats 356.628 170.402 530 322

Solars en àmbits ja executats, pendents recepció 200.906 154.740 696 222

Sectors o àmbits pendents executar 69.500 40.608 235 173

TOTAL 661.848 395.265 1.707 232

Activitat econòmica superfície sostre A sostre E índex

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

Solars inclosos en àmbits ja executats 165.202 165.202 1,00

Sectors o àmbits pendents executar 81.854 92.284 31.122 1,51

TOTAL 247.056 257.486 31.122 1,17

ROMANENTS

Ús residencial sòl sostre unitats

Solars en sòl urbà consolidat PGOU 2000 34.814 m² 29.516 m² 246 hbtg

Edificació alineada a carrer (claus 1 i 2) 3.807 m² 9.641 m² 80 hbtg

Edificació aïllada (clau 3) 31.007 m² 19.875 m² 166 hbtg

Solars inclosos en àmbits ja executats 356.628 m² 170.402 m² 530 hbtg

Can Casablanques 0 m² 0 m² 0 hbtg

Vallès Parc 8.027 m² 5.085 m² 24 hbtg

Can Pallàs 3.463 m² 2.078 m² 3 hbtg

Vall suau - Can Feliu 0 m² 0 m² 0 hbtg

Mas Duran 35.577 m² 40.595 m² 168 hbtg

Can Llobateras 131.676 m² 63.188 m² 124 hbtg

Castelltort 177.885 m² 59.456 m² 211 hbtg

Solars en àmbits ja executats, pendents de recepció 200.906 m² 154.740 m² 696 hbtg

Castellet 200.906 m² 154.740 m² 696 hbtg

Àmbits pendents desenvolupar 69.500 m² 40.608 m² 235 hbtg

UA 2. Les Fonts 4.964 m² 4.209 m² 35 hbtg

UA 6. Sotavia 30.712 m² 13.480 m² 18 hbtg

UA 8. Can Casablancas 3.764 m² 3.290 m² 20 hbtg

UA 13. Av Egara 2.280 m² 5.739 m² 46 hbtg

PE 2. Can Ponsic 27.780 m² 13.890 m² 116 hbtg

TOTAL 661.848 m² 395.265 m² 1.707 hbtg

Ús activitats econòmiques sòl sostre activitat sostre equ.

Solars en sòl urbà consolidat PGOU 2000 0 m² 0 m² m²

Naus aïllades (clau 5)

Solars d'ordenació singular (clau 7)

Solars inclosos en àmbits ja executats 165.202 m² 165.202 m² 0 m²

Can Canals 46.078 m² 46.078 m² m²

Can Feu 119.124 m² 119.124 m² m²

Àmbits pendents desenvolupar 141.449 m² 24.077 m² 31.122 m²

PE 1. Àrea estació 52.000 m² 24.077 m² m²

PE 2. Can Ponsic 27.780 m² m² 26.110 m²

PE 3. Can Arús 45.169 m² m² 4.517 m²

PE 4. Sant Feliuet 16.500 m² m² 495 m²

TOTAL 306.651 m² 189.279 m² 31.122 m²
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4.8. CONCLUSIONS 

D’acord amb el que ha estat analitzat, es conclou el següent: 

 

> Respecte el planejament territorial vigent (PTGC i PTMB) 

_Sistema d’espais oberts: 

• D’acord amb les determinacions establertes pel text refós de la Llei d’urbanisme, el nou POUM haurà de 

partir de la noció de que el sòl constitueix un bé escàs i cal treballar per evitar el seu malbaratament, i de 

que els espais oberts constitueixen un sistema bàsic d’estructuració del territori dels qual depèn, en molt 

bona mesura, el benestar dels ciutadans. 

• El PTMB determina la totalitat del sòl no urbanitzable del terme municipi de Sant Quirze del Vallès com a 

espais de Protecció especial pel seu interès natural i agrari. D’acord amb l’article 2.6 de les Normes del 

PTMB: 

“Els espais de protecció especial han de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, i amb aquesta 

finalitat, i d’acord amb la legislació vigent, serà classificat com a sòl no urbanitzable pels plans 

d’ordenació urbanística municipal...”. 

• El PTMB defineix com a connector ecològic el connector transversal que travessa els termes de Terrassa, 

Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès amb l’objectiu de mantenir la 

connexió del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc Natural de la serra de Collserola. 

• El PTMB també defineix la riera de Rubí i el torrent de la Betzuca com a corredors fluvials.  

_Sistema d’assentaments: 

• Tant el PTGC com el PTMB recullen la intencionalitat de reequilibrar territorialment l’àmbit metropolità 

mitjançant la potenciació de nous nodes d’atracció descentralitzats. El PTMB concretament, defineix el 

municipi de Sant Quirze del Vallès com un subcentre principal del continu urbà intermunicipal de Terrassa i 

Sabadell. 

• El PTMB delimita una àrea especialitzada residencial a reestructurar que inclou la zona est de Les Fonts, 

Can Parellada (al municipi de Terrassa) i Can Llobateres i preveu la seva intensificació urbana a través de la 

seva dotació d’infraestructures bàsiques per a l’articulació d’aquesta àrea amb el seu entorn. Cal remarcar 

que questa directriu d’intensificació de l’àmbit Can Parellada – Can Llobateres entra en contradicció amb la 

de protecció del connector ecològic que el propi PTMB considera amenaçat pels continus urbans. 

• El nou POUM de Sant Quirze del Vallès definirà de forma preliminar les línies estratègiques de polítiques de 

sòl i d’habitatge per al municipi i les actuacions a dur a terme en sòl urbà i en sòl urbanitzable, 

fonamentalment en funció dels següents aspectes determinants: les tendències demogràfiques i les 

necessitats d’habitatge previstes per als propers divuit anys, el parc d’habitatges disponible (ocupat i 

vacant), l’economia municipal, la densitat d’habitatges recomanable per a cada àmbit i els requeriments de 

sòl per a equipaments públics i parcs urbans. En base a tot plegat, l’Avanç plantejarà les alternatives que 

ofereixin la millor opció possible, tot ajustant la despesa pública en la major mesura que sigui possible. 

_Infraestructures de la mobilitat: 

• El PTMB defineix sis actuacions de noves infraestructures i millora de les existents que afecten l’entorn del 

municipi, que són: 

- les calçades laterals de la C-58 entre Badia del Vallès i Terrassa; 

- la ronda Est de Terrassa;  

- la ronda de Rubí;  

- la millora de la C-1413 entre Rubí i Sabadell i variant de Sant Quirze del Vallès; 

- la nova línia FGC Barcelona – Vallès a través del túnel d’Horta; i 

- la connexió Sant Cugat del Vallès – Rubí – Les Fonts. 

En canvi, el PTMB no preveu cap actuació per facilitar la comunicació transversal entre Les Fonts – Rubí i 

Sant Quirze del Vallès – Sabadell. Tampoc preveu facilitar la comunicació de Sant Quirze del Vallès amb 

l’Hospital de Terrassa i altres equipaments del centre de Terrassa (universitat i mútua) que són llocs on s’hi 

desplaça sovint la població. 

• El nou POUM de Sant Quirze del Vallès haurà de tenir en compte els projectes sectorials que han 

d’implementar o millorar les infraestructures de mobilitat. Malgrat això, caldria valorar l’impacte en el medi 

natural que pot comportar la construcció de noves infraestructures sobre el seu territori, com és el cas de la 

ronda Est de Terrassa fins a enllaçar amb la C-16 al barri de Les Fonts. També cal tenir en compte 

l’oportunitat d’implementar mesures de mobilitat eficient sobre aquestes noves infraestructures, com és el 

cas de la incorporació d’una reserva per a un carril Bus Vao Terrassa-Sant Quirze-Sabadell i la limitació de la 

velocitat a 80 km/h a la C-58 en tot el tram que passa pel municipi per reduir la contaminació ambiental 

(partícules i soroll). 
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_Plans directors urbanístics 

• El PTMB preveu l’elaboració d’un pla director urbanístic de la plana agroforestal del Vallès que abasti tots 

els sòls de protecció especial que el pla territorial identifica a la plana de les comarques del Vallès 

Occidental i el Vallès Oriental. El nou POUM haurà d’estar atent a si el futur PDU fixa una normativa comuna 

per als sòl no urbanitzables de tots els municipis inclosos en el seu àmbit. 

• El PTMB inclou el municipi de Sant Quirze del Vallès dins el pla director urbanístic de les continuïtats 

urbanes i les infraestructures de mobilitat de l’eix de la riera de Rubí a fi de resoldre operacions vinculades 

al sistema ferroviari i viari intermunicipal. 

 

> Respecte el planejament general vigent 

_Criteris i objectius: 

• El nou POUM de Sant Quirze del Vallès haurà de definir els nous criteris i objectius, tenint en compte la 

validesa dels del PGOU 2000 que revisa. 

_Objectius per a l’ordenació del sòl no urbanitzable: 

• El nou POUM de Sant Quirze del Vallès haurà de revisar les unitats de paisatge definides pel PGOU 2000 en 

relació al PTGC, el PTMB i les unitats de paisatge recentment delimitades per la Generalitat de Catalunya. 

 

> Respecte el planejament derivat tramitat 

_Refosa i nova definició de les qualificacions del sòl 

• Durant els disset anys de vigència del PGOU 2000 no ha estat elaborat un document refós que incorpori 

l’ordenació resultant de les modificacions puntuals ni el planejament derivat aprovat definitivament. 

Caldrà procedir a una refosa de les normes urbanístiques que incorpori no tant sols les modificacions puntuals 

tramitades, com va fer el Text refós de les normes urbanístiques de planejament general aprovat l’any 2005, 

si no també els plans parcials urbanístics, les modificacions puntuals de pla parcial, i els plans especials 

urbanístics, si és que es troba oportú el manteniment de les seves determinacions. 

• El nou POUM de Sant Quirze del Vallès haurà de plantejar una regulació de les diferents zones edificables 

del sòl urbà partint d’una refosa de la regulació normativa dels diferents planejaments promoguts durant la 

vigència del PGOU 2000 i, al mateix temps, cercant també una nova estructura de la zonificació que, 

mantenint la major interrelació possible amb les actuals zones i amb la seva nomenclatura, defineixi una 

estructura ordenada i lògica. 

Aquesta refosa normativa, així com la totalitat de les Normes urbanístiques del POUM de Sant Quirze del 

Vallès, s’haurà de fer tenint en compte la “Guia de referència per a l'elaboració de les normes urbanístiques 

del POUM” encàrrec específic de la Direcció General d'Urbanisme en el marc dels treballs dels “Instruments 

normatius comuns del Planejament urbanístic i la seva aplicació al món local” redactat i coordinat per 

Àngels Gil-Vernet, advocada i Montserrat Hosta, arquitecta, en virtut del conveni de col·laboració signat el 

25 d’abril de 2007 entre la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el suport de 

la Direcció General d’Urbanisme, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

l'ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme. 

Així mateix, la codificació i nomenclatura de la qualificació urbanística del sòl del nou POUM s’haurà 

d’emmarcar en l’estructura bàsica de la codificació urbanística del Mapa urbanístic de Catalunya (d’ara 

endavant “MUC”) elaborat per la Generalitat de Catalunya, per tal d’unificar criteris en la qualificació 

urbanística en tot Catalunya. 

 

> Respecte l’execució del Pla 

• Els 5 polígons d’actuació urbanística (Can Pallars, polígons C i D de Can Canals, Can Casablanques i Sant 

Quirze Parc) es poden considerar com a executats en la seva totalitat al haver complert amb les seves 

obligacions al respecte de la finalització de les obres d’urbanització pendents l’any 2000. 

• 7 de les 11 unitats d’actuació urbanística (UA 1, UA 3-4-5, UA 7, UA 9, UA 10, UA 11 i UA 12) han estat 

executades en la seva totalitat. Les quatre restants (UA 2, UA 6, UA 8 i UA 13) no han iniciat cap tràmit. 

• S’han tramitat i executat 3 plans especials no previstos inicialment pel PGOU 2000: el Pla especial 

d’assignació d’usos a la dotació de l’illa Eduard Tolrà, avinguda del Vallès, Enric Morera i Parc de Can Feliu; 

el Pla especial per la nova ordenació de la zona de rentat de cotxes a l’estació de serveis situada a la ronda 

Arraona cantonada amb el carrer Clementina Arderiu; i el Pla especial Can Camps. Resten per tramitar i 

executar els 4 plans especials urbanístics delimitats pel PGOU 2000. 

• 5 dels 7 sectors de sòl urbanitzable delimitats pel PGOU 2000 es consideren com a executats i les seves 

obres d’urbanització finalitzades i recepcionades (Can Llobateres, Vall Suau / Can Feliu; Mas Duran / Castell 

tort; i Can Feu). 

• El Sector Castellet té el seu planejament derivat aprovat definitivament, però resta pendent la recepció 

final de part de les seves obres d’urbanització, raó per la qual no pot ser considerat com a executat en la 
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seva totalitat. En tant que el pla parcial aprovat i publicat l’any 2001 ha sofert modificacions puntuals en els 

anys 2007 i 2008, cal adaptar el projecte de reparcel·lació i el projecte d’urbanització al planejament 

vigent. 

• Resta per tramitar el pla parcial del sector del “Polígon E” de Can Canals. 

 

> Respecte el potencial del planejament vigent 

• Segons les estimacions efectuades el planejament vigent de Sant Quirze del Vallès té un potencial de 

395.265 m² de sostre residencial (amb uns 1.707 habitatges) i 306.651 m² de sòl destinat a activitats 

econòmiques amb 189.279 m² de sostre per a activitats econòmiques i 31.122 m² de sostre per a 

equipaments privats. 

Tot amb tot, cal tenir en compte les limitacions i els condicionants que comporten les servituds 

aeronàutiques de l’aeroport de Sabadell que, en alguns casos, entra en contradicció amb la normativa 

urbanística vigent per la interferència de l’àmbit afectat amb el sòl urbà. Aquestes limitacions poden 

comportar un romanent de sostre residencial i per a activitats econòmiques menor. 

 



MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA 5. SISTEMES GENERALS 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. Aprovació provisional 40 

5. SISTEMES GENERALS 

5.1. SISTEMA DE COMUNICACIONS 

Les infraestructures tenen un paper bàsic en l’ordenació del territori i de les ciutats. A Sant Quirze del Vallès 

la projecció de la xarxa de les infraestructures viàries i ferroviàries ofereixen l’oportunitat, d’una banda, de 

garantir unes millors connexions externes i, de l’altra, el repte d’integrar-les i millorar la cohesió interna de 

la vila i la interrelació entre les seves diferents parts.  

És de vital importància entendre la mobilitat com a factor determinant en quant a la millora de la qualitat 

ambiental. La Llei 9/2003 de mobilitat de Catalunya defineix la mobilitat sostenible com “la mobilitat que se 

satisfà en un temps i amb un cost raonables i minimitza els efectes negatius sobre l’entorn i la qualitat de 

vida de les persones”. El marc jurídic actual ordena la obligatorietat d’incloure als documents de 

planejament d’ordenació urbanística municipal un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG).  

5.1.1. PREVISIONS DEL PGOU 2000 

En relació a l’estructura de la xarxa viària de Sant Quirze del Vallès i l’ordenació jeràrquica del trànsit 

intern, el PGOU 2000 plantejava els següents objectius: 

- Eliminació del trànsit a través del nucli urbà. 

- Ordenació dels accessos a Sant Quirze. 

- Ordenació del trànsit pesat. 

- Jerarquització de la xarxa de carrers urbans. 

- Millora d’accessos i connexió entre sectors a Les Fonts. 

A nivell de connexió territorial, les propostes del PGOU 2000 estaven centrades en millorar els accessos al 

municipi. Mantenien la previsió del document precedent de la variant de la carretera de Rubí C-1413, 

estudiant alternatives al seu traçat, contemplant diverses maneres de salvar els obstacles existents. Es 

proposava una traça que ordenava l’accés a Sant Quirze mitjançant una rotonda, a continuació de la qual la 

via agafava un cert pendent fins el túnel del ferrocarril. A continuació, la via salvava el marge fins al Poble 

Sec, mitjançant la construcció d’un viaducte fins arribar a la cota del terreny i enllaçar amb el nus existent.  

El Pla preveia també, i d’acord amb allò que ha recollit el PTMB, la construcció de les calçades laterals de la 

C-58, així com una sèrie d’accessos que garantissin una adequada connexió entre Sant Quirze i l’autovia 

esmentada. El primer accés previst era el de la ronda Arraona, plantejat com una rotonda elevada de 

distribució als laterals de l’autopista, a Sant Quirze i Sabadell. Aquest accés s’entenia com una “porta” que 

havia de convertir el carrer en una important via de distribució vers els diversos sectors urbans: casc antic i 

urbanitzacions residencials. El següent accés es donava a l’avinguda d’Ègara i comportava, també, la 

urbanització del seu tram final. La seva raó de ser era l’aprofitament de les obres ja existents en el moment, 

tot i que es preveien dificultats futures per connectar-se als laterals de l’autovia. L’accés des de la ronda 

Arraona es preveia com opcional, entenent que el de la avinguda d’Ègara seria anterior pel fet de tenir obres 

ja començades. Per últim, es preveia un accés a Bellaterra a través del Polígon de Can Canals (sud-oest) que 

enllaçava amb un accés al polígon industrial de Can Torres - Can Llobet (Sabadell), mitjançant dues rotondes 

connectades. Aquest accés sorgia per l’objectiu comú de Sabadell i Sant Quirze del Vallès de connectar els 

seus municipis amb la Universitat autònoma de Bellaterra a través de la xarxa local. 

En quant a la xarxa viària urbana, les propostes del PGOU 2000 tenien com a objectiu principal diversificar 

els accessos als diferents sectors per tal de millorar el trànsit intern. El primer accés proposat era l’accés a 

Vallsuau, Sant Quirze Parc i el Castellet des de la C-1413, com a alternativa als puntuals i centrals que 

existien en el moment. Es va revisar el traçat i es va decidir en funció de la visibilitat a l’encreuament i 

l’adequació topogràfica. El següent accés es preveia com un únic nus viari capaç d’integrar els accessos cap 

al Casc Antic, Castellet-Sant Quirze Parc-Vallsuau i Castelltort-Rosales. Tenia com a objectiu unificar els dos 

punts de gir que es donaven a banda i banda del pont en un únic viaducte circular, per tal de facilitar l’accés 

a totes les opcions, i aconseguir una disminució del trànsit a l’interior del casc. En relació a aquest últim, es 

proposava també tractar l’accés a Los Rosales i Castelltort a través de la xarxa de carrers existents, per tal 

d’integrar millor el barri amb els sectors pròxims, transformant la carretera en un passeig urbà -Passeig de 

Los Rosales- des del qual tenen accés els carrers de Los Rosales. En el cas de Castelltort també es preveia 

millorar els camins que el relacionen amb Can Canals. L’últim accés previst es conformava com un enllaç 

entre Can Pallars i Vallsuau per tal de millorar la relació entre els dos sectors i entre el casc urbà i el medi 

natural, seguint el curs natural de la riera. L’enllaç entre la nova reserva viària i els carrers de Vallsuau 

suposava la rectificació de la rotonda existent entre les avingudes del Vallès i del Camp. Al final de la ronda 

d’Arraona es preveia un carrer urbà, que havia de donar accés a alguns dels camins principals de la serra, 

com el camí del Mig i el camí de la Font dels Caçadors, així com a l’àrea d’equipaments de Can Poncic. 

Pel que fa a la jerarquització i millora dels carrers, les actuacions previstes es concentraven en el sector de 

Can Canals i el polígon industrial de Can Casablanques. En el primer cas l’enllaç amb la variant de la C-1413 

donava accés a les àrees més properes a l’autopista i enllaçava amb la rotonda del final del polígon. En el 
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segon, l’objectiu d’alliberar el casc urbà de la circulació de vehicles pesats es veia reforçat per l’accés del 

polígon als laterals de la A-18 (C-58). 

En relació a l’estructura de la xarxa viària de Les Fonts, el PGOU 2000 plantejava els següents objectius: 

- Integració dels diversos sectors de Les Fonts. 

- Tractament de la carretera com a travessia urbana. 

- Superació de les barreres que representen la riera i les grans infraestructures: carretera i ferrocarril. 

- Millora i diversificació dels accessos, particularment des de la carretera. 

- Millores d’urbanització, dels carrers en general però especialment d’aquells eixos que per la seva 

dimensió tenen una major capacitat representativa. 

El tractament de la carretera com una travessia urbana era un objectiu que no depenia només del municipi, 

sinó del treball conjunt de diversos municipis per tal d’aconseguir la reducció del seu trànsit. Les reserves 

per a la construcció d’una futura variant i la millora en els accessos a l’autopista (suspensió de peatges), 

havien d’aconseguir alliberar el trànsit de la carretera Rubí - Terrassa, contribuint a la seva possible 

transformació. A nivell municipal, el PGOU 2000 proposava com a mesura provisional millorar la secció de la 

carretera, amb previsió d’amples voreres que permetessin la circulació de vianants i la millora en les 

connexions amb els carrers de Les Fonts, diversificant els accessos per a vianants i les oportunitats de 

creuament de la via. 

Per superar la barrera de la riera ja estava en construcció el pont que havia de garantir la unió entre les 

parts de Les Fonts i es van proposar dues noves vies d’accés cap a la carretera, una per cada direcció 

d’entrada i sortida. 

Finalment, en quant a la millora de la urbanització dels carrers el PGOU posava èmfasi en la requalificació 

dels carrers amb major representativitat; com la pròpia carretera, el passeig de Les Arenes, del Ferrocarril i 

de la Riera. Acollirien millores com pavimentació, increment d’arbrat, previsió de voreres més àmplies i 

d’aparcaments. 

5.5.2. REGULACIÓ 

El PGOU 2000 regula el sistema de comunicacions en base a les següents qualificacions: 

• Sistema viari (V): 

Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i per tant al conjunt 

d’autopistes, carreteres i camins; de carrers, servituds de pas i àrees d’aparcament públic. 

S’estableixen les següents categories de vies: 

- Conjunt de carreteres i carrers reflectits en el plànol.  

- Xarxa bàsica territorial, formada per aquelles carreteres que tenen com a funció principal la de 

relacionar entre sí les diferents àrees de l’entorn. 

- Xarxa bàsica urbana, formada per les vies que tenen com a funció principal la de relacionar entre 

sí les diferent àrees urbanes. Inclou les carreteres que travessen el sòl urbà i els carrers principals 

que constitueixen vies d’accés i d’estructuració.  

- Xarxa complementària urbana, formada pels carrers no inclosos dins de la xarxa bàsica urbana 

que la completen, facilitant l’accés a les edificacions, per les servituds de pas i per les àrees 

d’aparcament.  

- Passatges i carrers peatonals del Casc antic i Les Fonts, que tenen l’accés restringit a l’interior 

de l’illa que els conté. 

- Xarxa de camins rurals, formada pels camins que tenen com a funció principal la vertebració del 

territori no urbanitzat. 

• Serveis viaris (Vs): 

Comprèn aquells sòls de titularitat pública on podran instal·lar-se estacions de servei. 

5.5.3. CONDICIONS ACTUALS  

Sistema viari - xarxa territorial 

El terme de Sant Quirze del Vallès conta amb una bona connectivitat i relació supramunicipal. És accessible 

territorialment des de 5 punts, 3 localitzats a la via C-58 i 2 localitzats a la via C-16. Ambdues vies 

transcorren per la seva perifèria permetent una bona connectivitat amb la resta del territori i un alt grau 

d’accessibilitat als diferents nuclis urbans. Connecten amb una de les infraestructures viàries principals de 

l’àrea metropolitana de Barcelona que creuen la plana del Vallès: l’AP-7 o E15. 

- La C-58 uneix Barcelona amb Sabadell i Terrassa i és la carretera de Catalunya amb més circulació 

de vehicles i la primera en disposar d’un carril BUS-VAO. Consta de 2 accessos directes a Sant Quirze 

del Vallés i 1 accés a través de la C-1413a. 
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5.1.1. Xarxa general viària i ferroviària. Accessibilitat territorial. 

5.1.2. Estructura de la xarxa viària urbana. 

5.1.4. Afectacions no executades i urbanitzacions pendents. 

- La C-16 permet per mitjà de la BP-1503 l’accés al barri de Les Fonts, comunicant-lo amb Terrassa, 

Sabadell, Cerdanyola i la banda Besòs de Barcelona. D’altra banda, permet l’accés al centre del 

municipi a través de la C-1413a 

Les dues vies formen part de la xarxa d’accessibilitat territorial (veure el plànol 5.1.1. Xarxa general viària i 

ferroviària. Accessibilitat territorial a l'Atles de la informació urbanística). 

Respecte a les previsions del PGOU, no s’ha executat la variant de la C-1413a, que havia de millorar la 

seva traça i alliberar de trànsit el nucli urbà. Falta també per executar el nus de la ronda Arraona, 

que havia de donar accés des de la C-58 i convertir-se en la “porta” de Sant Quirze del Vallès. Aquest 

nus, però, i donat que es plantejava com a opcional, es considera menys prioritari que l’accés de Can 

Canals, encara sense construir, que ha de facilitar l’accés cap a Bellaterra i el polígon industrial de 

Can Torres i Can Llobet i que ha de comunicar el municipi de forma més directa amb la Universitat 

Autònoma de Bellaterra. 

Sistema viari - xarxa urbana 

La xarxa viària interna del municipi s’articula a partir d’un primer eix nord-sud format per l’avinguda d’Ègara 

i l’avinguda d’Antoni Gaudí que enllaça en el seu extrem meridional amb la carretera de Molins de Rei (C-

1413). L’avinguda del Camí del Mas transcorre pel sector est del nucli urbà paral·lel a l’avinguda Antoni 

Gaudí fins a connectar amb la plaça de l’Estació, rotonda de distribució sobre la que pivota la major part de 

la circulació que entra pel sud del nucli urbà. 

El moviment est-oest s’articula en dos eixos: per un costat, la ronda Arraona que permet la connexió amb el 

barri de Can Feu i Sabadell i, per l’altre, la carretera de Molins de Rei (C-1413) contigua a la via del 

ferrocarril que surt de la plaça Estació i passa per sota de l’autovia fins a Sabadell per la part est i per la 

part oest travessa el municipi fins arribar al barri de Les Fonts. 

Les àrees més desfavorides del municipi en quant a vialitat són les àrees urbanes aïllades del sud del 

municipi (Los Rosales, Poble Sec, Castelltort i Sotavia) per tenir una xarxa viària bàsica molt reduïda, 

simplificada a aquells carrers que tanquen recorreguts. A més, mantenen una estreta relació viària amb les 

àrees industrials del voltant, el que comporta una barreja de tràfics no desitjada. 

Les àrees industrials estan ben comunicades amb la xarxa viària territorial, en concret amb la C-58. Aquesta 

estreta relació permet, generalment, una correcta segregació entre el tràfic residencial i l’industrial. 

A Can Casablanques, l’avinguda d’Ègara absorbeix tant tràfic industrial com residencial. Tot i això, la seva 

proximitat amb l’accés a la C-58 minimitza el seu impacte. 

A Can Canals el tràfic industrial es veu obligat a passar pel costat del barri del Poble Sec per tal de poder 

accedir a la C-58. El planejament preveia justament una rotonda de distribució que permetia accedir a la C-

58 evitant passar pel barri (accés cap a Bellaterra). Caldrà revisar el projecte en aquest punt, amb 

coordinació amb el municipi de Sabadell, degut a les modificacions i els nous projectes d’urbanització 

executats des del 2000. 

El polígon de Can Torres és actualment el més aïllat de tots, tant de la xarxa viària urbana de Sant Quirze 

com de la C-58. Aquest depèn més de la xarxa viària de Sabadell, que no pas de Sant Quirze. Així i tot, el 

projecte que el PGOU 2000 tenia per aquest polígon connectava amb la rotonda de distribució anteriorment 

citada i, per tant, connectava més directament amb la xarxa viària de Sant Quirze. Igualment s’haurà de 

replantejar. 

Per acabar, el polígon de Can Feu, encara que queda situat a l’altre costat de la C-58, queda ben connectat 

amb Sant Quirze a través de la ronda d’Arraona. 

Respecte a les previsions del PGOU en quant als nous accessos als diferents sectors i a la 

jerarquització dels carrers,  s’ha dut a terme cap de les actuacions prèviament descrites. D’aquesta 

manera, queden pendents d’executar l’accés directe a Vallsuau, Sant Quirze Parc i el Castellet des de 

la C-1413; el viaducte circular que havia de donar accés al Casc Antic, Castellet-Sant Quirze Parc-

Vallsuau i Castelltort-Rosales; el tractament de carrers i accessos a Los Rosales i Castelltort; l’enllaç 

entre Can Pallars i Vallsuau; i la jerarquització i obertura de nous carrers als polígons de Can Canals i 

Casablanques (veure els plànols 5.1.2. Estructura de la xarxa viària urbana i 5.1.4. Afectacions no 

executades i urbanitzacions pendents a l'Atles de la informació urbanística). 

El barri de Les Fonts queda segregat en quatre per la riera de les Arenes, la línia de ferrocarril i la carretera 

BP-1503. A la part oest de la carretera s’hi accedeix a través del carrer Mossèn Parramon des de la BP-1503, 

carrer que també creua la riera i el ferrocarril juntament amb el Passeig Riera, principals eixos tranversals 

que cusen els tres trossos amb que la part oest de Les Fonts està dividida. Cal afegir els tres eixos 

horitzontals: passeig del Ferrocarril, carrer de Baix Riera i carrer passeig Centre que complementen en cada 

una de les tres parts els eixos verticals abans esmentats. La part est disposa d’una vialitat més tortuosa i 

laberíntica per la seva orografia abrupta. S’hi accedeix des de dos punts de la carretera BP-1503: des de 

l’estació de servei i pel carrer Verge de Fàtima, vial amb continuïtat a la part oest del nucli. 

Respecte a les previsions del PGOU, queda pendent l’adaptació de la carretera B-1503 com a travessia 

urbana, així com els dos accessos que s’havien previst (veure els plànols 5.1.2. Estructura de la xarxa 
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viària urbana i 5.1.4. Afectacions no executades i urbanitzacions pendents a l'Atles de la informació 

urbanística). 

Sistema viari - xarxa rural 

Cal destacar el paper de la xarxa de camins rurals com a connectors dels dos centres urbans que componen 

el municipi, segregats per la serra de Galliners, i també com a connectors de cada un d’ells amb el territori 

natural. 

D’aquests camins cal destacar el camí dels Monjos com a eix vertebrador, carener de la serra de Galliners i 

d’importància històrica, que connectava el monestir de Sant Llorenç de Munt amb el de Sant Cugat. La resta 

de camins comuniquen amb aquesta via històrica, de caire supramunicipal. 

El GR-6 (de Barcelona a Montserrat) és un altre camí d’importància supramunicipal que passa pel terme, que 

s’uneix amb el camí dels Monjos i passa pel nucli de Les Fonts. A més existeixen altres camins que 

comuniquen amb els municipis veïns de Cerdanyola, Rubí, Sant Cugat i Terrassa, i una xarxa complementària 

a aquesta dóna accés als masos i a llocs d’interès de la Serra, com les fonts, parcel·les agrícoles i l’ermita de 

Sant Feliuet de Vilamilanys. 

El PGOU 2000 defineix la xarxa de camins rurals com aquella formada pels camins que tenen com a funció 

principal la vertebració del territori no urbanitzat i la comunicació amb la ciutat. Com ja s’ha esmentat a 

l’apartat 4.4.7. Regulació del sòl no urbanitzable del present document, el PGOU definia una sèrie de camins 

principals integrats a la xarxa viària general, així com una sèrie de camins locals que havien de 

complementar aquests primers i completar la xarxa rural. Els camins rurals formen part del sistema viari, 

clau V (veure la sèrie de plànols 4.4.1. Estructura general i orgànica del territori, 4.4.5. Ordenació del sòl 

no urbanitzable. PGOU 2000 i 5.1.7. Camins i Itineraris a l'Atles de la informació urbanística). 

Mobilitat i transport públic 

Hi ha 6 línies de bus que serveixen el terme, 4 diürnes i 2 nocturnes: 

- La línia Sabadell – Sant Quirze (L12), servida per Transports Urbans de Sabadell connecta el casc 

antic i les urbanitzacions de Vall Suau Can Feliu i Vallès Parc. 

- Les línies B8, C2 i C7, servides per l’empresa SARBUS, connecten Sant Quirze amb l’hospital i la 

Universitat de Terrassa i, alhora, amb el polígon industrial de Can Feu. 

- Finalment, les línies N6 i N64, també servides per l’empresa SARBUS, connecten Barcelona amb el 

municipi. 

La connexió en transport públic amb Terrassa i les Fonts és encara insuficient, degut especialment a la baixa 

freqüència de les línies de transport i a la manca d’una  línia accessible per a persones amb mobilitat 

reduïda.  

Ferrocarril 

Sant Quirze del Vallès disposa de dues estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): Sant 

Quirze i Les Fonts (dintre del terme municipal de Terrassa), que donen cobertura als dos nuclis. La línia S1 

uneix Barcelona amb Terrassa i la línia S2 uneix Barcelona amb Sabadell, passant per la Universitat 

Autònoma. 

Cal apuntar que aquest servei millorarà amb el projecte de connexió de l’estació de ferrocarril de Sabadell 

amb l’eix orbital ferroviari (PITC-2006). 

Dintre del terme, el PTMB preveu una xarxa de tramvia o plataforma única d’autobús de connexió Sant Cugat 

del Vallès – Rubí – Les Fonts i un altre de Les Fonts – Terrassa. 

A més, al voltant del terme també preveu una nova línia d’FGC Barcelona-Vallès pel túnel d’Horta que 

permetria connectar Sabadell amb Terrassa i, d’aquesta manera, també amb la part est de Sant Quirze. 

També preveu una xarxa de tramvia o plataforma única d’autobús de connexió UAB – Badia del Vallés – 

Barberà del Vallès – Sabadell. 

Carril bici 

Sant Quirze del Vallès disposa d’un carril bici situat a la ronda Arraona, el recorregut del qual va des de 

l’avinguda del Camí del Mas fins al carrer Pintor Vila Puig.  

A l’any 2011, l’Ajuntament va realitzar un estudi de mobilitat que proposava tancar el recorregut d’aquest 

carril bici passant per l’avinguda Del Vallès, per seguir pel Torrent de la Betzuca i la Riera de Can Barra, 

enllaçar amb la carretera C1413a i l’avinguda del Camí del Mas per tornar a la ronda Arraona. Tot i que es va 

valorar molt positivament la importància donada a l’eix del Torrent de la Betzuca i la riera de Can Barra com 

a eix vertebrador, la proposta no resolia l’objectiu principal que havia de tenir aquest carril bici, la connexió 

intermunicipal. 

La comunicació a nivell peatonal i amb bicicleta amb els municipis veïns és pràcticament inexistent. És per 

això que l’Ajuntament està treballant per resoldre aquest problema intentant salvar les desconnexions 

provocades per la C-58 que es converteix en el principal obstacle. D’aquesta manera, s’estan estudiant punts 

Autobús de la línia B8-Sant Cugat – Rubí – Terrassa (Hospital). 

Estació de ferrocarril de Sant Quirze del Vallès. 
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Proximitat dels espais lliures entre 500 i 1000 m². Radi = 200 m 

5.2.1 La xarxa d'espais lliures urbans. Catalogació segons qualificació. 

de possible contacte com poden ser el pas peatonal des del polígon E de Can Canals cap al polígon de Can 

Torres i Can Llobet, o la possible ubicació d’un carril bici pel pas de la carretera C1413a, que permetrien la 

comunicació de Sant Quirze a Sabadell; l’habilitació d’una via per l’avinguda d’Ègara, que permetria generar 

continuïtat amb el carril bici de Terrassa; o la culminació del projecte de la Via Verda, que donaria pas des 

del municipi cap a Bellaterra. 

El nou POUM tindrà com a prioritat, per tant, aconseguir aquesta comunicació peatonal i per a bicicletes 

entre els diferents municipis, que en facilitarà la seva connexió i circulació per als ciutadans. 

5.2. SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

Partint del concepte de ciutat-mosaic territorial, es posa de manifest la necessitat d’abordar l'ordenació dels 

sistemes naturals des de la consideració del territori com a un sistema sencer. El conjunt dels espais lliures 

forma un sistema de vital importància en el manteniment dels principals processos ecològics i territorials. En 

aquest sentit, el nou Pla de Sant Quirze del Vallès haurà d’abordar el mosaic dels espais lliures des de totes 

les escales que siguin necessàries, des del nivell sectorial de la ciutat, fins a una matriu global del territori. 

5.2.1. PREVISIONS DEL PGOU 2000 

El PGOU 2000 centrava la seva atenció en el potencial de la serra de Galliners com a parc territorial i en el 

de les rieres com a nexe d’unió entre les àrees naturals i urbanitzades que, a banda de garantir un espai 

lliure de gran continuïtat, donava l’oportunitat de configurar un sistema de parcs des de la serra fins a les 

petites places dels barris. 

A nivell d’estructura general, els objectius de la ordenació d’espais lliures eren els següents: 

- La millora de les relacions entre barris. 

- La previsió d’accessos i relacions entre equipaments. 

- La potenciació dels recorreguts per a vianants. 

- La millora de la imatge de la població. 

El Pla incorporava actuacions sobre el parc de la riera per aconseguir els objectius següents: 

- Continuïtat dels espais naturals a través de la conservació o restauració de la vegetació existent. 

- Previsió d’aparcaments per a facilitar l’accés al parc. 

- Diversificació d’activitats i camins. 

- Espais lliures adaptats a activitats diverses. 

- Ordenació d’un seguit de jardins de mida petita a diversos sectors del parc. 

- Articulació de dotacions a través del parc. 

Els espais lliures provinents de cessions de plans parcials (al voltant del Poliesportiu i el Parc de les 

Morisques) es proposaven com a nous punts de polaritat units a la riera a través de la ronda Arraona. 

Per a l’àrea de Les Fonts, el PGOU 2000 tenia l’objectiu principal de recuperar l’àmbit de la riera com a 

espai urbà, integrant sectors diversos a través de la reestructuració de passeigs laterals i de la renovació dels 

fronts a banda i banda de la riera. Amb aquesta intenció es plantejava la transformació dels àmbits 

corresponents a les unitats d’actuació 10, 1, i 2 (executades actualment a excepció de la darrera). En el límit 

de Les Fonts amb la serra de Galliners es plantejà la transformació del camí de Can Corbera en un camí-

passeig que actués com a límit entre l’àrea urbana de baixa densitat i com a accés als camins de la serra i el 

sòl rústic. 

5.2.2. REGULACIÓ 

El planejament vigent regula el sistema d’espais lliures en base a les següents qualificacions: 

• Sistema de parcs territorials (Pt). 

Comprèn els sòls interns a l’àrea urbana, respecte dels quals l’Administració pública intervindrà 

activament per tal de garantir i promocionar les seves funcions mediambientals, d’esplai, repòs, 

esbarjo i lleure per als ciutadans.  

Part dels sòls inclosos en els parcs territorials corresponen a àrees d’influència de les rieres que han 

quedat integrades en les àrees urbanes i que el Pla General vol garantir la seva conservació. 

L’ús propi dels parcs territorials és el d’agrícola, el forestal i el lleure, admetent-se com a 

compatibles les dotacions públiques, circulació i aparcament.  

• Sistema de parcs urbans (Pu). 

Format pels sòls d’espais lliures d’una certa grandària, que tenen com a funció principal el repòs, 

l’esbarjo i el lleure dels ciutadans. Tenen generalment un tractament més artificialitzat que els parcs 

territorials i estan sotmesos a un ús més intens. S’ordenen prioritàriament amb arbrat i jardineria, i 
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Excursió per la serra de Galliners. 

Parc de Can Barra. 

només s’admetran els edificis o les instal·lacions descobertes per la pràctica esportiva, jocs infantils o 

edificis culturals, que no ocupin més del 8% de la superfície total del parc.  

• Sistema de places i passeigs urbans (P). 

Comprèn els sòls destinats a espais verds o àrees pavimentades, de superfície igual o inferior a una 

hectàrea (1ha), que tenen com a funció principal el repòs, l’esbarjo i la relació social entre els 

ciutadans. S’admet també l’ús d’aparcament soterrani sempre que es garanteixi la possibilitat de 

plantació sobre forjat. 

Dins d’aquest sistema s’hi inclouen també petites placetes, rotondes i franges enjardinades de 

protecció dels eixos viaris.  

No s’admet cap tipus d’edificació excepte instal·lacions accessòries de joc i esbarjo, que no 

ultrapassin el 5% de la superfície de plaça o jardí urbà. 

Els sòls destinats a places i jardins no superaran un pendent del 20% ni podran disgregar-se en trossos 

sense identitat. Es tendirà a assolir el major nivell de concentració de terrenys per tal de poder 

inscriure, com a mínim, una circumferència de 15 metres de radi. 

5.2.3. CONDICIONS ACTUALS 

Les àrees naturals d’escala territorial 

Els espais lliures de Sant Quirze del Vallès, com ho és la serra de Galliners, formen part d’un sistema 

connector de gran importància pel manteniment de la connectivitat entre els espais naturals protegits del 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i del Parc Natural de la Serra de Collserola i, a escala regional, pel 

manteniment de les connexions entre la Serralada Litoral i la Serralada Prelitoral. 

La serra de Galliners que pertany al corredor biològic anomenat la Via Verda, el qual uneix la serralada 

litoral i la prelitoral, és un dels últims espais forestals de la plana del Vallès.  

Cal tenir present el potencial de la serra de Galliners com a Parc Territorial i dels torrents de la Betzuca i de 

Can Corbera com a nexe d’unió entre les àrees naturals i les urbanitzades. 

Els espais lliures urbans 

El municipi gaudeix d’una correcta dotació d’espais lliures, tant de verds de proximitat (de 500 a 5.000 m²), 

com de parcs de referència (> de 10.000 m²).  

Alguns dels espais lliures de proximitat són: 

Plaça del Molí: 

En aquest espai es reuneix una zona esportiva amb una zona de jocs infantils i un espai de descans. A 

la plaça també hi ha un local social que funciona com a servei de bar. 

Plaça Nova de Les Fonts: 

És un dels espais de trobada importants del nucli de Les Fonts. Una gran part dels seus 1.200 m² de 

superfície són de paviment dur, però el combina amb un espai de jocs infantils i una zona de gespes i 

arbusts. 

Plaça a la unitat d’actuació 7 – Can Tuset: 

És una plaça urbana de 2.000 m² creada a partir de l’execució del bloc d’habitatges de protecció de 

Can Tuset, que tanca el parc pràcticament en la seva totalitat, juntament amb habitatges 

plurifamiliars i cases de cos existents. De configuració tancada, té la seva obertura al passatge Dalí. 

Parc del cementiri Vell 

Parc de 5.484 m² resultat de la construcció d’habitatge corresponent a la unitat d’actuació 9 

d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar. El parc actua com a eixamplament de l’avinguda d’Ègara en 

la seva arribada a la ronda Arraona i salva el desnivell entre l’avinguda i el passatge de la Terra 

Alta, on fan front els habitatges en tipologia de bloc plurifamiliar. La totalitat de la serva superfície 

és paviment drenant, sigui amb camins de sauló, gespa, enjardinaments o llambordes de junta 

oberta.  

Plaça Almogàvers 

Espai públic que envolta els blocs d’habitatges executats en la unitat d’actuació 10, a Les Fonts. Té 

una superfície de 3478 m² distribuïda en tres espais de paviment dur, que són els que es generen 
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entre aquests blocs i que lliguen l’actuació amb el seu entorn, vinculant el carrer dels Horts amb el 

carrer de l’Església. Inclouen zones de joc infantil i de respòs. 

Com a espais lliures de referència cal esmentar: 

Parc del Torrent de la Font del Pont: 

Aquest parc, de 3.000 m² de gespa i arbres, està envoltat d'una tanca d'arbusts, amb una zona de jocs 

infantils. 

Parc de Can Barra: 

El parc forestal de Can Barra és un parc típic de riera situat al nucli urbà amb una extensió de 47.000 

m². Tant la seva ubicació com la seva morfologia el fan un espai ideal de passeig, amb una rica flora i 

fauna autòctona. 

Parc de Can Feliu: 

Situat al costat de la Riera de Can Feliu, té una superfície de més de 54.000 m². Es caracteritza per la 

gran extensió de prats, amb un vial peatonal pavimentat que el creua, i el llac artificial amb sortidor 

d'aigua. També té una petita zona de jocs infantils. 

Parc de les Morisques: 

És un dels principals centres neuràlgics de la vida social quirzetenca.  

També conegut com la Taula Rodona, aquest parc de 40.000 m² està situat a la zona del Mas Duran. 

La peculiaritat d'aquest gran parc són els diferents espais i racons de què disposa.  

El visitant podrà trobar camins per passejar sense pressa i on els infants poden anar lliurement en 

bicicleta.  

El parc compta amb un amfiteatre a l'aire lliure i un parc infantil. S’hi troba instal·lada l'escultura 

Continuum, de l'artista local Tom Carr.  

Parc adjunt al Passeig del Colomer 

Parc de gran extensió (de superfície entorn els 47000 m²) que limita amb l’àrea de l’estació i que en 

la seva part sud inclou la part final del Torrent de la Betzuca, abans de la via de ferrocarril, que 

esdevé en aquest tram el Riu Sec. Aquesta àrea alberga una zona d’horts.   

Parc al carrer Santa Anna: 

Parc d’uns 6000 m² ubicat davant de la riera de Les Fonts que s’inclou dins la unitat d’actuació 11, 

que incloïa la construcció de dos blocs d’habitatges plurifamiliars. Actualment és un espai lliure de 

pins. 

L’estàndard de zones verdes 

El PGOU 2000 especifica que l’estàndard de zones verdes corresponent a la població total prevista (23.000 

habitants) és força elevat: 43,68 m²/habitant. 

Actualment, a l’índex històricament fixat de 5 m² de zona verda per habitant, se li ha afegit un altre força 

més exigent, que estableix un mínim d’espais lliures de 20 m² de zona verda per cada 100 m² de sostre 

residencial edificable previst pel Pla. De forma general, l’acompliment d’aquest índex obliga a unes reserves 

molt importants de sòls per nous espais lliures. 

No és el cas de Sant Quirze del Vallès. Els verds existents qualificats en sòl urbà consolidat sumen un total de 

1.058.059 m². Segons el planejament vigent, el sostre residencial en sòl urbà consolidat en el terme de Sant 

Quirze del Vallès és de 1.656.808 m². Amb aquest sostre, segons l’article 65.3 i 65.4 del TRLU, Sant Quirze 

del Vallès hauria de comptar amb 331.362 m² d’espais lliures (20 m² de sòl per cada 100 m² de sostre 

residencial), que correspon a una xifra clarament menor a la que el municipi té actualment.  

Sant Quirze del Vallès supera, amb escreix, les exigències manades per la legislació vigent, ja que compta 

amb gairebé 64 m² de sòl qualificat d’espais lliures per cada 100 m² de sostre residencial potencial en sòl 

urbà consolidat a data 2017, sense tenir en compte els sectors i àmbits no executats encara. 

El desenvolupament total del PGOU comportaria l’existència de gairebé 129 ha de sòl qualificat com a 

sistema d’espais lliures. Tenint en compte el potencial total del Pla i les cessions a efectuar, l’estàndard 

pujaria fins a 75,87 m²/100 m² sostre residencial (veure el plànol 5.2.2. La xarxa d’espais lliures. 

Catalogació segons propietat a l'Atles de la informació urbanística). 

 

Parc de Can Feliu 

Parc de les Morisques (Taula Rodona) 

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES

Sòl urbà consolidat en el PGOU 2000 223.947 m² 37,59 m²/100m² st

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

Sòl urbà consolidat 2017 1.058.059 m² 63,86 m²/100m² st

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

Sòl en àmbits o sectors no executats 53.426 m² 131,57 m²/100m² st

Total 1.287.897 m² 75,87 m²/100m² st
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Un cop es recepcioni per part de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès la totalitat de les obres 

d’urbanització del sector del Castellet, s’incorporaran 176.411 m² destinats a espais lliures, amb un 

estàndard respecte al seu potencial de sostre de 111,01 m² d’espais lliures / 100 m² sostre residencial). 

Així mateix, els sectors i àmbits pendents d’executar preveuen la incorporació d’una superfície total d’espais 

lliures superior a la superfície de sostre residencial prevista (131,57 m² d’espais lliures / 100 m² sostre 

residencial). La major part de dotació d’espais lliures es preveu per part de la unitat d’actuació de Sotavia 

(11.276 m²) així com per part del Pla especial de Can Poncic (23.292 m²).  

5.3. SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I SERVEIS TÈCNICS 

Els equipaments comunitaris, per la seva naturalesa i finalitat, esdevenen elements cabdals en la 

configuració de la forma i el funcionament de la ciutat. A diferència dels altres usos de desenvolupament 

majoritari i extensiu (habitatge, activitats econòmiques), els equipaments comunitaris no conformen ciutat 

per ells mateixos però, en canvi, la seva presència és insubstituïble per a la formació dels teixits urbans de 

manera completa. Aspectes com la posició, la qualitat funcional i arquitectònica dels mateixos, són cabdals 

en la construcció de la ciutat. 

La presència de les peces d’equipaments comunitaris dins del context urbà ha de respondre no només als 

factors relacionats amb la cobertura o prestació de determinats serveis necessaris per a la vida ciutadana 

sinó, també i molt particularment, a la seva capacitat estratègica de qualificar els espais i els recorreguts 

per damunt d’altres usos o implantacions edificades. 

5.3.1. PREVISIONS DEL PGOU 2000 

S’ha esmentat anteriorment la previsió d’accessos i relacions entre equipaments com un dels objectius del 

PGOU 200 pel que fa a l’estructura general del territori. Així doncs, una de les línies estratègiques del Pla 

era l’articulació d’un seguit d’equipaments al voltant dels espais lliures de la riera. Aquesta lectura del parc 

de la riera com a suport de dotacions s’evidencia amb la presència d’espais com les masies històriques, 

elements essencials dins d’aquest sistema que contribueixen a mantenir la memòria històrica dels entorns de 

la riera, i es consolida amb les reserves de sòl per a dotacions comunitàries.  

Exemples del primer cas són Can Poncic, Can Pallars o Can Llobateres, en direcció a Terrassa, o Can Feliu i 

Can Barra, en àmbits de centralitat dins el municipi. 

Pel que fa a les reserves de sòl en aquests àmbits, es preveia una reserva per a centre escolar en l’àmbit de 

Vall-suau – Can Feliu (el que és ara l’Escola 11 de setembre). La relació entre espais de parc i dotacions es 

donava en altres zones: l’ampliació del poliesportiu que permeti la incorporació d’un parc adjunt, o la 

creació d’un nou centre escolar junt al parc de Mas Duran (CEIP Taula Rodona, Escola Bressol Municipal El 

Patufet) i la previsió de dotacions culturals o de lleure dins el propi parc.  

Altres actuacions pel que fa a equipaments són l’ampliació del centre de secundària i l’ampliació de 

l’Ajuntament, així com de l’església de Santa Julita.  

Quant a l’àmbit de Les Fonts, dotacions existents com l’escola Pilarín Bayés i el poliesportiu i previsions de 

dotacions culturals, administratives i assistencials havien d’ajudar a convertir el Passeig de la Riera en el 

principal eix estructurador del nucli (veure plànol 5.3.2 Estructura del sistema d’equipaments. Catalogació 

segons tipus a l'Atles de la informació urbanística). 

5.3.2. REGULACIÓ 

El planejament vigent regula el sistema d’equipaments comunitaris i serveis tècnics en base a les següents 

qualificacions (veure la sèrie de plànols 5.3.1. Estructura del sistema d’equipaments. Catalogació segons 

qualificació a l'Atles de la informació urbanística): 

• Dotacions comunitàries (D): 

El formen aquelles zones assenyalades pel Pla amb aquesta qualificació. Els possibles usos que es 

determinen com a sistema d'equipament comunitari són: 

- Dd. Docent, amb usos educatius 

- Ds. Sanitària i assistencial, que inclou l’ús funerari (limitat al cementiri) 

- De. Esportiva, inclou els usos esportius i de lleure 

- Dc. Cultural i social, que pot incloure usos culturals, associatius, educatius i esportius 

- Da. Administrativa, amb usos d’oficines i serveis 

- Dr. Religiosa 

- D. Dotacions sense ús determinat 

La normativa incorpora, també, la dotació d’Abastament, amb usos comercials i de mercat. No 

obstant, aquesta nomenclatura no apareix de forma gràfica. 

• Serveis tècnics (St):  

Correspon a les dotacions necessàries per al correcte funcionament de les infraestructures urbanes i 

serveis tècnics (producció i subministrament d’energia, abastament i evacuació d’aigües, depuració, 
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plantes de residus, abocadors, instal·lacions telefòniques, telecomunicacions, així com 

emmagatzematge de la maquinària de manteniment i transport), incloent les construccions 

complementàries a les mateixes.  

5.3.3. EQUIPAMENTS COMUNITARIS, SEGONS TIPUS 

A l’estudiar el sistema d’equipaments del municipi s’ha elaborat una classificació que permet diferenciar-los 

segons la seva funcionalitat: docents, sanitaris-assistencials, culturals i socials, administratius, religiosos i 

esportius. (veure la sèrie de plànols 5.3.2. Estructura del sistema d’equipaments. Catalogació segons tipus a 

l'Atles de la informació urbanística). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

5.3.4. CONDICIONS ACTUALS 

La necessitat de nous equipaments en els municipis no es produeix linealment, si no de forma escalada, en 

funció del tipus d’equipament i l’àmbit poblacional o territorial al que dóna serveis. Cal tenir especial cura 

en conèixer les necessitats d’aquells equipaments més extensius i, a la vegada, els de major dimensió: els 

equipaments docents i els equipaments esportius. Cal que el planejament general faci les previsions de 

reserva de sòl necessari per donar cobertura a les necessitats de la població en aquest tipus de dotacions. 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS TÈCNICS

22. Planta de valorització de residus no perillosos

23. Dipòsit ATLL

24. Dipòsit

25,26. Centre de Transformació

27. Dipòsits CASSA i Centre de Transformació

28. Dipòsit d'aigües CASSA

29. Deixalleria

30. Dipòsit d'aigües CASSA

TIPUS

DOCENTS

1.CEIP Pilarín Bayés

2.CEIP Lola Anglada

3.IES Sant Quirze del Vallès

4.CEIP Purif icació Salas i Xardri

5.CEIP Onze de setembre

6.CEIP Taula rodona

7.Escola Bressol Municipal El Patufet

8.CEIP El Turonet

SANITARIS

9.Residència d'Assís

10. CAP de Sant Quirze

11. Cementiri municipal

12. Casal d'avis de Sant Quirze

CULTURALS I SOCIALS

13.Centre Cívic Masia de Can Felliu

14. Biblioteca Municipal

15.Equipament cultural La Patronal

ADMINISTRATIUS

16.Correus

17.Ajuntament de Sant Quirze

RELIGIOSOS

18. Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita

ESPORTIUS

19. Zona esportiva municipal Les Fonts

20. Pista esportiva

21. Complex esportiu Can Casablanques
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Escola bressol Alumnes Línies

P‐0 16 2

P‐1 51 4

P‐2 80 4

TOTAL 147 10

Proximitat d'equipaments docents. Escoles radi 500 m (groc) Instituts radi 
1.000 m (vermell). Reserves d’equipament fora de les àrees cobertes 
(taronja). 

Equipaments docents 

Actualment a Sant Quirze del Vallès hi ha els equipaments docents públics següents: 

 

_Llars d’infants 

L’escola bressol municipal El Patufet té una capacitat total de 147 alumnes, capacitat que es preveu omplir 

en la seva totalitat el curs 2017-2018.  

 

 

 

 

Les escoles bressol La Marieta i Picarol Blau són altres centres de titularitat privada que donen servei a 

infants de 0 a 3 anys, el segon amb un nombre total de 85 places. 

 

_Educació infantil i primària 

L’educació infantil i primària pública es reparteix entre sis centres: l’escola Purificació Salas, El Turonet, 

Onze de Setembre, Taula Rodona i Lola Anglada i Pilarín Bayés (a l’àmbit de Les Fonts). Al curs 2017-2018, la 

demanda per a educació infantil i primària és de 2.235 alumnes. Aquest curs, l’oferta és superior a la 

demanda en 50 places. 

 

_Educació secundària i Batxillerat 

L’educació secundària i batxillerat s’ofereix a l’Institut de Sant Quirze, amb una demanda de 652 alumnes a 

l’ESO i 263 alumnes a Batxillerat, i a l’Institut Salas i Xandri, que ofereix únicament secundària i té 181 

matriculacions el curs 2017-2018. 

 

A l’educació secundària la demanda és molt superior a l’oferta, i caldrà preveure un nou centre de 

secundària per a fer-hi front. 

_Altres centres 

El centre municipal de formació d’adults l’Olivera té 350 matriculats pel proper curs 2017-2018. 

L’Escola municipal de música Can Bartra té enguany 175 matriculats, 77 alumnes menys que fa dos anys. 

Per la resta, pràcticament tots els altres centres han augmentat alumnes respecte el període esmentat de fa 

dos anys. 

Nom del centre Naturalesa Titularitat Adreça EINF1C EINF2C EPRI ESO BATX CFPM CFPS FPA MÚSICA
Llar d'infants
Escola Bressol El Patufet Públic Corporacions Locals rda Santa Julita, s/n EINF1C
Llar d'infants privada La Marieta Privat Societats Mercantils c. Pedres Blanques 33 EINF1C
Escola Bressol Picarol Blau Privat c. Pous 5-7 EINFC1
Escola infantil i primària
Escola Purificació Salas i Xandri Públic Dep. d'Ensenyament av. Arrahona s/n EINF2C EPRI
Escola El Turonet Públic Dep. d'Ensenyament c. Lleida 3 EINF2C EPRI
Escola Onze de Setembre Públic Dep. d'Ensenyament c. Castanyers s/n EINF2C EPRI
Escola Pilarín Bayés Públic Dep. d'Ensenyament c. Josep Mitats 0 EINF2C EPRI
Escola Taula Rodona Públic Dep. d'Ensenyament c. Frederica Montseny s/n EINF2C EPRI
Escola Lola Anglada Públic Dep. d'Ensenyament c. Segarra s/n EINF2C EPRI
Educació secundària i batxillerat
Institut de Sant Quirze Públic Dep. d'Ensenyament c. Bages 21 ESO BATX
Institut Salas i Xandri Públic Dep. d'Ensenyament av. Arrahona s/n ESO
Altres centres
Centre Municipal de Formació d'Aldults L'Olivera Públic Corporacions Locals pg. Can Barra 0 FPA MÚSICA
Escola de Música Municipal Públic Corporacions Locals c. Sentmenat 4

Escola bressol municipal El Patufet. 

ESCOLES P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è TOTAL Línies

Escola Purificació Salas 21 25 26 26 25 52 50 42 50 317 1

Escola El Turonet 25 25 26 26 26 26 24 24 24 226 1

Escola Onze de Setembre 25 42 26 52 26 27 51 47 49 345 1

Escola Pilarín Bayés 43 46 50 53 45 52 57 51 43 440 2

Escola Taula Rodona 50 51 52 51 52 53 50 48 66 473 2

Escola Lola Anglada 40 50 51 52 52 51 46 43 49 434 2

TOTAL PRIMÀRIA 204 239 231 260 226 261 278 255 281 2235

CENS TOTAL 207 217 226 259 234 261 285 258 310 2257

CENS % 98,6 110,1 102,2 100,4 96,6 100 97,5 98,8 90,6 99Escola Pilarín Bayés. 

INSTITUTS 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Total ESO 1r BATX 2n BATX Total Btx. Línies ESO Línies BTX.

Institut de Sant Quirze 178 140 156 178 652 164 99 263 6 4

Institut Salas i Xandri 60 60 61 181 0 2 0

TOTAL SECUNDÀRIA 238 200 217 178 833 164 99 263

CENS TOTAL 321 299 296 244 1160 265 243 508

CENS % 74,1 66,9 73,3 73 71,8 61,9 40,7 51,8
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_Abast 

Considerant un radi de proximitat de 500 metres per a les escoles existents i un de 1.000 metres per als 

Instituts, podem observar que part de Can Pallars, Vall Suau i Sant Quirze Jardí, Castellet i la totalitat de 

Castelltort (aquestes dues últimes zones actualment encara en desenvolupament) no queden cobertes ni en 

escoles ni en instituts. 

Es té coneixement que, segons les franges d’edat del padró del 2017 (dades provisionals a data 15.06.2017), 

un 11,62% de la població necessitat accés a un CEIP: un 3,42% per a educació infantil i un 8,20 per a 

educació primària. D’altra banda, un 8,36% de la població necessita accés a un IES: un 5,83 per a educació 

secundària i un 2,54 per a batxillerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Equipaments esportius 

Segons l’Estudi de localització de les instal·lacions de la xarxa bàsica del PIEC (2008) el municipi de Sant 

Quirze del Vallès disposava, en aquell moment, de: 2 camps poliesportius (CAM); 4 sales esportives (SAL); 2 

pavellons poliesportius (PAV); i 10 pistes poliesportives (POL). Li atribuïa el dèficit d’una piscina coberta 

(PCO). 

En l’actualitat, els equipaments esportius municipals són els següents: 

• Complex esportiu municipal Can Casablanques. 

Instal·lació esportiva destinada a la competició, recreació, iniciació esportiva i salut. Compta amb els 

següents espais esportius: 

pavelló poliesportiu; pista poliesportiva coberta; 4 vestidors col·lectius; camp de futbol-11 

pavimentat amb gespa artificial; camp de futbol-7 de sauló; 6 vestidors col·lectius; piscina coberta 

amb un vas de 25 metres i vas complementari; piscina d'estiu amb 620 m² de làmina d'aigua; 2 

vestidors col·lectius; sala de fitness; sala de musculació per clubs; 5 pistes de petanca; 2 pistes de 

tennis; frontó curt; rocòdrom. 

• Gimnàs Municipal. 

Instal·lació esportiva destinada a la competició, educació física i iniciació esportiva. Un pavelló amb 4 

vestidors col·lectius. 

• Zona esportiva Municipal Les Fonts. 

Instal·lació esportiva destinada a la competició, l'educació física, la iniciació esportiva i el lleure. 

Compta amb diversos espais, entre els quals cal destacar: 

pista poliesportiva coberta; piscina d'estiu amb un vas de 20 x 6 metres i un vas de xipolleig de 2 x 

2 metres; 4 vestidors col·lectius. 

Complex esportiu municipal Can Casablanques. Piscina coberta. 
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_Necessitats futures 

A hores d’ara, les instal·lacions estan saturades i envellides i és imprescindible tant millorar els espais 

existents com la inversió en nous espais, a fi d’atendre la demanda actual i potencial del municipi. Des de 

l’Ajuntament s’han detectat mancances d’espais com són: pavelló, piscina coberta, sala de fitness, camp de 

futbol, sales d’activitats dirigides i pàdel. 

La millora de l’espai esportiu Can Casablanques serà un repte important que caldrà afrontar no tant sols per 

ajustar els usos a la demanda actual, sinó per aconseguir una millor adequació al seu entorn, articulant tant 

el conjunt d’equipaments com les superfícies d’espais lliures. 

 

Resta d’equipaments 

SANITARIS 

Àrea Bàsica de Salut Sant Quirze. CAP Sant Quirze 

CAP Antoni Creus. 

ASSISTENCIALS 

Casal d’avis de Sant Quirze. 

Llar d’avis de Les Fonts. 

SÒCIO-CULTURALS 

Centre Cívic Masia Can Feliu. 

Centre Cívic Torre Julià. 

Centre d’Informació i Recursos per a Dones. 

Canya Jove. 

Biblioteca Municipal. 

Casa de Cultura Vila-Puig. 

La Patronal. 

ALTRES 

Desenvolupament Econòmic i Local. 

Mercat nucli urbà. 

Mercat de Les Fonts. 

Cementiri Municipal de Sant Quirze del Vallès. 

Tanatori Sant Quirze del Vallès. 

 

 

Centre cívic Masia Can Feliu. 

Casa de cultura Vila-Puig. 

Nom de la instalꞏlació Adreça AAE CAM ALT POL SAL PET BIC FRO PAL PAV PCO ROC TEN SIN
1 Àrea d'activitat física c.Pedres Blanques c. Pedres Blanques, s/n 1AAE
2 Àrea d'activitat física Green Parc Parc de les Morisques, s/n 1AAE
3 Àrea d'activitat física Los Rosales c. Ca n'Arús, s/n 2AAE 2ALT 1PET
4 Àrea d'activitat física Rda. Arraona Rda Arraona, s/n 2AAE
5 Camp de Futbol Municipal c. Priorat, s/n 1CAM
6 Camp de Futbol Municipal 2 c. Priorat, s/n 1CAM
7 Carril Bici Rda. Arraona Rda Arraona, s/n 1BIC
8 Casal d'avis c. Pintor Vila Puig, 22 1AAE 1SAL 1PET
9 Complex esportiu municipal Can Casablanques c. Priorat, s/n 1ALT 1POL 2SAL 1FRO 1PAL 1PAV 1PCO 1ROC 2TEN
10 Escola El Turonet c. Lleida, 3 1AAE 2ALT 1POL
11 Escola Lola Anglada c. Segarra, s/n 1POL 1SAL
12 Escola Onze de Setembre c. Castanyers, s/n 2POL 2SAL
13 Escola Pilarín Bayés c. Sant Ramon, s/n 1AAE 2ALT 1POL 1SAL
14 Escola Purificació Salas i Xandri Av. Arraona, s/n 1ALT 2POL 1SAL
15 Escola Taula Rodona c. Frederica Montseny, s/n 1POL 1SAL
16 Gimnàs Municipal Av. Del Vallès. s/n 1PAV
17 Institut Sant Quirze del Vallès c. Bages, 21 1ALT 2POL 1SAL 1ROC
18 Pista Poliesportiva Municipal Vall Suau Av. Del Vallès. s/n 1POL
19 Pistes municipals de petanca c. Priorat, s/n 2PET
20 Skate park municipal c. Llaurador, s/n 1SIN

AAE Àrea d'activitat esportiva
CAM Camps
ALT Altres espais petits
POL Pista poliesportiva
SAL Sala
PET Pista de petanca
BIC Carril i circuit de bicicleta
FRO Frontó
PAL Piscina a l'aire lliure
PAV Pavelló
PCO Piscina coberta
ROC Rocòdrom
TEN Pista de tennis
SIN Altres espais singulars
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5.3.5. L’ESTANDARD D’EQUIPAMENTS 

La Memòria del PGOU 2000 especifica que l’estàndard d’equipaments corresponent a la població total 

prevista pel Pla (23.000 habitants) és força elevat: 24 m²/habitant.  

Als 76 683 m² de sòl qualificat com a sistema d’equipaments en sòl urbà consolidat l’any 2000 cal sumar-hi 

els 249.616 m² que s’han obtingut en execució de plans parcials i unitats d’actuació. Amb aquests, el 

municipi augmenta notablement l’estàndard d’equipaments per cada 100 m² de sostre residencial. 

A data 2017, en el sòl urbà consolidat existeix un total de 326.298 m² de sòl qualificat com a sistema 

d’equipaments, amb un estàndard de 19,69 m² de sòl d’equipaments per cada 100 m² de sostre residencial 

potencial. D’aquests, 73.801 m² responen a solars potencials sense ús assignat i ofereixen la possibilitat de 

donar cobertura a futures necessitats pel que fa a equipaments. 

 

Un cop l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès doni per recepcionades la totalitat de les obres d’urbanització 

del sector del Castellet, s’incorporaran 22.052 m² destinats a acollir equipaments, amb un estàndard 

respecte al seu potencial de sostre de 13,88 m² d’equipaments / 100 m² sostre residencial). 

Les superfícies d’equipament previstes en sectors i àmbits pendents d’executar incrementaran, de forma 

considerable, l’estàndard d’equipaments (626,70 m² de superfície d’equipament/100 m² de sostre 

residencial); cal tenir en compte que aquestes reserves (com a Can Poncic i altres plans especials en sòl no 

urbanitzable com són Ca n’Arús i Sant Feliuet de Vilamilanys) gaudeixen de una superfície extensa amb la 

previsió d’una superfície de sostre clarament inferior. 

5.4. XARXES DE SERVEIS 

El reconeixement de les diferents xarxes de serveis urbans del municipi ha de servir a la redacció del nou Pla 

per a la racionalització i organització de les mateixes, de manera que les activitats a la via pública poden ser 

coordinades i planificades sense interrompre la vida dels seus ciutadans. 

Actualment tenen qualificació de serveis tècnics un total de 6,22 hectàrees de sòl corresponents a centrals 

de transformació, dipòsits d’aigües, deixalleria i planta de valorització de residus no perillosos. 0,84 

hectàrees es troben en sòl no urbanitzable i les 5,38 hectàrees restants en sòl urbà. 

5.4.1. ABASTAMENT D’AIGUA 

La totalitat dels barris de Sant Quirze del Vallès disposen de xarxa d’abastament d’aigua potable a través de 

tres empreses subministradores: Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA) que distribueix als polígons de Can 

Torres - Can Llobet i Can Casablanques; Aigües de Les Fonts, que subministra al barri de Les Fonts; i ARG 

Relsa, que distribueix a la resta del municipi. 

L’auditoria municipal efectuada l’any 2000 va fer un anàlisi dels consums d’aigua, que es sintetitza en un 

consum total de 384,9l/hab·dia, és a dir, 1.885.125 m³. Aquest es distribuïa en un consum per ús urbà de 211 

l/hab·dia, i un per ús industrial de 174 l/hab·dia. Les dades provenien de les companyies distribuïdores i no 

es tenia en compte els consums procedents de l’extracció de l’aqüífer. 

El consum d’aigua de l’any 2000 supera els valors de les previsions (estimades a l’alça) d’ATLL per a l’any 

2025 al Vallès Occidental, de 376 l/hab/dia. 

Aquest important consum d’aigua, és atribuïble, d’una banda, a l’important pes de la indústria al municipi i, 

de l’altra, a un model urbanístic poc compacte amb un gran nombre de jardins i piscines particulars. 

5.4.2. SANEJAMENT 

Les competències de la xarxa de sanejament en alta a Sant Quirze corresponen, des de 1998, al Consorci per 

a la defensa de la conca del riu Besòs. 

El col·lector principal de Sant Quirze és el que circula paral·lel al torrent de la Betzuca. En ell desemboquen 

diversos ramals que recullen les aigües residuals d’ambdós costats del torrent. El col·lector de la Betzuca 

acaba en el col·lector general de Sant Quirze. 

La xarxa de clavegueram del barri de Les Fonts està connectada al sistema de col·lectors de Terrassa i les 

aigües residuals són tractades en l’estació d’aigües residuals (EDAR) d’aquest municipi. 

Les aigües residuals del nucli urbà de Sant Quirze són tractades a l‘EDAR Sant Pau de Riu Sec (Sabadell Sud), 

juntament amb les de Sabadell. 

EDAR Terrassa. 

Dipòsit Can Casablanques. 

La Patronal. 
SISTEMA D'EQUIPAMENTS

Sòl urbà consolidat en el PGOU 2000 76.683 m² 12,87 m²/100m² st

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

Sòl urbà consolidat 2017 326.298 m² 19,69 m²/100m² st

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

Sòl en àmbits o sectors no executats 254.487 m² 626,70 m²/100m² st

Total 602.838 m² 35,52 m²/100m² st
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Hi ha tres urbanitzacions amb xarxa separativa de pluvials prevista o en funcionament: el Castellet, part de 

Castelltort i Can Corbera. 

Pel que fa a la generació d’aigües residuals industrials, totes són transportades i tractades per l’EDAR de 

Sabadell-Riu Sec. Només existeix un expedients de l’Agència Catalana de l’Aigua d’autorització d’abocament 

a llera pública per l’empresa ABB Motores (autoritzat des de 1998), que aboca amb prèvia depuració. 

5.4.3. DEIXALLERIES 

Sant Quirze del Vallès disposa d’una deixalleria municipal situada al polígon industrial Sud-Oest. El nucli de 

Les Fonts té una deixalleria mòbil un parell de dies a la setmana o pot utilitzar la deixalleria de Can 

Casanovas, situada al km. 23 de la carretera de Gràcia a Manresa, en terme municipal de Terrassa.  

A les deixalleries es poden portar els següents residus: paper i cartró, vidre, envasos i plàstics, piles, 

bateries, olis vegetals i minerals, fluorescents, dissolvents, runes, roba, residus vegetals, fustes, mobles, 

electrodomèstics, ferralla, pintures i vernissos... És un servei adreçat exclusivament a particulars (no es pot 

fer servir per residus industrials...). 

L’empresa FCC.SA és actualment la concessionària del contracte de recollida selectiva dels residus 

municipals, neteja dels espais públics i deixalleria. 

5.4. CONCLUSIONS 

D’acord amb el que ha estat analitzat, es conclou el següent: 

 

> Respecte als sistemes de comunicació 

• Les infraestructures tenen un paper bàsic en l’ordenació del territori i de les ciutats. A Sant Quirze del 

Vallès la projecció de la xarxa de les infraestructures viàries ofereixen l’oportunitat, d’una banda, de 

garantir unes millors connexions externes i, de l’altra, el repte d’integrar-les i millorar la cohesió interna de 

la vila i la interrelació entre les seves diferents parts.  

• El nou POUM haurà d’incloure un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG).  

_Xarxa general viària - accessibilitat territorial 

• Cal assegurar un nivell de connectivitat territorial adequada a les previsions de desenvolupament de Sant 

Quirze del Vallès. S’hauran de revisar els accessos territorials a través de la C-58, que el PGOU 2000 definia 

com a portes del municipi. 

• Caldrà revisar la necessitat de l’accés a la C-58 a través de la ronda Arraona i mantenir la prioritat de la 

connexió de Can Canals amb la C-58 a través de l’enllaç situat entre Sant Quirze i Bellaterra. 

• Caldrà que el POUM ajusti la qualificació del sistema viari als projectes de les carreteres C1413a i ronda Est 

de Terrassa, si es confirma el seu traçat. 

_Sistema viari – xarxa urbana 

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

primer cas, alguns dels carrers previstos pel PGOU no han estat executats o encara no s’ha desenvolupat la 

seva urbanització. Això en dificulta la circulació i l’accés al polígon. En el segon cas, l’àrea de Sotavia, la 

manca d’urbanització d’alguns del seus carrers dificulta l’accés als habitatges, així com la correcta 

circulació. 

_Afectacions no executades i urbanitzacions pendents 

• Queden per executar els vials d’accés i circulació del Polígon E de Can Canals, la unitat d’actuació 6 de 

Sotavia, la unitat d’actuació 2 d’accés a Les Fonts i el Pla especial de Can Poncic.  

• Els accessos als diferents barris previstos pel PGOU no han estat duts a terme. S’haurà de revisar 

l’adequació i necessitat d’aquests accessos.  

• Caldrà que el nou POUM revisi les afectacions d’ampliació de vials i de xamfrans innecessaris, si és el cas. 

_Sistema viari – xarxa rural 

• Es proposa analitzar cadascun dels camins principals d’aquesta xarxa, especialment aquells que arriben al 

centre urbà, com arriben i amb què connecten, per tal d’aprofitar el seu potencial per enllaçar el món urbà 

amb el món rural, el patrimoni del casc urbà amb el patrimoni disseminat, l’activitat comercial amb 

l’activitat cultural i de lleure. L’eix més clar i de major importància és el camí dels monjos, capaç de 

connectar el municipi a escala territorial. Caldria estudiar la connectivitat de la resta de camins principals 

amb aquest eix vertebrador i amb l’àrea urbana del municipi. 

• Cal revisar la xarxa de camins locals, ja que el PGOU identificava enllaços entre camins que aconseguirien 

tancar la xarxa i fer-la més accessible, però que són encara inexistents o de propietat privada. 

 

 

EDAR Sant Pau de Riu Sec. 

Deixalleria municipal. 
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> Respecte al sistema d’espais lliures 

_El sistema d’espais lliures en el seu conjunt territori-municipi-vila 

• El Pla General de l’any 2000 ja contemplava aquesta xarxa d’espais des del sòl no urbanitzable fins als 

espais lliures urbans de mida més reduïda, amb la riera com a eix vertebrador. A partir d’aquí, el proper Pla 

haurà de prioritzar la recerca de continuïtats ecològiques a través de les infraestructures que fragmenten el 

territori, en especial la C-58 i la C-58c.  

• El Parc del Torrent de la Font del Pont i, sobretot, el Parc del Torrent de la Betzuca han de ser els 

elements estructuradors del nou model urbà de Sant Quirze: una columna vertebral que recorre tota la 

longitudinalitat del Sant Quirze residencial i al que s’han de connectar els altres parcs que, com a “costelles 

verdes” d’aquesta columna, facilitin la proximitat al nou eix articulador del municipi. 

• Caldrà tenir una visió territorial per interconnectar les peces d’espais lliures urbans de caràcters diversos 

amb les de l’entorn del municipi a través d’eixos cívics. En concret caldrà abordar quatre punts de connexió 

intermunicipal a la C58: l’avinguda d’Ègara, la prolongació de la ronda Arraona, la carretera de Molins de Rei 

i el pas sota la infraestructura a l’altura del polígon E de Can Canals. 

_Estàndards 

• Un cop observats els estàndards en matèria d’espais lliures vigents i potencials del municipi, es considera 

que les propostes del POUM no hauran d’anar tant encaminades a aspectes quantitatius com qualitatius. 

Moltes de les dotacions d’espais lliures del municipi provenen de cessions de sòl que els diferents sectors de 

planejament han anat aportant a la ciutat. Cal doncs una intencionada articulació de les peces de sòl verdes 

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

seria desitjable. 

_Titularitat 

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

tal d’eliminar-les o incorporar-les mitjançant alguna figura de gestió que en comporti la seva obtenció per 

cessió, evitant el perill d’un inici d’expedient d’expropiació per ministeri de la llei. 

• Es proposa implementar, ja des de l’inici del Pla, mecanismes de gestió alternatius a l’expropiació 

requerida en les peces de sòl previstes en el planejament com a públiques a fi de minimitzar aquesta 

hipoteca en els recursos públics de l’Ajuntament.  

 

> Respecte al sistema d’equipaments comunitaris 

• La presència de les peces d’equipaments comunitaris dins del context urbà ha de respondre no només als 

factors relacionats amb la cobertura o prestació de determinats serveis necessaris per a la vida ciutadana, 

sinó també i molt particularment a la seva capacitat estratègica de qualificar els espais i els recorreguts per 

damunt d’altres usos o implantacions edificades. 

_Estàndards 

•Tal i com succeeix amb el sistema d’espais lliures, un cop vistos els estàndards vigents i potencials del 

municipi en matèria d’equipaments, s’observa que les reflexions en aquesta matèria del nou POUM no hauran 

d’anar tant relacionats a aspectes quantitatius, sinó a aspectes qualitatius. 

 • Es procurarà la interconnexió dels diferents equipaments comunitaris amb els espais lliures del seu entorn 

en aquells casos que es necessiti. És prioritari la interconnexió, a través d’aquests espais lliures, amb els 

altres equipaments del municipi, per tal de crear un sistema clar d’activitat social i qualitat de vida. 

_Titularitat 

• Es proposa analitzar, cas a cas, les possibles afectacions d’equipament en finques de caràcter privat en sòl 

urbà, per tal d’eliminar-les, incorporar-les mitjançant alguna figura de gestió que en comporti la seva 

obtenció per cessió o considerar-ne la seva permanència adequant-ne les condicions per tal que pugui 

esdevenir un potencial equipament de caràcter privat. 

_Equipaments docents 

• Per aquest curs 2017-2018, l’oferta de places d’educació infantil i primària ha estat superior a la demanda 

en 50 places. A l’educació secundària la demanda ha estat molt superior a l’oferta i caldrà preveure un nou 

centre per fer-hi front. 

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

de IES.  

_Equipaments esportius 

• Es proposa avaluar, conjuntament amb els responsables municipals, la reconfiguració de l’àmbit del 

Complex Esportiu Can Casablanques per tal de donar servei a la demanda no atesa i donar una solució a la 

sobre ocupació que pateixen certes infraestructures esportives en aquests moments. 

 

SQV ràtio ocupació llars

2,77

11,62% 7,86%

400 hbtg 364 llars 1.009 117 79

800 hbtg 728 llars 2.017 1 linia CEIP 234 158

900 hbtg 819 llars 2.270 264 1 línia IES 178

1.600 hbtg 1.457 llars 4.035 2 línies CEIP 469 317

1.800 hbtg 1.639 llars 4.539 527 2 línies IES 357

91,04%

llars
CEIP IESCreixement

potencial hbtg
població
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6. POBLACIÓ I LLARS 

6.1. MARC LEGISLATIU VIGENT 

En data 22 de febrer de 2012 es va aprovar la llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei 

d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. La llei en el seu article 20 modifica l’article 

57 Plans d’ordenació urbanística municipal apartats 3, de reserva mínima de sostre per a la construcció 

d’habitatge amb protecció, i 4, de definició del sostre residencial de nova implantació als efectes del càlcul 

de les reserves mínimes. Així mateix, el 27 de gener del 2014 es va aprovar la Llei 2/2014, del 27 de gener, 

de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que introdueix noves modificacions. 

L’article 57 en l’apartat 3 estipula que els plans d’ordenació i les seves modificacions han de reservar per a 

la construcció d’habitatges amb protecció pública sòl suficient per al compliment dels objectius definits en 

la memòria social i, com a mínim el 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova 

implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable. 

En relació l’apartat 3 cal posar de relleu tres aspectes. Primer, del 30% mínim obligat, un 20% com a mínim 

s’ha de destinar a habitatges amb protecció de règim general, règim especial o d’ambdós règims o els règims 

que determini com equivalents la normativa en matèria d’habitatge. Segona, el 10% restant deixa d’estar 

específicament destinat a habitatge amb preu concertat. Tercer, i malgrat no afectar a Sant Quirze del 

Vallès, en el mateix apartat es determina que queden exempts de dites obligacions de reserva mínima del 

nou sostre residencial per a habitatge amb protecció oficial, els municipis que per la seva escassa 

complexitat urbanística només distingeixin entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, i els municipis de menys de 

5.000 habitants que no sent capitals de comarca acompleixin els requisits de a) tenir una dinàmica 

d’atorgament de llicències inferior a cinc habitatges per cada mil habitants i any, en els dos anys anteriors a 

l’aprovació inicial del pla, i b) el pla no permeti més de dos-cents habitatges de nova implantació per al 

conjunt dels àmbits d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat o en sòl urbanitzable. 

A l’apartat 4, també modificat, als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries defineix què es 

considera sostre residencial de nova implantació i afegeix la lletra b) que especifica que els sectors amb 

planejament urbanístic derivat i amb projecte de reparcel·lació aprovats definitivament de conformitat amb 

el planejament anterior, es regeixen per les determinacions del pla urbanístic derivat aprovat, no computant 

així com a nou sostre residencial. 

L’apartat 5, que no ha estat modificat, especifica que el sistema d’habitatge dotacional públic, què forma 

part dels sistemes urbanístics generals i locals no computa, tampoc, a l’efecte del compliment dels 

percentatges mínims de reserves d’habitatge amb protecció. El sistema urbanístic d’habitatge dotacional, 

definit en l’article 34, apartat 3, pot ser previst pel planejament urbanístic general i, en cas de preveure’l, 

hauria de ser en la memòria social on s’especifiquessin les actuacions previstes. 

Així mateix, l’article 59.1.h, tampoc modificat, sobre la documentació dels plans, determina que ha de 

contenir una memòria social. En quant a l’adaptació del planejament urbanístic general i reserves de sòl per 

habitatges amb protecció pública, es regeix per la disposició transitòria tercera i les figures de planejament 

derivat i instruments de gestió per la sisena. 

D’altra banda, la llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica, en el seu article 

164, que modifica l'article 73 de la llei 18/2007, de dret a l’habitatge, substitueix l'obligatorietat dels 

municipis de més de 5.000 habitants de calcular l'OSU pels municipis identificats de demanda forta i 

acreditada al pla per al dret a l'habitatge (DECRET 75/2014, de 27 de maig). Sant Quirze del Vallès no està 

entre aquests municipis. 

Finalment, l’article 20.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret de l’habitatge, en el seu article 

20.21 diu que si hi ha un pla local d’habitatge, la memòria social pot remetre el seu contingut sempre i que 

comprenguin tots els aspectes que el reglament que desplega el Decret legislatiu 1/2005 estableix. Sant 

Quirze del Vallès no en disposa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1La Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, no el modifica. 
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6.2. LA POBLACIÓ 

Distribució de la població 

Sant Quirze del Vallès, a 2016, tenia una població empadronada de 19.664 habitants. La població es 

distribueix en 17 entitats de població (12 nuclis i 5 disseminats). El nucli de Sant Quirze del Vallès és el que 

concentra el major volum d‘habitants del municipi, amb el 23% de la població empadronada, seguit de Can 

Casablanques amb el 19%, el qual es caracteritza per ser un nucli format per habitatges unifamiliars aïllats. 

 

    2001 2016 Variació 2001-2016 

Unitats de població Nre Pes Nre Pes Nre Pes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Font. Nomenclàtor: població del padró continu per entitats a 1 de gener de cada any. Elaborat per l’INE. Pàgina web de l’INE 

Tres de les entitats de població que viu en disseminat presenta regressió entre el 2001 i 2016, a l’igual que 

Sant Quirze Jardí, que es caracteritza per ser un nucli format d’habitatges unifamiliars adossats. 

Les que més creixen: el Castellet, que en 16 anys ha passat que ha passat a tenir quasi 270 habitants i que 

està format per habitatges unifamiliars aïllats, Mas Duran, polígon de creixement relativament recent o, si es 

prefereix, amb un major desenvolupament entre els darrers 16 anys (+1.400 habitants)¸ i Castelltort, que té 

blocs de pisos de relativament recent construcció tot i conservar teixit d’habitatge d’entre mitgeres de 

menor alçada. 

En volum, Can Casablanques, Mas Duran i el nucli de Sant Quirze són els que més augmenten. En creixement 

relatiu, a més de Mas Duran destaquen el Castellet i el disseminat de les Fonts. 

Evolució de la població 

Sant Quirze del Vallès ha presentat creixements positius al llarg dels darrers 18 anys, llevat d’1 any de Sant 

Quirze del Vallès, que al 2016 tenia 19.664 habitants, ha tingut creixements positius des dels anys 60; entre 

el cens d’aquell any i el del 2011 ha multiplicat per 6’5 la seva població.  

En el transcurs dels darrers 18 anys (de 1998 a 2016) Sant Quirze va tenir un creixement relatiu del 74%; dit 

d’una manera més entenedora, ha augmentat la seva població en una mica més de 8.300 persones, amb un 

creixement força constant fins l’any 2007, destacant el 2004 en què l’augment va ser d’una mica més de 

1.000 habitants. 

A partir del 2008 canvien les tendències demogràfiques i es produeixen menors guanys (creixement entorn a 

1’5). A partir del 2012 es redueix més encara, tot i que només en un any, el 2012, es produeix una petita 

pèrdua. 

Al 1999 presentava un índex de creixement molt elevat, de quasi el 6’5%, índex que va començar a reduir-se 

tot i que al 2004 es va acostar al 7%. 

Al 2008 el creixement decau fins el 2’3% i a partir de 2009 per sota del 2%. Els darrers 3 anys el creixement 

ha estat estancat, lleugerament superior al 0. 

Components del creixement 

L’important augment de població ha estat degut a unes migracions internes o residencials positives per al 

municipi que han contribuït a reactivar la natalitat. 

• Creixement natural 

El flux positiu de població ha suposat un augment de la natalitat que fins principis dels anys 90 havia estat 

força feble. Malgrat que la mortalitat ha anat també en augment, aquest ha estat inferior al de la natalitat, 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i 

elaboració pròpia 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i 

elaboració pròpia 
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resultant en uns saldos de creixement natural relativament amplis però no el suficient com per a contribuir 

notablement en el creixement de la població. 

A partir del 2013 la natalitat comença a disminuir tot i seguir sent elevada, mentre que la mortalitat 

augmenta, reduint-se el creixement natura a volums similars de finals del segle passat, principis de l’actual, 

per sota el centenar i reduint-se. 

Si es perllongués l’estancament en el creixement la natalitat podria veure’s encara més reduïda en un 

termini relativament curt; per contra, la mortalitat continuarà augmentant amb el que el creixement natural 

de la població podria ser negatiu.  

• Migracions internes 

Les migracions d'origen intern (canvis residencials) han estat la principal font del creixement. Informació 

se’n té per al període 1988 a 2015. No obstant, es disposa d’informació sobre altes i baixes de residència per 

als anys 1981 a 1994. 

Aquesta sèrie presenta alguns inconvenients: 

- Manca informació de 3 anys (1985, 1990 i 1992);  

- Per als anys 1981 a 1985 la data de referència és el 31 de març mentre que a partir de 1987 és l’1 de 

gener; 

- Les dades dels anys 1981 i 1986 poden proporcionar uns valors més baixos atès que coincideixen amb 

les campanyes censal (1981) i padronal (1986)2. Amb la sèrie de migracions internes succeeix el 

mateix pels anys 1991 i 1996, pel que no inclouen els valors per aquests 2 anys. 

- Aquestes variacions inclouen també les migracions externes. Tot amb tot es pot apuntar que 

prevaldran les internes atès que les migracions externes en aquella època tenien una molt baixa 

incidència en les dinàmiques demogràfiques del país. 3 

Amb tot, cap d’aquests constitueixen en si un problema pel que s’incorporen els anys de 1982 a 1987 per a 

tenir una visió mica més àmplia. 

- Entre 1982 i 1986 les baixes van ser de poc volum pel que el saldo va ser prou ampli tot i que inferior 

al que es produiria en els dos anys següents, en què l’augment de les altes seria molt més notable que 

el de les baixes, que també es va produir. 

- Es van succeir 6 anys en què es reduí el volum de les altes mentre el de les baixes va seguir 

augmentant, variacions que van reduir el saldo malgrat seguir sent força elevat. 

- A aquest se succeeix una dècada de fort augment de les immigracions, de 1997 a 2006, i si bé les 

emigracions també augmenten, en volum suposen la meitat de les entrades. Al 2002 les immigracions 

superen el miler i el nombre d’emigrants voreja els 600. És un període relativament irregular, que té 

el saldo màxim al 2003 (+797 amb un volum total de 2.097) i el mínim al 2005 (+322 i un volum total 

de 1.714). El nombre d’emigrants a partir del 2004 se situa entorn els 700, però els d’immigrants en 

quasi tot el període supera els 1.100. 

- A partir del 2007 el nombre d’immigrants es redueix per sota el miler i el d’emigrants es segueix 

mantenint entorn els 700, reduint-se el saldo tot i que no gaire el volum. 

- A partir del 2011 es redueix més encara el nombre d’immigrants mentre que el d’emigrants 

augmenta lleugerament. Reducció i augment quasi s’anul·len obtenint-se un saldo molt migrat, de 38 

persones en aquest període.  

- Desglossats anualment, els darrers 5 anys mostren dos anys de pèrdua (2011 i 2015), dos anys més de 

poc guany (2013 i 2014) i 1 any d’un saldo més ampli (2013 amb +139).  

Ara com ara és difícil apuntar si els propers anys seguiran sent d’estancament, pèrdua o recuperació atesa la 

variabilitat dels darrers cinc anys. 

Resulta interessant constatar que malgrat la reducció del saldo, els volums totals han seguit sent importants, 

menors al període més dinàmic de creixement de Sant Quirze però superiors o a l’entorn els 1.500. 

• Migracions externes 

El tercer component de creixement el proporciona les migracions d’origen extern. A Sant Quirze aquest ha 

tingut un paper poc important: només en 2 anys el saldo s’acosta al centenar (2005 i 2007). A partir del 2008 

comença a disminuir el nombre d’immigrants i augmentar el d’emigrants; dels darrers cinc anys, en 4 el 

saldo ha estat negatiu. 

Migracions externes 

Immigracions Emigracions Volum Saldo 

2005 111  29  140  82  

2006 127  62  189  65  

2007 138  45  183  93  

2008 126  56  182  70  

                                                 
2 No és fins el 1996 que el padró és gestionat informàticament pels ajuntaments i revisat mensualment per l’INE, el padró 
continu de població. 
3 Segons el cens de població de 1991, la població d’origen estranger suposava un 0’8% de la població de Sant Quirze del 
Vallès i no necessàriament tota havia de provenir de l’estranger. Es desconeix quantes persones van emigrar a l’estranger. 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i 

elaboració pròpia 
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2009 105  59  164  46  

2010 96  56  152  40  

2011 66  95  161  -29  

2012 74  97  171  -23  

2013 79  75  154  4  

2014 78  147  225  -69  

2015 64  96  160  -32  

Font: pàgina web de l’Idescat a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE i elaboració pròpia. 

Estructura d’edats 

El creixement de població ha afectat la seva estructura d’edats, a l’igual que la disminució del ritme 

d’aquest. La piràmide d’edats del 2001 presentava una població relativament jove, en què els grups de 30 a 

49 anys tenien el major pes. La base, els infants, era prou àmplia i el grup d’adolescents i joves també. 

La piràmide del 2016 mostra una altra situació, 

- Manté el pes dels petits (augmenten en volum i en pes però no significativament). 

- Poc augment dels efectius dels adolescents pel que hi ha una regressió del seu pes.  

- Pèrdua d’efectius dels joves de 20 a 29 anys i guany molt migrat dels de 25 a 29 anys (+55), 

produint-se una important regressió del seu pes en la piràmide. 

- Molt lleu regressió del pes dels grups de 40 a 49 anys (-0’5-0’6 punts percentuals) i molt lleu 

augment del de 50 a 54 anys (+0’6 pp). 

- Important augment del pes dels grups de 55 a 64 anys.  

- Manteniment del pes dels grups de 65 a 84 anys mentre que augmenta el dels de més de 85 anys. 

Així doncs, en els darrers 15 anys, malgrat el manteniment de la base, el que s’ha produït ha estat un procés 

de maduració de l’estructura d’edats. Si es confirmés l’estancament del creixement, la important pèrdua 

dels efectius joves podrien accentuar-la i inclús iniciar un procés d’envelliment, que un creixement natural 

negatiu podria accentuar. 

 

2001 2016 2001-2016 

Dependència infantil 25,7% 29,0% 3,3% 

Dependència senil 12,9% 18,4% 5,5% 

Dependència global 38,6% 47,4% 8,8% 

Envelliment 50,0% 63,3% 13,3% 

Sobreenvelliment 11,8% 16,4% 4,6% 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

Entre el 2001 i el 2016 la dependència infantil, que ja era rellevant al 2001, ha augmentat fins a una mica 

menys d’un terç de la població activa, però la senil ha augmentat ,és en termes percentuals i ja s’acosta a 

una cinquena part de la població activa. 

En aquest període ha augmentat l’índex d’envelliment, que segueix sent baix (inferior a 100) a causa d’un 

major augment dels efectius de la població gran en relació la infantil.  

Ha augmentat també l’índex de sobreenvelliment: al 2011 per cada persona major de 64 anys n’hi havia 1,2 

de 85 i més anys. Al 2016 la proporció s’eleva 1’6. 

Nacionalitat 

La població d’origen estranger té molt poc pes al municipi, del 4’3% al 2016. El màxim el va assolir el 2011 

amb un 5’1%. 

El seu pes va anar en augment fins l’any 2011. A partir del 2012 ha anat reduint de manera gradual però 

constant el seu pes. 

Per orígens els que provenen de la resta de la Unió Europea en tots els anys han tingut el major nombre 

d’efectius en tots els anys que composen la sèrie (del 2000 al 2016), amb variacions en el seu pes que va des 

de l’entorn de la meitat de la població d’origen estranger (al 200 i a partir del 2012), a l’entorn d’un terç 

entre el 2002 i 2006,període en què augmenta el nombre de persones que provenen de la resta d’Europa (al 

2006 suposaven una quarta part de la població d’origen estranger). La reducció dels efectius i pes dels que 

provenen de la resta d’Europa, coincideix amb la darrera ampliació dels països membres de la UE, l’1 de 

gener del 2007, en què s’incorporen Bulgària i Romania. A partir del 2007, els que provenen de la resta de la 

UE amplien efectius i pes. 

Els provinents d’Amèrica del Sud suposen el segon origen (18’7% al 2016) i els que provenen d’Àfrica el tercer 

(14’7% al 2016). 

En quasi cap origen hi ha equilibri de sexes, tret dels que provenen de la resta de la UE. Entre els que 

provenen de la resta d’Europa, d’Amèrica del Nord, Central i Sud hi ha més dones que homes, mentre que 

entre els que provenen de d’Àsia (poc nombrosos) i Àfrica hi ha més homes que dones. 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i 

elaboració pròpia 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i 

elaboració pròpia 
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Orígens 2016 Nombre Pes 
Índex 

masculinitat 

Resta UE 434 51% 1,01 

Resta Europa 40 5% 0,54 

Àfrica 126 15% 1,17 

Amèrica del Nord i Central 66 8% 0,57 

Amèrica del Sud 160 19% 0,60 

Àsia i Oceania 29 3% 1,42 

Total estrangers 855 100% 0,88 

Espanyola 18.809 96% 0,98 

Sant Quirze del Vallès 19.664   0,97 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i elaboració pròpia 

Per edats, els grups d’entre 25 i 39 anys són els que tenen més pes en els seus respectius grups d’edat. No 

obstant, la incidència en l’estructura d’edats és molt baixa i només en el grup de 30 a 34 anys s’acosta al 

10%. 

6.3. LES LLARS 

Entre el 1991 i el 2011 Sant Quirze del Vallès ha multiplicat per quasi 4 el nombre de llars, passant de les 

1.768 a les 6.810. 

Comparant els índexs de creixement de població, de formació de llars i d’habitatges, la formació de llars ha 

quasi duplicat el de població i també ha estat molt superior al de nous habitatges.  

 

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

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

població 9.046 13.727 19.024 4.681 51,7% -4,1% 5.297 38,6% 3,3% 9.978 110,3% 3,8% 

llars 1.786 3.013 6.810 1.227 68,7% -5,1% 3.797 126,0% 8,5% 5.024 281,3% 6,9% 

habitatges 3.281 5.298 7.479 2.017 61,5% -4,7% 2.181 41,2% 3,5% 4.198 127,9% 4,2% 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del cens de població i habitatges de l’INE i elaboració pròpia 

D’aquí es pot inferir que una part de l’augment de llars es va sustentar en habitatge ja existent i que menys 

persones van necessitar més habitatge. 

L’evolució de la dimensió mitjana de la llar mostra la tendència a la reducció de la grandària de la llar, de 

les 3’40 persones / llar al 1991 a les 2’77 al 2011, però també que a Sant Quirze segueix predominant la llar 

familiar, tradicional o no. 

Les llars unipersonals i de dues persones van ser les que més van augmentar al 2001, amb un augment relatiu 

del 128% u 90% respectivament, però al 2011 van ser les llars de 4 i més persones les que més van tenir un 

major increment relatiu (+287%), malgrat que en volum la resta també van augmentar.  

Així, si bé les llars unipersonals es van duplicar en una dècada, les de 4 i més persones es van quasi 

quadruplicar i en volum van passar a ser les llars més nombroses del municipi, seguides de les de 3 persones 

(en volum hi ha poca diferència). Caldrà escatir so aquest augment ha estat a causa de la crisi (per exemple, 

fills emancipats que tornen a la llar familiar) o per un nou canvi en la composició familiar. 

6.4. ESTIMACIONS (PROVISIONALS) DE POBLACIÓ I LLARS 

En la fase d’avanç del POUM es fa un primer encaix de les estimacions de població i llars, que hauran de ser 

revisades o validades en el moment de redactar la memòria social. 

Per a municipis amb volums de població petits o mitjans és aconsellable fer-les estimacions de població a 

partit del mètode que IDESCAT anomena “projectar utilitzant els ‘outputs’ de l’Idescat” (document Obtenció 

de projeccions de població municipals a partir de les projeccions comarcals (base 2013), publicat el 2015). 

Molt resumidament, 

“Aquest mètode de projecció consisteix a determinar la proporció (o pes) de població d’un municipi 

dins de la seva comarca i aplicar aquesta proporció a algun dels escenaris de les projeccions 

comarcals de l’Idescat, de manera que es fa servir la tendència recent del municipi dins de la 

comarca com a hipòtesi de creixement en el futur immediat. El pes es pot mantenir constant durant 

el període de projecció o fer-lo variar. El mètode està recomanat per projectar la població total i, 

per la seva facilitat de càlcul, està especialment indicat per a municipis mitjans i petits.”  

Font: Obtenció de projeccions de població municipals a partir de les projeccions comarcals (base 

2013), pàgina 21 

Així doncs, per a les estimacions per a Sant Quirze del Vallès s’ha seguit dit mètode. Per a poder tenir la 

màxima amplitud en els resultats s’han calculat tenint en consideració: 

- Tot el període del que es disposa de dades en l’evolució del pes del municipi sobre la comarca, amb 

un índex mitjà de 2’00%, el qual inclou tota l’amplitud de creixement (el màxim i el mínim). 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del padró municipal d’habitants i 

elaboració pròpia 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del cens de població i habitatges de l’INE i 

elaboració pròpia 
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- El període comprés entre els anys 2001 i 2016, que exclou dos anys amb un índex de creixement 

molt elevat però no el màxim (2004), amb un índex mitjà de 2’06%.  

Es calcula la ràtio de l’evolució del pes, si és creixent, decreixent o constant, per als dos períodes: 

- En el període més ampli és d’1,0166; 

- Entre el 2001 i 2016 passa a ser de 1’0130. 

Finalment, amb la combinació de pes i ràtio es calcula la població de Sant Quirze utilitzant les projeccions 

de població del Vallès Occidental realitzades per l’Institut d’Estadística pel mètode de components de 

creixement. 

Aquest mètode proporciona diversos escenaris de creixement seleccionant-se aquells que s’ajusten al màxim 

amb l’evolució presentada pel municipi. Els resultats són els que es detallen, tot i que es consideren encara 

provisionals atès que caldrà treballar amb major profunditat la informació del padró. 

 

Estimacions població (provisionals) 

Baix Mitjà Alt 

Padró 2016 19.664 

2034 19.740 21.690 23.690 

2016-2034 76 2.026 4.026 

Font: Projeccions de població Vallès Occidental 2013-2026 elaborades per Idescat; població Sant Quirze i Vallès Occidental web d’idescat, 

metodologia pes Idescat i elaboració pròpia. 

Nota: les dades es presenten en números arrodonits ja que s’està expressant tendències de creixement. 

La població de Sant Quirze podria veure’s incrementada al 2034 entre 76 i 4.026 persones segons els 

escenaris. Els escenaris mitjà i alt consideren una major recuperació tot i que sense assolir els índexs tant 

del període de màxim creixement com del que inclou la caiguda del ritme. 

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

apunten. 

En relació les estimacions de llars, donat que el mètode de pes no permet fer projeccions de les persones 

principals, s’utilitza l’estimació de l’evolució de la dimensió mitjana de la llar per al seu càlcul. 

Per a aquestes, s’ha emprat la que proporciona el cens del 2011, de 2’77. A l’igual que en les estimacions de 

població, els resultats es consideren provisionals ja que l’anàlisi més detallada de població i llars poden 

apuntar altres tendències de futur. 

 

Estimacions llars (provisionals) 

Baix Mitjà Alt 

Estimació 2016 6.944 

2034 6.970 8.340 9.100 

2016-2034 26 1.396 2.156 

Segons aquestes, el nombre de llars podria veure’s augmentat en una forquilla de 26 a 2.160, en funció de 

l’escenari de població i de llars. 

6.5. ELS HABITATGES 

El nombre d’habitatges s’ha multiplicat per 2’4 en dues dècades, passant dels 3.281 del 1991 als 7.479 del 

2011. Si als habitatges segons el cens del 2011 s’hi afegeixen els acabats entre el 2012 i 2016, el nombre 

d’habitatges podria estar entorn les 7.631 unitats (no s’han comptabilitzat els enderrocs, en cas d’haver-

n’hi). 

L’habitatge segons tipus 

A Sant Quirze del Vallès predomina l’habitatge principal (91% al 2011) sobre els altres usos proporció que ha 

anat augmentat en les dues darrers dècades però de manera més notable a la primera del segle XXI. 

Principals Secundaris Vacants Altres Total 

1991 2.631 246 396 8 3.281 

2001 4.314 779 197 8 5.298 

2011 6.809 358 312 0 7.479 

Pes Principals Secundaris Vacants Altres 

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

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

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

Variació Principals Secundaris Vacants Altres Total 

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

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

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

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del cens de població i habitatges de l’INE i elaboració pròpia 
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Els habitatges de segona residència són els que més han reduït volum i pes entre el 2001 i el 2011 mentre 

que els buits el van reduir al 2001. 

Si es compara el pes dels habitatges buits de Sant Quirze amb el Vallès Occidental i Catalunya, és molt 

menor en el municipi en relació els altres dos àmbits. 

 

% habitatges buits   1991 2001 2011 

Sant Quirze del Vallès 12,1 3,7 4,2 

Vallès Ocidental 11,4 15,2 11,1 

Catalunya   11,6 13,7 11,6 

Variació  (%) 1991-2001 2001-2011     

Sant Quirze del Vallès -50,3  58,4    

Vallès Ocidental 80,7  -11,2  

Catalunya   43,8  -1,0    

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del cens de població i habitatges de l’INE i elaboració pròpia 

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

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

Règim de tinença de l’habitatge principal 

La propietat és el règim de tinença dominant entre l’habitatge d’ús principal, suposant el 87% de l’habitatge 

principal. 

No obstant, al 2011 augmenta l’habitatge en lloguer, en volum (+437 unitats) i pes (+4 punts percentuals). 

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

en la primera dècada. No obstant, i a diferència del que succeeix al Vallès Occidental, l’habitatge de 

propietat ja pagada ha augmentat també en la darrera dècada, si bé més modestament.  

 

Nombre habitatges 1991-2001 2001-2011 1991-2011 

1991 2001 2011 Volum % Volum % Volum % 

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

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

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

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

Font: 1991 i 2001 pàgina web de l’Idescat a partir del cens de població i habitatges de l’INE. 2011 pàgina web de l’INE i elaboració pròpia 

Característiques dels habitatges 

El parc d’habitatges és força modern ja que el 81% dels immobles se situen en edificis construïts a partir del 

1981, sent les dues darreres dècades les més dinàmiques, amb el 29 i 27% dels immobles respectivament. 

Unitats % 

Abans de 1900 118  1,6  

De 1900 a 1920 35  0,5  

De 1921 a 1940 68  0,9  

De 1941 a 1950 139  1,9  

De 1951 a 1960 327  4,4  

De 1961 a 1970 444  6,0  

De 1971 a 1980 652  8,9  

De 1981 a 1990 1.388  18,9  

De 1991 a 2001 2.159  29,3  

De 2002 a 2011 2.032  27,6  

Total 7.362  100,0  
 
Font: pàgina web de l’Idescat a partir del cens d’edificis de l’INE i elaboració pròpia 

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

dels immobles estan en edificis en estat ruïnós (8 immobles), un 0’2% en edificis en mal estat (13 immobles) i 

un 2’1% en estat deficient (152 immobles). 

Les dinàmiques constructives 

Sant Quirze s’ha caracteritzat per tenir unes importants dinàmiques constructives des del 1983 fins el2009, 

amb una inflexió en els anys 1992 i 1993, destacant el període 1997 a 2006. 

A partir del 2007 comença a haver una reducció en el nombre d’habitatges iniciats (s’inicien 3’3 vegades 

menys que a l’any anterior) i acabats (se n’acaben una mica menys de la meitat que l’any anterior, per sota 

dels 200), però és a partir del 2010 en què l’activitat decau més notablement, destacant el 2012 que és 

inferiors a les 10 unitats. 

Al 2016 es van iniciar 51 habitatges, després de 3 anys consecutius en què s’havien reduït per sota la desena. 

És difícil poder dir encara si s’ha començat a recuperar l’activitat atès que al 2012 se’n van iniciar una 

quarantena i en els anys següent va tornar a reduir-se l’activitat. 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del cens de població i habitatges de 

l’INE i elaboració pròpia 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir del cens d’edificis de l’INE i elaboració 
pròpia 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir de dades fornides pel DMAH (1990-2009) 
i DTES (2010-2015) 
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Entre el 1992 i el 2016 s’han acabat 214 habitatges amb protecció oficial, el 5% del total, el 79% dels quals 

entre el 2001 i el 2010 (el 7% del total d’aquest període). 

Segons tipologia, el 77% dels habitatges acabats entre el 1999 i 2016 estan en edificis plurifamiliars en bloc i 

un 19% són habitatges unifamiliars adossats. 

L’habitatge que s’ha fet en els darrers 18 anys és de grans dimensions: el 43% tenen una superfície 

construïda de més de 150 m² i un 13% d’entre 125 i 150 m². 

S’ha construït molt poc habitatge de dimensions petites (de 51 a 75 m²c), poc de dimensions mitjanes (de 76 

a 100 m²c) i cap de reduïdes dimensions (< 50 m²c). Una mica menys d’una quarta part de l’habitatge acabat 

ha estat de grans dimensions, d’entre 101 i 125 m²c. 

Compravendes d’habitatge nou i de segona mà 

No es té informació sobre les compravendes d’habitatge nou i usat anterior al 2013, pel que no es pot fer una 

avaluació de la seva evolució prèvia la crisi i a partir de la crisi. Això no obstant, la informació disponible a 

partir del 2013 permet apuntar que hi va haver una caiguda de les vendes així com dels preus. 

De l’obra nova es coneix els preus d’oferta per als anys compresos entre el 2009 i 20114. El preu en oferta 

era al 2008 de 486.800 € i al 2011 de 500.500 €. 

El preu mitjà de compravenda d’habitatge d’obra nova era, al 2013, 1’6 vegades inferior al preu d’oferta del 

2011. Al 2014 la diferència era de més de la meitat però a 2015 i 2016 el preu mitjà va augmentar. Al primer 

trimestre del 2017 es produeix una nova reducció, de quasi el 10% en relació el preu mitjà del 2016. La 

reducció més forta del preu mitjà es va produir al 2014, de gairebé el 30%. 

 

Preu total (milers d'euros) Preu / m² construït 

Habitatge 
nou 

Habitatge 
usat Total   

Habitatge 
nou 

Habitatge 
usat Total 

2013 301,7 253,3 273,9   2.057,9 2.280,9 2.185,7 

2014 212,5 254,1 244,4 1.694,4 2.058,6 1.974,3 

2015 243,1 245,6 245,5   2.152,1 1.830,9 1.846,4 

2016 287,7 282,7 283,2 2.158,0 2.186,0 2.183,1 

1T 2017 259,7 362,1 354,0   2.191,6 2.910,5 2.853,7 
 
Font: web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de l'Habitatge Catalunya, a partir de les dades proporcionades pel "Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.” 

L’evolució dels preus de compravenda de l’habitatge usat, inferior al 2013 al de segona mà, tenen menors 

variacions. Si bé es redueix al 2015 (-3’3% en relació el 2014), la seva tendència ha estat a l’alça destacant la 

que es produeix entre el preu mitjà del 2016 i el primer trimestre del 2017, de +28%. La diferència en relació 

el 2013 és del 43%. 

Tant en l’obra nova com en la segona mà, caldrà fer l’anàlisi de la variació dels preus mitjans per trimestre 

ja que pot ajudar a veure més clarament si hi ha una tendència (per exemple, el preu mitjà de l’obra nova al 

quart trimestre de 2016, era superior al mitjà anual i, en conseqüència, la reducció al primer trimestre de 

l’any següent no va ser tant forta?). 

Les compravendes s’han centrat en l’habitatge de segona mà, proporció que ha anat augmentant amb el pas 

dels anys: al 2013 el 58% de les transaccions van ser d’habitatge usat i al 2016 el 90’5%, amb un màxim al 

2015 del 95’5%. 

Nre. Compravendes Superfície mitjana (m² construïts) 

Habitatges 
nous 

lliures 

Hab. 
nous 

protegits 
Habitatge 

usat Total   

Habitatges 
nous 

lliures 

Hab. 
nous 

protegits 
Habitatge 

usat Total 

2013 33 - 46 79   152,8 - 115,6 131,5 

2014 23 - 80 103 131,9 - 133,4 133,1 

2015 7 - 150 157   111,1 - 144,8 143,2 

2016 18 - 171 189 145,8 - 140,5 141,0 

1T 2017 3 - 37 40   124,7 - 126,9 126,7 
 
Font: web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de l'Habitatge Catalunya, a partir de les dades proporcionades pel "Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.” 

La superfície mitjana dels habitatges és gran, superior als 120 m² construïts, en concordança amb les 

superfícies mitjanes dominants en els habitatges acabats en els darrers 18 anys. 

El preu mitjà contractual de lloguer 

Hi ha informació sobre el lloguer elaborada per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana a partir de les 

fiances dipositades a l’INCASÒL disponibles al web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya. 

                                                 
4 Sèrie proporcionada per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana que inclou una mostra de municipis (diferent en 
nombre segons els anys) realitzada anualment entre els anys 1987 i 2014. 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir de dades fornides pel DMAH (1990-2009) 
i DTES (2010-2015) 
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L’evolució del nombre de contractes de lloguer ha estat ascendent des del 2005 fins el 2014, passant dels 22 

contractes als 157 tot i que al 2012 hi va haver una important reducció en el nombre de contractes, de -75. 

L’augment es va produir al 2010, en què es van duplicar, passant dels 52 als 110. A partir del 2014 es 

redueixen.  

Els preus mitjans contractuals van augmentar fins el 2009, passant dels 674’18 € als 797’52. A partir del 2010 

redueixen anualment fins el 2014, si bé al 2012 hi va haver un increment d’un 6%, any que assoleix el preu 

més baix, de 636’14 €. Els preus han tornat a apujar i al 2016 era de 737’98. 

Els preus mitjans de lloguer són superiors als mitjans del Vallès Occidental, tot i que l’evolució ha estat 

paral·lela. La diferència entre ambdós va d’un mínim al 2008 (+70’22 €) a un màxim al 2015 (+157’24 €). Al 

2016 la diferència es va reduir a +154’54 €. 

6.6. CARACTERITZACIÓ SOCIOECONÒMICA DE LA POBLACIÓ 

La població per relació amb l’activitat 

Entre els dos anys censals, la població inactiva ha reduït el seu pes malgrat haver augmentat en volum i al 

2011 suposava el 41% de la població del municipi. 

La població ocupada es va reduir en 13 punts percentuals, malgrat també haver augmentat en volum: el cens 

del 2011 es va fer en plena crisi. Els ocupats, en un 87% tenien feina a temps complert. 

 

2001 2011 Variació 2001-2011 

Nre % Nre % Total Relatiu 

Població total 13.602    18.867    5.265  38,7  

Població de 16 i més anys 10.821  79,6  14.763  78,2  3.942  36,4  

Actius 7.513  55,2  11.076  58,7  3.563  47,4  
Ocupat o temporalment absent de la 
feina 6.915  92,0  8.757  79,1  1.842  26,6  

a temps complet -- -- 7.623  87,1  -- -- 

a temps parcial -- -- 1.134  12,9  -- -- 

Desocupat 598  8,0  2.319  20,9  1.721  287,8  

ha treballat abans 500  83,6  2.079  89,7  1.579  315,8  

busquen la primera feina 98  19,6  240  10,3  142  144,9  

Inactius 6.089  44,8  7.791  41,3  1.702  28,0  

Persona amb invalidesa laboral permanent 215  3,5  203  2,6  -12  -5,6  

Jubilat, prejubilat, pensionista o rendista 1.045  17,2  2.051  26,3  1.006  96,3  

Estudiants 3.344  54,9  4.765  61,2  1.421  42,5  

Una altra situació 1.485  24,4  772  9,9  -713  -48,0  
 

Font: pàgina web de l’Idescat a partir dels censos de població i habitatges i elaboració pròpia 

Els desocupats, el 21% de la població activa en aquell any, majoritàriament eren persones que havien perdut 

la feina, suposant el 90% d’aquest grup. 

En relació els inactius, el gruix estava format per estudiants, amb quasi dos terços del grup, mentre que els 

jubilats, prejubilats (concepte que no existia al cens del 2001) i pensionistes una quarta part. Ambdós van 

augmentar entre els dos anys censals, amb major volum els jubilats. 

Les persones amb invalidesa i en altres situacions (al 2001 es diferenciaven les feines de la llar), han 

disminuït en volum i pes. 

Mobilitat obligada per motius de treball 

Al 2001, el 75% dels llocs de treball localitzats al municipi eren ocupats per persones procedents d’altres 

municipis mentre que el 77% de la població ocupada del municipi treballava fora del propi municipi. Els llocs 

de treball generats al municipi podia donar cobertura al 92% de la població ocupada.  

Així doncs, Sant Quirze era un municipi que proporciona quasi tants llocs de treball com persones ocupades 

tenia, però aquests eren majoritàriament ocupats per persones provinents d’altres municipis, existint un 

doble circuït de treball: el que genera bàsicament els polígons industrials però que no coincideix amb el 

perfil sòcio-professional dels seus residents els quals el cerquen en d’altres indrets, el 45% dels quals a 

Sabadell. 

Per al 2011 no hi ha disponible (al moment d’elaborar aquest document) sobre el nombre de persones 

d’altres municipis que treballen a Sant Quirze ni del nombre de treballs localitzats al municipi. 

Al 2011 havia augmentat la població ocupada en relació el 2001 en un 27% (dels 6.911 als8.755). La població 

ocupada al propi municipi suposava el 21% dels ocupats, reduint-se en 4 punts en relació la dècada anterior. 

D’aquests, un terç treballava al propi domicili (per al 2001 no es disposa d’aquesta informació). 

Evolució de la taxa d’atur 

Sant Quirze del Vallès partia, a l’abril del 2008, d’una taxa d’atur d’1’5% inferior a la mitjana provincial: del 

7’0$ a Sant Quirze i del 8’5% a la demarcació. En ambdós àmbits territorials la taxa va anar anualment en 

augment fins el 2013, en que s’assoleix el màxim. 

Font. Pàgina web Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. Elaboració pròpia (Programa 
Hermes) en col·laboració amb la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic, a partir 
de la Taxa d'atur registral i els aturats registrats del Departament d'Empresa i Ocupació, i la 
Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social 

 
Nota: Taxa d'atur calculada en base a la població activa local estimada. 
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Ara bé, l’amplitud en les diferències en les magnituds també van anar en augment, amb el màxim a l’abril de 

2014, primer any en què comença a disminuir la taxa. A l’abril del 2017, a Sant Quirze se situa per segon any 

consecutiu per sota del 10% mentre que a la demarcació hi segueix sent superior. 

Capacitat econòmica de la població 

La capacitat econòmica de la població de Sant Quirze del Vallès és superior en relació la mitjana provincial. 

Tot amb tot, ha evolucionat a la baixa, malgrat que al 2015 manté una diferència d’una mica més de 12 

punts positius en relació la demarcació. 

6.7. CONCLUSIONS 

D’acord amb el que ha estat analitzat, es conclou el següent: 

 

> Respecte a la població 

● Sant Quirze del Vallès ha augmentat en 18 anys la seva població en un 74%, amb creixements positius a 

excepció d’una lleugera pèrdua l’any 2012. 

● Durant aquest període, els creixements de població han estat sempre positius llevat del 2012, en què es va 

produir una pertita pèrdua. Els índexs de creixement van començar a reduir-se l’any 2009. En els darrers tres 

anys el creixement ha estat estancat, proper a 0. 

● Les migracions internes positives han contribuït a l’augment de població. Tot i que a partir del 2007 es 

redueix el flux d’entrada i que les emigracions segueixen augmentant, el saldo es manté positiu tot i que 

molt feble; només al 2011 i 2015 el saldo ha estat negatiu. 

● Les migracions han reactivat la natalitat, la qual ha estat superior a la mortalitat en tots els anys, amb un 

creixement natural positiu, tot i que de menor impacte. Actualment la natalitat es manté per sobre la 

mortalitat però amb un marge més estret; en un termini relativament curt, un estancament en el creixement 

de la natalitat pot suposar un creixement natural de població negatiu.  

● Les tendències pel que fa a migracions externes, de poc pes al municipi, s’han invertit a partir del 2010 

amb una reducció del nombre d’immigracions alhora que un augment d’emigracions. Des del 2011 el saldo és 

negatiu.  

● L’estructura d’edats s’ha vist modificada en els últims 18 anys, passant d’una població relativament jove 

(amb el pes de la població en els grups d’edat de 30 a 49 anys) a una població més madura, tot i que ha 

mantingut la base (els infants) àmplia. L’evolució ha estat cap la maduració i en cas de mantenir-se 

l’estancament del creixement en el mitjà termini es pot anar cap l’envelliment. 

 

> Respecte a les llars 

● Entre el 1991 i el 2011 l’índex de formació de llars ha estat superior al del creixement de població i el de 

nous habitatges, pel que menys persones necessiten més habitatges i, en part, el municipi els en podia 

proporcionar amb el parc existent. 

● Les llars unipersonals i les de dues persones són les que més van augmentar al 2001 però al 2011 són les de 

4 persones i més les que augmenten més. Les unipersonals també van seguir guanyant pes mentre que les de 

2 i 3 persones en perdien.  

● Al 2011 dominen les llars de 4 i més persones (caldrà escatir si va ser per canvis en l’estructura familiar o 

conseqüència de la crisi) i de 3 persones (57% de les llars totals). 

 

> Respecte a les perspectives de creixement 

● Els escenaris de creixement de població i llars de futur està, ara com ara, molt oberts i això proporciona 

unes forquilles molt dispars: des de 76 nous habitants al 2034, escenari mínim, a 4.026 en l’escenari alt, 

passant pels 2.036 de l’escenari mitjà. 

● Pel que fa a les llars, de les 26 a l’escenari mínim, a les 2.156 a l’escenari alt, passant per les 1.396 llars a 

l’escenari mitjà. 

● Estimacions de població i llars hauran de ser revisades quan es tingui més informació sobre l’any 2017. 

 

> Respecte als habitatges 

● Els habitatges d’ús principal són els que més han augmentat, essent a l’any 2011 un 91% dels totals. 

● Aquest augment ha vingut associat a una important reducció dels habitatges de segona residència i els 

habitatges buits. 

● L’habitatge principal és essencialment de propietat, malgrat que al 2011 el de lloguer va augmentar. 

L’accés a la propietat s’ha produït per endeutament de les llars. 
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Font. Pàgina web del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona a partir de les dades 
elaborades pel: Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), Diputació de Barcelona i 
elaboració pròpia 
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● Segons antiguitat, el gruix d’habitatges ha estat construït a partir del 1981, destacant la dècada dels anys 

90 (29%) i la següent (28%). 

● Les dinàmiques constructives mostren una gran davallada a partir del 2010 que es manté fins el 2105 ja que 

al 2016 es reactiva amb l’augment dels habitatges iniciats. 

● El tipus d’habitatge construït en els darrers 18 anys és predominantment en edifici plurifamiliar (77%) i de 

grans dimensions (el 55% dels habitatges acabats tenien una superfície construïda superior as 125 m² 

construïts). 

● És en la dècada de 2001 a 2010 que s’inicia la construcció d’HPO, els quals majoritàriament van ser 

finalitzats en aquell període suposant el 7% de l’habitatge acabat. 

● El preu mitjà de l’habitatge nou en compravenda ha disminuït entre el 2013 i el primer trimestre del 2017, 

tot i que hi ha hagut oscil·lacions. Igualment, ha disminuït el nombre de transaccions. 

● El preu mitjà de compravenda de l’habitatge usat ha anat en augment  i al primer trimestre del 2017era un 

43% més car que el preu mitjà de 2013. 

● Les compravendes en els darrers anys s’han centrat en l’habitatge de segona mà, les quals han anat en 

augment i al rimer trimestre del 2017 suposaven el 92’5% de les compravendes efectuades. 

● El preu mitjà del lloguer contractual, després de disminuir fins el 2014, comencen a augmentar situant-se 

al 2016 en 737’98 €/mes. És més elevat que la mitjana de la comarca i al 2016 la diferència era de 154’54 

€/mes. 

 

> Respecte la caracterització socioeconòmica 

● Entre els dos darrers anys censals (2001 i 2011) la població activa va augmentar però també va augmentar 

la població desocupada, en 13 punts percentuals en relació el 2001, suposant el 21% de la població activa. 

Cal no oblidar que el cens es va fer en plena crisi. 

● Entre aquestes dues dates es va produir també una disminució del nombre de persones que treballaven al 

propi municipi, passant del 25% de 2001 al 21% del 2011 malgrat que el municipi proporcionava llocs de 

treball per al 92% dels seus ocupats (cens del 2001). 

● La taxa de població a l’atur ha estat sempre, inclús amb la crisi, inferior a Sant Quirze del Vallès que la 

mitjana de la demarcació barcelonina. Han tingut una evolució paral·lela, augment fins el 2013, disminució a 

partir d’aquell any. La diferència rau que a Sant Quirze la taxa és, des d’abril de 2015, inferior al 10% 

mentre que a la demarcació encara no s’ha rebaixat aquest llindar. 

● La capacitat econòmica mitjana de les llars de Sant Quirze del Vallès és superior a la mitja de la 

demarcació barcelonina, si bé és cert que en tots es anys que composen la sèrie, 2005 a 2015, aquesta s’ha 

anat reduint. Tot amb tot, al 2015 la diferència en relació la demarcació era de + 12 punts. 

● El gruix dels habitatges a Sant Quirze s’ha construït durant la dècada de 1992 al 2000, tot i que la xifra de 

la dècada següent s’hi aproxima força. 

● És en la dècada de 2001 a 2010 que s’inicia la construcció d’HPO, part dels quals s’acabaran durant el 

període de 2011 a 2015. 

● Cal destacar la important reducció del nombre d’habitatges acabats, que comença el 2007 i disminueix any 

rere any, tendència que podria variar a partir de l’any 2012. 
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6.1.2 Superfície de les finques rústegues. 

6.1.5 Superfície de les parcel·les. 

6.2.1 Alçades d’edificació existents segons cadastre. 

7. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT I CONDICIÓ EDIFICATÒRIA 

7.1. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL 

Segons els arxius del Centre de Gestió Cadastral, el terme municipal de Sant Quirze del Vallès té un total de 

409 parcel·les rústiques, incloent-hi els camins públics (veure el plànol 6.1.1. Cadastre de rústega i 6.1.2 

Superfície de les finques rústegues a l'Atles de la informació urbanística). 

Les parcel·les amb una dimensió inferior a 3 ha constitueixen el 88% del total, de manera que són la majoria. 

La resta de parcel·les tenen una dimensió compresa entre les 3 ha i les 56 ha. En concret: 

 

En quant a parcel·les urbanes, segons els arxius del Centre de Gestió Cadastral, trobem que el municipi 

consta d’un total de 4.521 parcel·les (veure el plànol 6.1.3. Cadastre d’urbana i 6.1.5 Superfície de les 

parcel·les a l'Atles de la informació urbanística). 

La majoria de parcel·les tenen una dimensió entre 100 i 200 m², essent aquestes un 30% del total de les 

parcel·les urbanes, seguides per les de dimensions entre 200 i 300 m², que en constitueixen el 18% del total. 

En concret: 

 

7.2. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 

Segons els arxius del Centre de Gestió Cadastral, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és titular d’un total 

de 114 parcel·les, totes elles urbanes. La seva superfície és d’unes 143 hectàrees de sòl i es corresponen 

majoritàriament a les cessions obtingudes en el desenvolupament i gestió dels diferents àmbits i sectors de 

(veure la sèrie de plànols 6.1.6. Patrimoni públic del sòl a l'Atles de la informació urbanística). 

Segons el planejament vigent, tal com s’ha esmentat a l’apartat 5.2. Sistema d’espais lliures i 5.3. Sistema 

d’equipaments comunitaris i serveis tècnics, 138,88 ha estan qualificades com a espai lliure, però 

actualment d’aquestes només 111,51 ha són de titularitat pública. Del total de la superfície qualificada 

d’espai lliure, el 17,4% és encara de titularitat privada. De la mateixa manera, 51,74 ha han d’estar 

destinades a equipaments, de les quals 31,49 ha són de titularitat pública. En aquest cas, el 22,12% de sòl 

destinat a equipament és encara de titularitat privada. 

7.3. ALÇADES EXISTENTS SEGONS CADASTRE VS ALÇADES SEGONS PLANEJAMENT VIGENT 

_Alçades existents segons cadastre 

Segons la cartografia vectorial (format shapefield) de la Sede electrónica del Catastro, les alçades 

consolidades de les edificacions de Sant Quirze oscil·len entre la planta baixa (pb) i les onze plantes (pb+10). 

La seva distribució en els diferents teixits que conformen el municipi no és del tot homogènia (veure plànol 

6.2.1 Alçades d’edificació existents segons cadastre a l’Atles de la informació urbanística).  

La majoria de les edificacions consten d’una alçada de planta baixa o planta baixa i pis, que conformen el 

paisatge urbà predominant en els polígons residencials de Sant Quirze del Vallès. En alguns casos aquesta 

alçada augmenta fins arribar a la planta baixa i dos pisos, especialment en el casc antic i a la part nord-oest 

del polígon de Can Casablanques i a la part est del polígon de Vallsuau-Can Feliu. 

Les edificacions amb major nombre de plantes es concentren especialment en el polígon del Mas Duran i a la 

part nord-est del nucli antic. En el cas del casc antic aquestes edificacions s’alcen conformant els fronts dels 

carrers principals, el carrer de Pau Casals i el carrer Vallcorba, mentre que al polígon del Mas Duran es 

6.1.6 Patrimoni públic del sòl. 
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6.2.2 Alçades segons planejament vigent. 

converteixen en el tipus d’edificació predominant. Trobem aquest front d’edificació amb major alçada 

també a l’avinguda d’Ègara i la ronda Arraona, eixos viaris vertebradors del municipi.  

Finalment, apareix un conjunt d’edificis amb alçades d’entre cinc i sis plantes a l’avinguda de Can Pallars. 

_Alçades segons planejament vigent 

El planejament vigent regula les alçades màximes de les edificacions segons les diferents claus de 

zonificació. Al nucli antic de Sant Quirze trobem una sèrie d’illes tradicionals amb una alçada màxima de 2 

plantes i sotacobert principalment, tot i que en alguns casos el nombre de plantes potencials en la façana 

posterior es redueix a una sola planta. Les edificacions que donen façana al carrer Pau Casals, i que tanquen 

moltes d’aquestes illes, poden arribar a créixer fins a les quatre plantes (pb+3), formant així els fronts de 

renovació. A l’altra banda del carrer el front de façana es defineix també per una alçada de quatre plantes, i 

en aquest cas les edificacions tanquen illes definides com a illes d’eixample. Aquestes darreres tindrien en la 

seva majoria una alçada de pb+3, exceptuant les edificacions del carrer de Barcelona, que es defineixen amb 

una alçada màxima de pb+2. Aquest centre històric queda completat per dos àmbits de teixit de cases 

aïllades, amb una alçada màxima de dues plantes (pb+1) a la part oest; una de tres plantes (pb+2) a la zona 

sud, i un àrea amb blocs aïllats al nord que admetrà una alçada màxima de quatre plantes (pb+3).  

A l’àmbit de Les Fonts les condicions edificatòries queden estructurades i definides d’una manera molt 

semblant al nucli antic. Es conforma també per un nucli d’illes tradicionals amb una alçada màxima de dues 

plantes i sotacobert (amb nombre de plantes potencials en la façana posterior d’una sola planta), tancades 

per uns fronts de renovació, en aquest cas dels edificis ubicats al carrer de Baix Riera, que podran créixer 

fins a les tres plantes (pb+2). Com en el cas anterior, la resta de l’àmbit estarà conformat també per un 

teixit de cases aïllades amb una alçada màxima de tres plantes (pb+2). Les edificacions tindran una alçada 

màxima de quatre plantes puntualment als àmbits de les unitats d’actuació 2 i 11. 

Les zones de Los Rosales i el Poble Sec, degut a la seva antiguitat, tenen també una estructura semblant al 

centre de Sant Quirze, amb una alçada màxima de tres plantes (pb+2), que queda reduïda a una planta a les 

façanes posteriors, formant illes tradicionals i d’eixample. 

Els teixits de Can Llobateres i Can Pallars estan formats per cases aïllades amb un potencial màxim de dues 

plantes (pb+1) i que n’admetrà tres plantes a la illa situada entre l’avinguda de la Plana i el carrer de la Font 

de la Riba. El sector del Castelltort també està composat per cases aïllades amb màxim de dues plantes, 

però en aquest cas s’admet la sotacoberta habitable (pb+1+sc). Els edificis situats al costat de Los Rosales, 

però, seran plurifamiliars amb una alçada màxima de quatre plantes (pb+3) 

El polígon del Mas Duran queda definit d’una manera heterogènia per diferents teixits. D’una banda, aquells 

que admeten una alçada màxima de quatre plantes (pb+3), formats per una sèrie d’illes d’eixample, situades 

al sud-oest, i unes altres formades per blocs aïllats, a l’est del polígon. Alguns d’ells tenen definida una 

alçada màxima d’una planta per a la façana posterior. D’altra banda, consta d’un teixit que admet una 

alçada màxima de tres plantes (pb+2), format per cases aïllades que donen front al parc de les Morisques, i 

per conjunts unitaris de cases a l’oest de l’àmbit. 

La resta d’àmbits residencials estan formats per conjunts unitaris de cases unifamiliars. Aquests conjunts 

admeten unes alçades diferents segons l’àmbit i carrer d’aquest on estan ubicats. Així, en els sectors de Sant 

Quirze Jardí, Vallsuau i Can Feliu, Vallès Parc i el Castellet, l’alçada màxima predominant és de dues plantes 

(pb+1). S’admeten, però, tres plantes en alguns edificis de l’avinguda del Vallès, en els compresos entre el 

carrer Andalusia i el carrer Canàries, i en els que es troben entre els carrers Margarida i Muntanya. Els 

edificis del nord del sector del Castellet, que donaran front al carrer Camí Antic de Rubí, podran arribar a 

tenir quatre plantes (pb+3). En canvi, en el sector de Can Casablanques i en el de Sotavia, els conjunts 

unitaris de cases podran tenir una alçada de fins a tres plantes (pb+2).  

Finalment, el teixit d’activitat econòmica queda definit per una alçada màxima de 15m, sense especificar-ne 

el nombre de plantes. Només als polígons de Can Canals i Can Feu es determina un màxim de dues plantes i 

quatre plantes respectivament. 

Les condicions edificatòries queden definides pels documents escrits de normes urbanístiques. En alguns 

casos, els plànols d’ordenació donen suport a aquests documents, com són els sectors d’illes tradicionals i 

d’eixample del nucli antic de Sant Quirze, Los Rosales, Sotavia i les Fonts (veure la sèrie de plànols 4.4.9 

Determinacions normatives. Les Fonts. PGOU 2000, 4.4.11 Determinacions normatives. Vila SQV. PGOU 2000 

i 6.2.2 Alçades segons planejament vigent a l’Atles de la informació urbanística).  

7.4. SOLARS VACANTS EN SÒL URBÀ 

La localització dels actuals solars vacants al municipi pot ser una font reveladora de les intervencions en 

àrees urbanes, especialment en àrees degradades, a fi de revitalitzar-les o aconseguir una millor integració 

urbanística i social en el conjunt del municipi i portant-ho a terme mitjançant l’edificació en solars vacants, 

generació d’espais lliures, rehabilitació d’edificis amb destinació a equipaments públics o construcció 

d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública (veure la sèrie de plànols 6.2.5. Solars vacants en 

sòl urbà a l'Atles de la informació urbanística). 

Segons l’explotació efectuada de la base de dades del Centre de Gestió Cadastral, en el municipi de Sant 

Quirze del Vallès hi ha 59,23 hectàrees de solars d’ús residencial en els que es pot fer un sostre potencial de 
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6.2.4. Solars vacants en sòl urbà. 

354.658 m² i 1.472 habitatges. Més de la meitat d’aquests habitatges potencials (679, un 50,37% del total) es 

troben en el sector del Castellet, amb obres d’urbanització pendents de recepció. 

En el sòl urbà no inclòs en cap àmbit pel PGOU 2000 hi ha 77 solars residencials vacants que corresponen a 

3,48 ha. D’aquests, 24 estan situats al nucli antic de Sant Quirze del Vallès (amb una superfície mitjana de 

340 m²), 2 a Los Rosales, 3 al Poble Sec i 48 a l’àrea de Les Fonts (amb una superfície mitjana de 580 m²). 

Els solars en sectors residencials desenvolupats són 247 i suposen una superfície de 35,66 ha. Es concentren 

especialment als sectors de Castelltort, amb un total de 94 solars i una superfície mitjana de 1.800 m²; Mas 

Duran, que en té 22, amb superfície mitjana de 1.650 m², i Can Llobateres, que consta de 124 solars amb 

una superfície mitjana de 1.060 m². 

Al sector del Castellet hi trobem un total de 98 parcel·les residencials no edificades, amb una superfície 

mitjana de 1.475 m². En tant que en aquest sector hi ha obres d’urbanització que encara no han estat 

recepcionades per l’Ajuntament de Sant Quirze, aquestes parcel·les buides no es poden considerar solars. 

En sòl urbà consolidat industrial hi ha tant sols 19 solars vacants, que corresponen a 16,52 ha de sòl (amb una 

mitjana de 8.695 m² de superfície). 

7.5. CONCLUSIONS 

D’acord amb el que ha estat analitzat, es conclou el següent: 

 

> Respecte a l’estructura de la propietat del sòl 

_Sòl rústic 

A més de fer un estudi de la superfície de les finques rústiques, es considera oportú tenir coneixement de les 

propietats, ja que aquestes poden aportar un coneixement més acurat de com funcionen les explotacions 

agràries (agrícoles i forestals). Es proposa fer aquest estudi en la segona fase d’aquest treball. 

_Sòl urbà 

Caldrà estudiar el gra parcel·lari dels teixits residencials per verificar la bondat de la normativa vigent. Es 

proposa fer aquest estudi en la segona fase d’aquest treball.  

 

> Respecte al patrimoni públic de sòl 

Caldria una verificació de la titularitat de les parcel·les que cadastre considera com a públiques, ja que 

aquesta informació ha estat utilitzada per identificar les propietats que poden ser objecte d’expropiació per 

ministeri de Llei (veure apartat 5. Sistemes generals). Es proposa fer aquesta verificació en la segona fase 

d’aquest treball. 

 

> Respecte als solars vacants en sòl urbà 

Al sector del Castellet encara resten àrees amb urbanització pendent d’ésser recepcionada. Un cop aquesta 

sigui executada es podran considerar solars vacants en sòl urbà. 

 



MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA 8. USOS DEL SÒL I TEIXITS URBANS 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. Aprovació provisional 69 

8. USOS DEL SÒL I TEIXITS URBANS 

Com a resultat del PGOU 2000 i el seu planejament desenvolupat, a dia d’avui (juliol 2017) podem constatar 

que hi ha 294 hectàrees de sòl qualificat com a zones privades en sòl urbà. D’aquestes, gairebé un 70,43% 

són d’ús residencial (206,97 ha) i un 29,57% d’ús industrial (86,90 ha): 

- El nucli de Sant Quirze hi ha un total de 266,95 hectàrees de sòl urbà qualificat com a zones 

privades. D’aquesta superfície, un 68,89% és residencial (183,89 ha) i un 31,11% està destinat a 

activitats econòmiques (83,06 ha).  

- A la zona oest del municipi, que comprèn les àrees de sòl urbà de Les Fonts i Can Corbera, hi ha un 

total de quasi 27 hectàrees de sòl urbà qualificat com a zones privades. D’aquesta superfície, un 87% 

és residencial (27 ha) i un 13% està destinat a activitats econòmiques (4 ha).  

Can Corbera conté 4 ha de sòl industrial i Les Fonts, 23,07 hectàrees  de sòl residencial.  

Per barris, les superfícies qualificades com a zona dins el nucli de Sant Quirze són les següents: 

• El Nucli antic té el 100% de la seva superfície de zones destinada a sòl residencial (23,64 ha). 

• Can Llobateres té el 100% de la seva superfície de zones destinada a sòl residencial (gairebé 17 ha). 

• Vall-Suau – Can Feliu té una superfície de sòl qualificada com a residencial de 18,23 ha. 

• Mas Duran té 15,56 ha de superfície de zones que també és únicament residencial. 

• La zona de Mas Duran sud, corresponent a l’àrea de l’estació, disposa de 2,73 ha de sòl residencial. 

• Can Feu té la totalitat de la seva superfície de zones (18,81 ha) destinades a activitats 

econòmiques. 

• Can Pallars disposa de 13,85 ha de sòl residencial. 

• Poble Sec té 1,63 ha de sòl residencial. 

• Los Rosales té 0,72 ha de sòl residencial. 

• Sotavia té 3,07 ha destinades a sòl residencial. 

• Els polígons executats de Can Canals disposen de 34,60 ha de sòl industrial. 

• Can Casablanques residencial té 21,09 ha per a aquest ús. 

• Can Casablanques industrial té 29,65 ha destinades a activitats econòmiques. 

• Sant Quirze Parc té 19,34 ha de sòl residencial. 

• Castellet, segons planejament, tindria 21,07 ha destinades a sòl residencial. 

• Castelltort tindria 13,85 ha, també per a sòl residencial. 

• Les Fonts té el 100% de la seva superfície de zones privades qualificades com a sòl residencial (27 

ha). 

• Can Corbera té el 100% de la seva superfície de zones privades qualificades com a sòl destinat a 

activitats econòmiques (4 ha). 

 

8.1. ELS TEIXITS RESIDENCIALS 

 

• Segons el planejament vigent 

Tal i com s’ha dit anteriorment, el desenvolupament del PGOU 2000 ha comportat que, actualment, al 

municipi de Sant Quirze del Vallès hi hagi 206,97 ha de sòl urbà consolidat destinades, principalment, a usos 

residencials. 

De tot aquest sòl residencial, 166,65 ha (el 81,31% del total) estan qualificades com a zones en les que 

s’admet, exclusivament, l’habitatge unifamiliar; 24,71 ha (el 12,05% del total) estan qualificades com a 

zones en les que s’admet com a ús principal l’habitatge plurifamiliar; i les 13,62 ha (el 6,64% restant) estan 

qualificades mitjançant zones que admeten tant habitatges unifamiliars com plurifamiliars (veure el plànol 

7.1.1 Edificacions unifamiliars i plurifamiliars segons planejament a l'Atles de la informació urbanística). 

8.1.1. TIPOLOGIES EDIFICATÒRIES 

Les claus urbanístiques 1a (illes de cases tradicionals) i 2a (fronts de cases tradicionals) es caracteritzen per 

la possibilitat d’incorporar tant habitatge unifamiliar (en tant que ús dominant) com plurifamiliar (ús 

compatible). Es localitzen al nucli antic de Sant Quirze i a l’àmbit de Les Fonts, tant al nucli com als entorns 

de la riera. 

La tipologia unifamiliar és pròpia de les claus urbanístiques següents: clau 2c (fronts de cases d’ordenació 

unitària) – al nucli antic i a Can Casablanques - , clau 3 (cases aïllades) al nucli antic, Can Llobateres, Mas 

7.1.1 Edificacions unifamiliars i plurifamiliars segons 
planejament 
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Duran, Can Pallars i Les Fonts i clau 6 (conjunts unitaris de volumetria específica) a Vall Suau – Can Feliu, 

Mas Duran, Can Casablanques i Sant Quirze Parc. 

Per últim, la tipologia plurifamiliar és pròpia de la clau 1b (illes d’eixample), que es troba al nucli antic, a 

Mas Duran i a Poble Sec; clau 2b (fronts de renovació), que es troba al nucli antic, a Poble Sec i a Les Fonts, 

clau 4a (blocs aïllats d’ordenació prèvia), al nucli antic, Mas Duran i Can Casablanques, i clau 4b (blocs 

aïllats de nova ordenació) al nucli antic, Mas Duran, Can Casablanques i Les Fonts. 

Caldrà tenir en compte la clau 7, referent als solars d’ordenació singular que, d’acord amb el planejament 

vigent, es destinen principalment a oficines i serveis però poden admetre l’ús d’habitatge si s’especifica en 

la corresponent unitat d’actuació. Les zones així qualificades es situen als voltants de l’estació de ferrocarril 

de Sant Quirze, en una petita franja enfront la ronda Arraona, i en les àrees a l’entorn de la riera de Rubí, a 

Les Fonts, corresponents a les unitats d’actuació 1 i 2. 

 

Per barris, les superfícies destinades a habitatges, segons les seves tipologies, són les següents: 

 

Nucli antic 10,16 ha de sòl unifamiliars (el 43% del residencial) 

5,72 ha de sòl plurifamiliars (el 24,18% del residencial) 

32,84% ha per a unifamiliars, essent compatible l’ús de 

plurifamiliars (el 32,84% del residencial) 

Can Llobateres 17 h de sòl unifamiliars 

Vall Suau – Can Feliu 18,23 ha de sòl unifamiliars 

Mas Duran 3,28 ha de sòl unifamiliars (el 24,18% del residencial) 

9,46 ha de sòl plurifamiliars (el 69,80% del residencial) 

Mas Duran Sud – àrea estació 
2,7 ha de sòl que pot admetre residencial plurifamiliar dins la 

qualificació 7 de volumetria específica 

Can Pallars 13,85 ha de sòl d’unifamiliars  

Poble Sec 1,63 ha de sòl de plurifamiliars  

Los Rosales 0,72 ha de sòl tant per a unifamiliars com per a plurifamiliars 

Sotavia 3,07 ha de sòl per a unifamiliars 

Can Casablanques 18,92 ha de sòl per a unifamiliars (el 89,75% del residencial) 

2,03 ha de sòl de plurifamiliars (9,62% del residencial) 

Sant Quirze Parc 19,23 ha de sòl per a unifamiliars (el 99,44% del residencial) 

0,11 ha de sòl de plurifamiliars 

Castellet  

(segons modificació del Pla parcial) 

16,81 ha de sòl per a unifamiliars (a les zones 3, 4 i 5) (el 79,76% 

del residencial) 

4,26 ha de sòl per a plurifamiliars ( a les zones 1,2 i 6) (el 20,24% 

del residencial) 

Castelltort 

(segons Pla parcial Castelltort) 

33,48 ha de sòl per a unifamiliars (zones a1,a2,a3,a4,d1,d2,d3) 

(el 97,05% del residencial) 

1,02 ha de sòl que permet tant habitatge unifamiliar en rengle o 

plurifamiliar en bloc ( zona d4) (el 2,95% del residencial) 

Les Fonts 15,71 ha de sòl per a unifamiliars (el 68,07% del residencial) 

1,49 ha de sòl per a plurifamiliars (el 6,46% del residencial) 

4,84 ha de sòl per a unifamiliars, essent compatible l’ús de 

plurifamiliars (el 20,98% del residencial). 

 

El Nucli Antic 

• Nucli Antic original: Es troba als voltants del carrer Pintor Vila Puig. Les parcel·les són predominantment 

passants, molt allargades i de façana estreta. Entre els carrers Pintor Vila Puig i Pompeu Fabra hi ha una 

diferència de cota d’uns 6 metres, formant-se parcel·les amb un pendent del voltant del 10%. L’alçada de 

l’edificació és de 2p a la façana que dóna al carrer principal, i de 1p a la façana del carrer secundari, seguint 

l’esquema general de la tipologia de casa de cos amb eixida. En les edificacions més modernes les alçades 

arriben a 2p+sc, o 3p. La majoria de les edificacions són unihabitatges i l’ús de la planta baixa varia segons 

es tracti de l’edificació principal o l’edificació secundària (la principal conté l’ús d’habitatge i, en menor 

grau, comerç, la secundària habitualment és ocupada per l’aparcament). 

Nucli Antic. Mapa planimètric de Sant Quirze del Vallès. 1919 
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• Nucli Antic perifèric: Es tracta d’un creixement en forma de raval situat al sud del nucli original, amb una 

parcel·lació lleugerament més estreta. Generalment la parcel·la passant original s’ha acabat partint en dos, 

desapareixent l’eixida. Dins aquesta àrea homogènia es poden considerar les àrees urbanes de Los Rosales, 

Poble Sec i el nucli antic de Les Fonts, amb característiques similars a les del nucli antic, però amb una 

predominança de la tipologia de parcel·la a un únic carrer (no passant), i unes amplades i nombre de plantes 

superiors. 

Plurihabitatge en illa tancada 

Es poden definir diferents dues àrees de característiques ben diferenciades: 

- De substitució: Es situa pel voltant del Nucli Antic, i pels voltants de l’àrea homogènia de nucli antic 

de Les Fonts. Es tracta de parcel·les no passants, amb una amplada de parcel·la superior a 10 metres, 

i un nombre de plantes que oscil·la entre pb+2 i pb+3. La importància d’aquesta àrea resideix en la 

funció que té de coixí entre el nucli antic i les trames urbanes dels voltants. 

- De creixement unitari: Té una parcel·lació superior (uns 20 metres) i segueix la normativa marcada 

pel PGOU (sobretot 1b-7), ja que ha estat consolidada amb posterioritat a la seva aprovació. Es situa 

en les noves àrees de creixement del sector de la zona Sud de Mas Duran. 

Plurihabitatge aïllat 

Podem diferenciar entre els plurihabitatges construïts a partir d’uns paràmetres reguladors (basats en 

l’ocupació i edificabilitat de les parcel·les) i els de volumetria específica, provinents d’ED o modificacions 

puntuals del PGOU. Els plurihabitatges aïllats a parcel·la es situen al sud del sector de Mas Duran. 

Unihabitatge en filera  

- Parcel·la petita: Es troba, en part, al Nucli Antic, a Can Casablanques, Mas Duran (l’àrea 

consolidada amb més antiguitat del sector), Sant Quirze Jardí i Vall Suau Can Feliu. Es tracta de 

parcel·les passants amb unes amplades de fins a 10 metres. La superfície de les parcel·les varia de 

200 m² a 400 m² i les alçades són de 2p o 3p. L’ocupació és entorn el 40-50%. L’edificació és molt 

homogènia, ja que es tracta de promocions d’habitatges unitàries. 

- Parcel·la gran: Aquesta àrea es troba al polígon de Vallès Parc. Es tracta d’unihabitatges, 

generalment de pb. Les parcel·les son passants i amb amplades d’entre 12 i 20 metres. La superfície 

de les parcel·les és d’uns 400 fins a 700 m². L’ocupació es del 25-35%. 

Unihabitatge aïllat 

Es poden distingir quatre subgrups: 

- Parcel·la petita: Situades a l’est del Nucli Antic. Es tracta de parcel·les regulars, que donen front a 

un únic carrer, amb unes superfícies al voltant dels 200 m², de 2p i una ocupació inferior al 50%. 

- Parcel·la mitjana: Situades al sud i sud-oest del Nucli Antic, i a l’oest del barri de Les Fonts. Es 

tracta de parcel·les regulars, amb una superfície d’uns 400 m², de 2p o 3p, i una ocupació inferior al 

40%. 

- Parcel·la gran: Es tracta de parcel·les partides amb una superfície entre 800 i 1.200 m². L’edificació 

és d’1p o 2p. L’ocupació varia del 15% al 40%. 

- Parcel·la amb pendent: Es situen a l’est del barri de Les Fonts, a l’àrea anomenada de muntanya. 

Solen ser parcel·les irregulars i de superfície superior a 800 m² (tot i que la regulació urbanística 

actual permet una parcel·lació mínima de 400 m²), que permet una millor adaptació al pendent. 

 

• Segons la realitat construïda.   

D’acord amb la cartografia vectorial (format shapefield) de la Sede electrónica del Catastro descarregada el 

mes de juliol de 2017, la proporció d’edificacions destinades a l’habitatge unifamiliar és del 85,7%. Pel que 

fa als àmbits amb habitatge unifamiliar previst sense consolidar trobem àrees de Can Llobateres, Castellet i 

Castelltort. En quant a àmbits amb unifamiliar i plurifamiliar previst encara queden àrees del Mas Duran. Les 

edificacions plurifamiliars es situen a la zona del centre i als àmbits de nous creixements de Mas Duran, part 

de Castellet i a la zona nord de Castelltort. També tenen major importància a la zona de Can Casablanques. 

A Les Fonts se situen a les zones de renovació dels entorns de la riera.  (veure el plànol 7.1.2 Edificacions 

unifamiliars i plurifamiliars segons planejament a l'Atles de la informació urbanística) 

8.1.2. HABITATGE LLIURES, HABITATGES PROTEGITS 

Segons les dades proporcionades per l’empresa COMU, i d’acord amb el Pla Local de l’Habitatge de l’any 

2008 (PLH), les promocions executades d’habitatge amb algun tipus de protecció són les següents: 

 

 

7.1.2 Edificacions unifamiliars i plurifamiliars segons cadastre.



MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA 8. USOS DEL SÒL I TEIXITS URBANS 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. Aprovació provisional 72 

1 Mas Duran I 43 43 AM-MPGO

2 Mas Duran II 48 48 PGO 1 339 m² st

3 Les Fonts 17 7 24 MPGO 2 274 m² st

4 Can Tuset 18 7 25 PGO 2 124 m² st

5 Mas Duran III 43 43 AM 10 116 m² st

6 Arraona (Incasòl) 30 30 PGO

183

MPGO - Modificació del PGO

sostre

P
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S 
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TOTAL

AM - 10% de l'aprofitament mig

PGO - Regulació directa del PGO (HP)

ACTUACIONS D'HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL

estat nº nom
HPO compra- 

concertat

HPO compra- 

règim general

HPO compra - 

règim especial
HPO - lloguer

lloguer 

dotacional

total 

actuació
procedència

7.1.3 Habitatges protegits. Promocions previstes i actuacions 
exectuades anteriorment.  

 

 

Així mateix, les actuacions futures que proporcionen habitatge amb algun tipus de protecció són les 

següents: 

* L’actuació a Vallès Parc no es considerava necessària per part del PLH per arribar als mínims establerts per 

la memòria, però sí important per millorar la distribució d'HPO al nucli urbà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resten doncs per executar 354 habitatges amb protecció. Podem destriar les previsions d’habitatge públic 

en: 

● Habitatges de compra: 214 

● Habitatges de lloguer: 36 

● Habitatges de lloguer dotacional: 90 

● Reserves sense distinció de tinença: 14 

El patrimoni municipal actual de sòl i habitatge que encara no ha estat executat és: 

 

 

 

 

 

 

Les actuacions de Mas Duran, Ronda Arraona, Rotonda Castellet i Avinguda d’Ègara són actuacions en sòl urbà 

directe, de titularitat municipal i qualificades com a plurihabitatges, sigui pel PGOU’00 o per modificacions 

posteriors ( com a l’Avinguda d’Ègara, actuació inclosa dins la UA-13). La resta d’actuacions provenen de la 

cessió del 10% de l’aprofitament dels diferents sectors de creixement.  

Cal esmentar l’apunt que feia el Pla Local de l’Habitatge en referència als 14 habitatges previstos a Vallès 

Parc, en tant que unihabitatges segons el PGOU 2000, tipologia no recomanada per construir habitatge amb 

protecció. 

 

1 Mas Duran IV 36 36 AM-MPGO

2 Ronda Arraona 5 8 13 PGO 1 339 m² st

3 Avinguda Ègara 5 6 11 22 MPGO 2 274 m² st

4 Rotonda Castellet 4 20 24 PGO 2 124 m² st

5 Castelltort 10 30 5 25 70 AM 10 116 m² st

6 Castellet 40 59 5 25 46 175 AM

7 Vallès Parc* 14 AM

354

sostre
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8.2. TEIXIT D’ACTIVITAT ECONÒMICA 

8.2.1. ELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA 

El Portal de polígons d’activitat econòmica del Vallès Occidental identifica 135 polígons (àrees de més 

de 0,5 ha on es localitzen activitats econòmiques en sòl de qualificació industrial, terciari o mixt). Les dades 

més significatives són: 

- La seva superfície total és de 5.230 ha, gairebé el 4% de la superfície total de la comarca. 

- En el conjunt dels polígons de la comarca hi ha 28.709 empreses i un total de 307.547 assalariats. 

- L’activitat econòmica principal del conjunt de polígons del Vallès Occidental és el sector de la 

indústria amb un 52% respecte el total de l’activitat. Darrera es situa el sector de la logística, el 

transport i l’emmagatzematge amb un 11%. El sector dels serveis a les persones, comerç al detall i 

comerç a l’engròs ocupen el 24%. 

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

de 151,36 ha. El conjunt de polígons, exceptuant Can Corbera que es troba agregat al casc urbà de Rubí i al 

costat de l’accés de l’autopista C-16 de Rubí nord, es localitzen agrupats al voltant de l’accés a l’autopista 

C-58 i l’avinguda d’Arraona (eix d’entrada a Sabadell i Sant Quirze del Vallès). Aquest grup de polígons 

juntament amb els polígons de la zona sud-oest de Sabadell creen una de les àrees econòmiques més grans 

de la comarca. Les dades més significatives són: 

- La seva superfície representa el 2,89 % de la superfície total per a activitats econòmiques del Vallès 

Occidental. 

- Segons la Diagnosi i recull de necessitats dels PAEs del Vallès Occidental (2007), al conjunt del 

municipi de Sant Quirze del Vallès hi ha 662 empreses i un total de 9.413 assalariats (el 51,65% de la 

població del municipi en aquell any). 

- Els polígons situats a la part est del municipi presenten dimensions mitjanes-grans, amb superfícies 

entre les 20 i les 50 hectàrees. Per contra, l’únic polígon situat fora d’aquesta zona (Can Corbera) 

presenta un superfície de tant sols 6 ha. 

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

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

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

Ara bé, cadascun dels polígons té característiques diferenciades: 

• El polígon de Can Canals Sud Oest és de dimensió mitjana- gran (48,12 ha). 

L’activitat econòmica principal és el sector de la indústria amb un 72,9% respecte el total de 

l’activitat. Per darrera es situa el sector del comerç al detall amb un 9,4%. Els sectors del comerç 

a l’engròs; de la logística, transport i emmagatzematge; i el catalogat com a altres activitats 

representen prop d’un 6% cadascun. 

• El polígon Can Casablanques és de dimensió mitjana- gran (37,72 ha). 

L’activitat econòmica principal és el sector de la indústria amb un 65% respecte el total de 

l’activitat. A continuació el segueixen el sector catalogat com altres activitats amb un 14,3%. Per 

darrera es situa el sector del comerç al detall amb un 8,6%. Disposa d’una Associació d'empresaris i 

propietaris del Polígon Industrial Can Casablanques. 

• El polígon de Can Corbera és de dimensió petita - mitjana (6,32 ha). 

L’activitat econòmica principal és el sector de la indústria amb un 58,3% respecte el total de 

l’activitat. A continuació el segueixen el sector del comerç a l’engròs amb un 25%. Els sectors del 

serveis a les empreses i el catalogat com a altres activitats representen una mica més d’un 8% 

cadascun. 

• El polígon de Can Feu és de dimensió mitjana- gran (37,72 ha). 

El sector del comerç a l’engròs representa el 88,4% del total de l’activitat pel polígon. A 

continuació el segueix el sector de la indústria amb un 6,4%. Els sectors del serveis a les empreses 

i el de la construcció tenen una representació del 3,8% i del 1,4%, respectivament. 

• El polígon de Can Torres – Can Llobet és de dimensió petita - mitjana (10 ha). 

L’activitat econòmica principal és el sector de la indústria amb un 58,7% respecte el total de 

l’activitat. A continuació el segueixen el sector del serveis a les empreses, amb un 8,7%; el sector 

del comerç al detall, del comerç a l’engròs i el catalogat com a altres activitats, amb un 7,5% 

cadascun. El sector de la logística, transport i emmagatzematge representa un 5%. El sector de la 

construcció i el de les activitats recreatives i oci representen un 2,5%, cadascun. 

 

 

 

CAN CANALS SUD OEST 

CAN CASABLANQUES 

CAN CORBERA 

CAN FEU 

CAN TORRES-CAN LLOBET 
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Regulació de l’ordenació de l’edificació 

Es detecten dues àrees homogènies bàsiques, molt relacionades amb l’època de consolidació. Els polígons 

industrials més antics contenen un gran nombre d’indústries entre mitgeres, mentre que els polígons 

industrials més recents són consolidats per una indústria gran i aïllada en la parcel·la. 

A més de la diferencia tipològica que s’estableix entre aquestes dues àrees homogènies, també s’estableix 

una diferencia en els usos que s’hi estableixen. Mentre que les àrees amb indústria entre mitgeres l’ús 

predominant és l’industrial, a les àrees d’indústria aïllada l’ús més estès és el terciari i comercial. 

• Indústria entre mitgeres (aïllada en procés avançat de compartimentació): Es situa sobretot als 

polígons de Can Casablanques, Can Canals i Can Torres i Can Llobet. La superfície de les indústries 

entre mitgeres és del voltant de 900 m², amb una ocupació del 50 al 70%. Les indústries en règim de 

compartimentació mantenen aquestes mateixes característiques, però dins una única parcel·la, ja 

sigui amb accés directe des de vial o amb accés comunitari. 

• Indústria aïllada: Es situa, sobretot, als polígons de Can Feu i al sector E de Can Canals. Són les 

àrees industrials més recents del municipi, amb parcel·les d’uns 7.000 m² de superfície, i amb una 

ocupació entorn del 50%. Al nord del barri del Poble Sec es situa un tipus d’indústria de gran 

superfície, dedicada al comerç (Alcampo i Leroy Merlin que, tot i ser indústries aïllades, mantenen 

unes especificitats en quant a places d’aparcament, grandària i ocupació). 

 

Paràmetres de l’edificació en relació al planejament vigent 

La condició tipològica de moltes de les parcel·les industrials, establertes amb anterioritat al Pla General, 

entra en contradicció amb algunes de les regulacions establertes pel pla vigent. 

● Es detecten disconformitats en relació a la ocupació de parcel·la permesa, que és actualment 

d’un 50 o d’un 60% segons la zona (50% a Can Corbera, els Polígons C i D de Can Canals, Can Feu, i 

60% a Can Casablanques, Can Torres i Can Llobet i, d’acord amb la modificació puntual de pla no 

executada, el polígon E de Can Canals). Sovint no es respecten les reculades amb edificacions 

auxiliars adjacents a límit de parcel·la. 

● La superfície mínima de parcel·la permesa pel planejament vigent és de: 

 800 m² a Can Casablanques i Can Torres i Can Llobet 

 2.000 m² al Polígon C i D de Can Canals 

 2.400 m² Can Feu 

D’acord amb la normativa del pla vigent, es permet la compartimentació de parcel·les en naus 

compartides a Can Casablanques, Can Torres i Can Llobet i al polígon C i D de Can Canals quan: 

a) la superfície mínima per establiment sigui igual o superior a 500 m² 

b) es disposi d’espais comunitaris que garanteixin l’accés dels vehicles als fronts edificats, 

particularment adequats al pas de vehicles d’emergència 

c) es garanteixi l’ordenació, manteniment i bona imatge dels espais no edificats, siguin privats 

o comunitaris. 

Per a les parcel·les compartimentades caldrà revisar que es compleixin aquestes condicions. 

● L’edificabilitat neta màxima permesa és d’1 m² de sostre/ m² de sòl. Algunes parcel·les 

industrials del front de l’autopista C-58 es troben en disconformitat amb aquesta situació. En canvi, 

d’altres no han esgotat l’edificabilitat i ofereixen possibilitats de transformació. 

Regulació de les activitats industrials 

Segons el planejament vigent, en el sòl qualificat com a naus aïllades, zones 5a i 5b, l’ús dominant és 

l’industrial en categories primera, segona i tercera (artesanal, urbana i agrupada). L’ús dominant en la zona 

5c és el comercial de gran superfície. 

S’admeten altres usos compatibles:  

Per a les subzones 5a i 5b:  

Magatzem. 

Venda a l’engròs. 

Venda de maquinària i materials de construcció. 

Estacions de servei. 

Venda de productes elaborats en el propi establiment. 

Oficines pròpies de l’activitat industrial principal. 

Restauració al servei de les indústries. 

Per a les subzones 5a i 5b: 

Dotacions comunitàries. 

Indústria entre mitgeres. Can Casablanques 

Indústria aïllada. Poligon Can Feu 

Parcel·les disconformes en relació a l’ocupació 

Parcel·les disconformes en relació a l’edificabilitat 
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Estudi de zones comercials a Sant Quirze del Vallès. DIBA, 2015 

7.2.4. Comerç de proximitat. Localització dels locals comercials 

Recreatiu, amb limitacions específiques per aquelles activitats que, pel seu horari o d’altres 

característiques, poden generar molèsties, tant a l’interior com a l’exterior (discoteques, bars 

musicals, bars, restaurants i complexes esportius amb horaris nocturns i d’altres assimilables). 

Per a les subzones 5a i 5b: 

Terciari i oficines. 

8.2.2. EL COMERÇ DE PROXIMITAT 

L’Estudi de zones comercials de Sant Quirze del Vallès realitzat per la Diputació de Barcelona l’any 2015, 

definia quatre àmbits comercials al municipi: l’avinguda d’Egara; el carrer Pintor Vila Puig; els entorns dels 

carrers Vallcorba, Barcelona i Pau Casals; i Mas Duran: 

• La zona comercial de l’avinguda Egara és la més recent, i s’ha anat desenvolupant al llindar del 

polígon industrial de Can Casablanques. Un dels seus extrems es correspon a un dels accessos de la 

C_58 i per tant és una de les portes d’accés al municipi. En aquest àmbit el comerç es distribueix de 

manera discontínua en tres trams: 

- En el tram corresponent a la connexió amb la C-58, els comerços aprofiten les plantes baixes de 

les edificacions. 

- Al tram central, els comerços s’ubiquen dins de naus industrials, per la qual cosa gaudeixen 

d’una àmplia superfície. 

- L’últim tram correspon al passatge de la Terra Alta, que s’inclou dins d’aquest àmbit comercial 

per la continuïtat física que permet la zona verda adjunta. En aquest tram, els comerços es 

disposen als baixos d’un conjunt de bloc de pisos. 

• El comerç més tradicional es troba al carrer Pintor Vila Puig, carrer estret amb les característiques 

d’un carrer cèntric del casc antic, de plataforma única, que alberga els comerços més antics i de 

referència del poble.  

• Els carrers Vallcorba, Barcelona i Pau Casals són carrers paral·lels amb una continuïtat comercial 

pràcticament total, un mix comercial complet i un flux de vehicles i vianants constant. 

- El carrer Vallcorba és un eix de trànsit elevat ja que dona accés a la rotonda dels ferrocarrils, a 

Sabadell i a la carretera de Rubí. El seu comerç s’ubica als locals dels baixos dels edificis. 

- El carrer Barcelona té les característiques físiques del carrer Pintor Vila Puig, estret, de 

plataforma única. Els seus comerços es troben més disseminats que els del carrer Vallcorba. 

- L’avinguda Pau Casals és un dels vials més transitats del poble i té una oferta comercial diversa, 

amb la qual cosa és una de les zones comercials més visitada i passejada del poble. 

- El carrer Manso, perpendicular als tres carrers anteriors, també s’inclou en aquesta àrea 

comercial. Té unes voreres relativament àmplies i el seu comerç es troba bastant disseminat. 

• El tercer dels quatre àmbits comercials és el de Mas Duran, al voltant de les vies comercials 

següents: 

- La rambla Lluís Companys alberga el comerç més actiu, amb una continuïtat comercial total en 

una de les seves voreres. El fet d’estar en contacte amb una de les entrades al Parc de les 

Morisques afavoreix el flux constant de persones durant tot el dia, especialment a les tardes. El 

format de rambla, amb un espai central per als vianants, permet la ubicació de les terrasses dels 

establiments de restauració. 

- L’avinguda dels Països Catalans té una secció de carrer semblant a l’anterior, tot i amb menor 

afluència de públic. L’oferta comercial es troba disseminada i els locals no són gaire amplis. 

- L’avinguda del Camí del Mas és una avinguda extensa, de els més transitades, que ressegueix el 

Parc de Les Morisques i finalitza a la rotonda que dóna accés a l’estació de FGC. El comerç es 

concentra entre la Rambla Lluís Companys i el carrer Manso. 

D’altra banda, altres àmbits de comerç es troben a l’avinguda del Vallès i avinguda Camp, tot i que la 

presència d’aquest és escassa. També es troba al Passeig de Can Barra, tot i que amb menys activitat que a 

l’anterior. 

Cal destacar el fet que als barris, com són Poble Sec i Los Rosales, la presència de comerç és testimonial o 

inexistent. N’és una excepció el barri de Les Fonts, que hi és present, però del tot reduït.  

D’acord amb les bases de dades municipals, a Sant Quirze hi ha un total de 325 establiments distribuïts de la 

manera següent: 

• 220 establiments de comerços i serveis. 

• 13 establiments d’entitats financeres i immobiliàries. 

• 33 establiments de medicina i salut. 

• 59 establiments de restauració. 

Cal tenir en compte, també, l’activitat comercial dels quatre mercats ambulants que hi ha al municipi: 

• 60 parades al passeig del Ferrocarril, al barri de Les Fonts, tots els diumenges de l’any de 8h a 16 h. 
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• 167 parades al carrer Narcís Monturiol i a Pi i Sunyer, al polígon de Can Torras, tots els diumenges 

de l’any de 8h a 16 h. 

• 5 parades del mercat ecològic, a la Rambla Lluís Companys, a Mas Duran, el primer dissabte de mes, 

excepte agost. 

• 12 parades al carrer Anselm Clavé, al casc antic, tots els dimecres de l’any de 8h a 16h. Està ubicat 

actualment a l’Avinguda Antoni Gaudí fins el mes de setembre. 

8.3. CONCLUSIONS 

D’acord amb el que ha estat analitzat, es conclou el següent: 

 

> Respecte als teixits residencials 

• Sant Quirze és un municipi en el que predomina la superfície de sòl urbà destinada, exclusivament, a 

habitatge unifamiliar. La superfície d’aquests sòls (166,65 ha) representa el 81,30% del total del sòl urbà 

consolidat d’ús residencial. La proporció varia notablement al nucli antic on la proporció d’unifamiliars i 

plurifamiliars s’equilibra, amb un 57,02% de la superfície residencial que es destina a habitatge plurifamiliar 

o que admet tant unifamiliar com plurifamiliar (13,48 ha), respecte el 42,98% restant que admet únicament 

unifamiliar (10,16 ha).  

• La major part del teixit residencial es pot considerar de recent construcció, ja que als inicis de l'actual 

període democràtic el teixit residencial es limitava a la part del nucli antic, a les seves extensions més 

properes, i a la ja iniciada i extensiva en forma de catifa de cases unifamiliars en filera que conformen les 

urbanitzacions del Vallès Parc, Vall Suau Can Feliu i, posteriorment, Sant Quirze Jardí. També cal fer esment 

entre aquells teixits més antics els veïnats del Poble Sec i Los Rosales en la part sud del municipi i una mica 

deslligats de la trama urbana. 

En els darrers 30 anys, s'ha anat consolidant un model formal que combina el bloc plurifamiliar obert amb 

espais comunitaris i un increment de l’oferta de la tipologia de cases unifamiliars en filera amb alguna peça 

puntual de cases unifamiliars aïllades, configurant l'actual paisatge urbà de Sant Quirze com un mosaic de 

sectors amb construccions normalment unitàries pel que fa al tipus residencial de cada peça i que 

constitueixen el que coneixem com: Can Casablanques residencial, Mas Duran i Can Pallars, entre d'altres. 

> Respecte als teixits d’activitat econòmica 

• Al igual que en el teixit residencial, en el teixit productiu també s'observa un teixit dual, per una part, els 

polígons industrials més antics consolidats o consolidant-se totalment a l'inici de la democràcia com són el 

sector de Can Casablanques industrial, Can Torras i Can Llobet i, per una altra part, els polígons més recents 

com el de Can Canals i les seves extensions comercials a l'entorn del recinte comercial Alcampo, així com el 

polígon encara no esgotat de Can Feu, emplaçat a l'altre costat de la C-58. 

La creixent evolució dels models productius del nostre país i la corresponent regulació per part de 

l'urbanisme de les determinacions respecte aquest sòl d'activitat econòmica, plantegen en general la 

necessitat d'un canvi d'orientació de com s'han de ordenar aquests espais de forma que, al nostre entendre, 

cal per una part una regulació sensible a la necessària adaptabilitat que requereixen aquestes activitats 

econòmiques, on d'alguna manera es posi en valor els llocs de treball existents com un patrimoni econòmic 

del municipi i s’implantin, si s'escau, mesures que facilitin l'ampliació consolidació i manteniment de les 

activitats econòmiques existents. 

• La implantació de certes activitats recreatives (discoteques) als polígons d’activitat econòmica ha generat 

problemes, tant a Sant Quirze com a Sabadell. A Sant Quirze hi ha una suspensió de llicències per aquestes 

activitats al polígon Can Torres i Can Llobet aprovada l’any passat (2016). 

• Per una altra part és necessari que el Pla posi en valor l’efecte de via aparador que ofereix l'actual C-58, 

una via d'alta accessibilitat que ofereix noves possibilitats respecte les originals que acollien les activitats 

industrials del segle passat. En aquest sentit els fronts urbans dels teixits productius més antics de Can 

Casablanques industrial, Can Torras i Can Llobet així com en el conjunt de l’Alcampo i les diferents activitats 

del seu entorn, el nou Pla haurà d'establir les mesures d'adaptabilitat necessària que possibilitin una millora 

de la qualitat paisatgística aquesta important façana urbana de Sant Quirze del Vallès. 

• El nou pla haurà de revisar els paràmetres d’edificació i ús per a permetre la instal·lació de noves activitats 

o permetre les ampliacions d’aquelles que ho necessitin. També caldrà que la nova normativa pugui ajustar-

se en algunes de les condicions de l’edificació com podria ser la regulació de l’ocupació, edificabilitat i 

superfície mínima de parcel·la a fi de solucionar els problemes de disconformitats actuals. 

> Respecte al comerç de proximitat 

• La presència majoritària en alguns indrets del municipi d'una oferta exclusiva de cases unifamiliars 

comporta una certa absència de peces de comerç de proximitat on el Pla haurà de cercar mesures per 

enfortir i afavorir aquest comerç allà on ja existeix i proposar determinacions urbanístiques perquè sigui 

possible la seva presència en els àmbits del municipi on hi ha una carència total del mateix.  
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Església parroquial de Sant Quirze del Vallès 

Antic Sindicat Agrícola. 

9. PATRIMONI 

9.1. MARC LEGAL 

En matèria de patrimoni el marc legal l’estableix la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català (LPCC), el 

Decret 78/2002 pel qual s’aprova el Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic i les 

disposicions que en aquest camp recull el TRLU i el RLU: 

Segons article 1.2 LPCC: 

“El patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb la 

història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, 

paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una 

defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en 

les millors condicions a les generacions futures”. 

El TRLU al seu article 9.3, en la definició de les directrius pel planejament urbanístic, estableix: 

“El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt 

valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d’incorporar les prescripcions 

adequades perquè les construccions i les instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé 

s’hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis les restes de caràcter històric, artístic, 

tradicional o arqueològic existents a l’entorn”. 

En aquest punt, el TRLU instrumenta la preservació del patrimoni mitjançant la figura del catàleg de béns a 

protegir, segons article 59.1.d TRLU, formant part del contingut documental per formalitzar els plans 

d’ordenació urbanística municipal. 

A l’article 71.1 el TRLU estableix que el catàleg és part imperativa del pla urbanístic: 

“Per aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis, 

jardins i paisatges o béns culturals, les administracions competents han d’incloure en un catàleg els 

béns que calgui protegir. Els catàlegs, juntament amb les normes específiques, i d’acord amb les 

categories establertes per la legislació sectorial aplicable, són part integrant de la documentació 

imperativa del pla urbanístic corresponent”. 

En base aquest marc legal, el catàleg constitueix l’instrument encarregat de: 

a) Atorgar un règim jurídic als edificis, elements arquitectònics i els seus entorns d’influència, així 

com les restes arqueològiques.  

b) Establir i fomentar les mesures i actuacions públiques i privades necessàries per la conservació, 

recuperació i millora dels elements objecte de protecció i els seus entorns.  

c) Establir el règim d’edificació i ús dels elements objecte de protecció i els seus entorns, juntament 

amb la normativa tècnica per a les intervencions, les formes d’actuació, de col·laboració i d’ajut de 

l’administració i el règim disciplinari de correcció de les infraccions. 

9.2. DISPOSICIONS DEL PGOU 2000 

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.  

En el cas dels primers, els elements d’interès patrimonial arqueològic, l’objectiu principal era augmentar el 

coneixement de la nostra societat, civilització i personalitat històrica, per el que es donava prioritat a 

l’estudi front una hipotètica conservació. L’estudi classificava aquests elements segons si eren elements 

patrimonials arqueològics d’interès (jaciments ja existents), o si eren àrees arqueològiques d’interès (amb 

possibilitat de que es poguessin produir troballes en futures excavacions). Aquests elements eren: 

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Elements Patrimonials Arqueològic d'Interès P‐AI

1.1  Jaciment Bòbila Madurell

elements singulars del patrimoni arqueològic 1.5 Sitges de Bellaterra

1.6 St. Feliuet de Vilamilans

Àrees arqueològiques d'Interès P‐AAI

1.2 Talús de l'autopista ‐ Mas Duran

1.3 El Castellet

1.4 Vallsuau ‐ La Bigorra

1.7 Can Llobet

1.8 Can Ponsic

1.9  Àmbit de l'Església

àrees d'interès en funció de la possibilitat que es 

puguin produir troballes en futures excavacions i 

intervencions urbanístiques
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En el cas dels elements de patrimoni d’edificació arquitectònica, l’objectiu principal era el foment de la 

rehabilitació dels edificis històrics, la seva utilització com a equipament comunitari en els casos de màxim i 

mitjà interès arquitectònic, i en darrer terme, fer sempre viable i compatible la integració entre els usos 

permesos i rehabilitació. Classificava els edificis patrimonials segons si els qualificava en el nivell de 

protecció màxima, que per el seu valor arquitectònic havien d’esdevenir equipaments públics, dotacions de 

titularitat privada o residències; o si els qualificava amb un nivell de protecció mitjana, formats per conjunts 

d’edificis que tinguessin un interès patrimonial o ambiental que permetessin la coexistència com a dotacions 

de titularitat privada o residències. 

9.3. INVENTARI DEL PATRIMONI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

L’inventari de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya identifica 36 elements d’interès patrimonial al 

municipi de Sant Quirze del Vallès: 

Patrimoni arqueològic (21 jaciments): 

• Sitges ibèriques de Bellaterra;  

• Sepulcre de fossa del torrent de Can Corbera;  

• El Trull;  

• Forn de Sant Feliuet;  

• Sitges de Can Corbera;  

• Forn del Camí la Tuberia;  

• La Bigorra;  

• Bòbila Madurell;  

• Sant Feliuet de Vilamilanys;  

• Can Pona;  

• Can Viver de la Serra;  

• Can Barra;  

• Can Poncic;  

• Can Pallars;  

• Centre Comercial Alcampo;  

• Vall Suau;  

• Necròpolis Església de Sant Quirze i Santa Julita;  

• Gasoducte tercer cinturó de Barcelona;  

• Annex de la Torre Julià de Les Fonts;  

• ronda oest de Sabadell i Calçada lateral de la C-58; i  

• Pista esportiva Les Fonts. 

PATRIMONI D'EDIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA P-E

Edificació arquitectònica de protecció màxima P‐EA1 ELEMENT

0 St. Quirze ‐ Sta Julita

1 Can Barra

edificacions de màxim valor local patrimonial 2 Can Feliu

3 Can Duran (el Mas)

4 La Patronal

5 Sindicat Agrari

6 Cementiri vell

7 Nau de Voltes (Taller del C/del Mig)

8 Dipòsits d'Aigua

9 St. Feliuet Vilamilans

10 Torre dels Ponsic

11 Ca n'Arús

12 Can Barnola (Torre de Can Viver)

Edificació Arquitectònica de protecció mitjana P‐EA2 ELEMENT

13 Can Llobet

14 Can Pallàs 

15 Mas de la Sagrera

16 Mas en Casc Antic

17 Mas en el Carrer Major

18 Molí de Can Pallàs (EA1?)

19 Can Viver de la Serra

20 Can Corbera

21 Can Llobateras

22 Can Vinyals

23 Can Camps

24 Masos de Can Ferran

edificacions de manteniment i integració entre el seu 

valor patrimonial i el règim de titularitat i usos 

proposats; sense valor normatiu ni d'Inventari

8.1 Béns disseminats 
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Patrimoni arquitectònic (9 elements): 

• Antic cafè Español; 

• Carrer Vila Puig – Antic carrer Major;  

• Sant Feliuet de Vilamilanys (o Sant Feliuet de Vilamilanys);  

• Església parroquial de Sant Quirze del Vallès;  

• Antic Sindicat Agrícola;  

• Carrer Nou;  

• Habitatge al carrer Vila Puig, 8;  

• Mas Duran – El Mas; i  

• Casa Travesa. 

Patrimoni paleontològic (6 jaciments): 

• La trinxera del ferrocarril;  

• Can Casablanques;  

• Can Poncic;  

• Can Feliu (Can Pagés);  

• Poble Nou de Sant Quirze; i  

• Sant Quirze. 

9.4. CONCLUSIONS 

D’acord amb el que ha estat analitzat, es conclou el següent: 

 

> Coherència entre les determinacions patrimonials i urbanístiques 

L'elaboració d'un instrument de planejament general i la consideració respecte les determinacions del 

catàleg del patrimoni arquitectònic és una oportunitat que cal aprofitar bé, a fi i efecte d'evitar les ja 

conegudes indemnitzacions econòmiques per restriccions singulars de l'aprofitament urbanístic per part dels 

catàlegs d'edificis. 

Un cop més, una coherent correspondència entre la voluntat de protegir el patrimoni arquitectònic i els drets 

urbanístics, ha d'estar present en l'elaboració dels actuals instruments de planejament, de forma que 

aquelles determinacions i classificacions que el corresponent catàleg estableixi pel llistat dels edificis 

catalogats: BCIN, BCIL o béns de protecció urbanística, així com l'establiment de coherència formal 

determinats paisatges i teixits urbans dels nostres municipis, és necessari que vagin acompanyades d'una 

regulació ajustada i precisa del que atorga el planejament, evitant en qualsevol cas la possibilitat de la 

sol·licitud d'indemnitzacions per limitacions imposades, de tal forma que al igual la gestió ambiental, el 

patrimoni i la cultura són presents des de l'inici en la redacció i regulació dels plans d'ordenació urbanística 

municipal. 

 

> Respecte els elements a incorporar en el Catàleg 

• Cal parar esment als elements inventariats pel Departament de Cultura de la Generalitat i valorar si han de 

ser incorporats al Catàleg de béns a protegir. Recentment (12 juliol 2017), el Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya ha declarat Espai de Protecció Arqueològica el jaciment paleontològic de Can Feu, 

a Sant Quirze del Vallès i Sabadell (Vallès Occidental). 

• De la mateixa manera, cal revisar els elements inventariats per l’estudi complementari al PGOU 2000, i 

recollits en el document realitzat per CCRS Arquitectes, 1998: Inventari del Patrimoni Arqueològic i 

Arquitectònic de Sant Quirze del Vallès, i valorar si han de ser incorporats al Catàleg de béns a protegir. En 

aquest cas, hi ha elements que apareixen en aquest inventari que han estat enderrocats: el Cementiri Vell, 

la Nau de Voltes del carrer del Mig, el Mas de la Sagrera i el Mas en el carrer Major. 
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10. ANÀLISI ECONÒMICA 

La greu conjuntura econòmica del nostre país des de l’esclat de la bombolla immobiliària, abocada a una 

crisi amb alts nivells d’incertesa futura han fet canviar les regles de joc de les grans operacions de 

transformació del territori tant quan es tracta d’operacions de renovació i reciclatge urbà com de 

creixements extensius de ciutat que pugui proposar el planejament general. No estem en un compàs 

d’espera per a tornar als preus de la bombolla sinó que la nova normalitat del futur s’allunyarà de cóm s’ha 

formulat l’urbanisme durant la darrera dècada. 

Aquesta nova normalitat s’albira amb uns paràmetres de gestió de manteniment de les ciutats i d’equilibri de 

les finances locals diametralment oposats amb els que han funcionat en els darrers anys. La caiguda de la 

inversió pública sembla difícil que retorni en el curt i mig termini, sobretot després de l’objectiu marcat 

d’arribar al dèficit del 0,5% estructural a l’any 2020 i del que és la nova llei d’estabilitat pressupostària 

anunciada. És evident que la continuïtat assegurada de les polítiques d’ajustament basades, 

fonamentalment, en la reducció del dèficit públic (agreujat, encara més, pel cost de finançament del deute i 

del sanejament del sistema bancari) dibuixa un panorama per la inversió pública molt ombrívol i, molt 

probablement, no serà fins que el nou POUM hagi entrat en el seu segon o tercer quadrienni de vigència que 

podrem plantejar la possibilitat de tirar endavant inversions en infraestructures que requereixin múscul 

financer. 

Aquest nou escenari, comporta una política de gestió dels recursos locals nova respecte al que havia estat 

habitual fins ara. La caiguda del finançament extern tant via crèdit com via transferències i participació en 

els tributs de l’Estat (per la caiguda d’aquests), obligarà a les administracions locals a canviar d’estratègia i 

a centrar els seus esforços en una política d’autofinançament, la qual cosa suposa donar una importància 

cabdal als capítols 1 a 5 dels ingressos pressupostaris en aquelles partides ordinàries i recurrents al llarg del 

temps. 

I el nou disseny de POUM o, en d’altres paraules, la ciutat de Sant Quirze del Vallès que es proposi per als 

propers anys del segle XXI no pot ser aliena a aquesta circumstància. El POUM ha de constituir un instrument 

útil per a l’administració local que ajudi i millori la sostenibilitat econòmica del municipi. 

La metodologia d’anàlisi de la sostenibilitat econòmica del POUM partirà del marc legal urbanístic vigent i 

amb l’objectiu d’avaluar la ponderació de l’impacte dels polígons i sectors objecte de treball en les finances 

públiques locals responsable de la implantació i manteniment de les infraestructures que els sectors i 

polígons li atribueixi, així com de la prestació dels serveis urbans necessaris que requereix la nova ciutat 

construïda que proposi el Pla. 

La metodologia proposada per abordar la sostenibilitat econòmica del POUM de Sant Quirze del Vallès 

s’estableix en dues fases: 

10.1. FASE I. ANÀLISI ECONÒMICA I FINANCERA DE LA HISENDA MUNICIPAL 

Es materialitza un cop rebuda per part de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès les informacions següents: 

• Ordenances fiscals any 2016. 

• Liquidacions pressupostàries d’ingrés i despesa últims tres anys disponibles (Classificació econòmica 

a 3 dígits). 

• Classificació orgànica i funcional liquidació pressupost despeses últims tres anys disponibles. 

• IBI: rati €/m² sostre residencial total municipal 

• IAE: rati €/m² sostre activitat econòmica total municipi. 

• Despesa anual vinculada al manteniment del Verd públic urbà (€/m² verd públic total municipi). 

• Despesa anual vinculada al manteniment del sistema viari municipal (€/m² viari total municipi). 

• Despesa anual vinculada al manteniment de l’enllumenat públic (€/m² enllumenat públic total 

municipi). 

• Despesa anual vinculada al manteniment de la xarxa de clavegueram (€/m² xarxa clavegueram total 

municipi). 

• Despesa anual vinculada a la recollida d’escombraries i residus (€/m² sostre total urbà municipi). 

• Concreció dels usos previstos en la reserva de sòl de sistema amb clau equipament (escola, esportiu, 

sanitari, etc.) 

• Despesa corrent municipal anual en el manteniment dels equipaments. 

• Valors residuals del sòl que se’n derivin de l’estudi econòmic i financer que inclogui el POUM (€/m² 

repercussió de sostre). 

• Ponència de valors cadastrals i valors dels polígons fiscals en els sectors i polígons que proposi el 

POUM. 
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Els continguts de l’anàlisi abordarà, entre d’altres, la situació econòmica i financera municipal, l’esforç 

inversor municipal i la seva capacitat inversora en el curt, mig i llarg termini, l’estat del deute municipal, 

etc. 

10.2. FASE II. IMPACTE ECONÒMIC I FINANCER DEL POUM EN LA HISENDA MUNICIPAL 

A partir de la dimensió econòmica dels anteriors condicionants, el desenvolupament del POUM proporciona 

d’una banda una despesa d’inversió determinada i també nous escenaris d’ingrés i despesa corrent. 

En aquest marc es proposa introduir les conclusions derivades de l’anàlisi prèvia posant especial atenció en 

les implicacions econòmiques sobre l’ingrés corrent futur, la despesa corrent futura i la despesa de capital 

prevista i, en conseqüència, sobre l’estalvi net i la capacitat d’endeutament futur com a conseqüència de: 

• El propi desenvolupament urbanístic dels sectors i polígons que proposi el Pla des d’un punt de vista 

agregat. 

• Les obligacions inversores que el POUM atorgui a l’Ajuntament de Sant Quirze com a despesa de 

capital futura. 

• El nou marc legal que regula el Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge. 

• La inversió econòmica en Equipaments públics amb finançament local previstos en el POUM. 

• Els ingressos de capital derivats de la obtenció gratuïta de sòls de cessió d’aprofitament com a 

conseqüència del desenvolupament dels sectors i polígons del POUM. 
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