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1.  INTRODUCCIÓ 
El present document constitueix l’EAE (Estudi Ambiental Estratègic) del POUM (Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal) de Sant Quirze del Vallès dins el procés d’avaluació ambiental estratègica 
ordinària, segons la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i la Llei 16/2015, del 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, que estableix la tramitació ambiental dels 
documents urbanístics. 

Aquest document s’ajusta a les determinacions de la normativa vigent en matèria d’avaluació ambiental 
de plans d’ordenació urbanística municipal: Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme (amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 

Nom del Pla Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Quirze del Vallès 

Any 2020 

Promotor Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

Equip redactor Jornet Llop Pastor. Arquitectes 

Abast Municipi de Sant Quirze del Vallès 

Situació Vallès Occidental 

Superfície total 14,07 km2 

Objectius a. Ordenar les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial 

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

c. Estructurar Sant Quirze del Vallès a partir dels torrents i els espais lliures 

d. Dimensionar de forma qualitativa i quantitativa la nova vila 

Marc normatiu Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l'Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica 

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 

Llei 3/2012, de 22 de febrer,  de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 

Vigència - 

Plans i programes relacionats Pla territorial general de Catalunya 

Pla territorial metropolità de Barcelona 

Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Vallès Occidental 

Plans parcials urbanístics 

Plans de millora urbana 

Plans especials urbanístics 

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

Instruments que el 
desenvoluparan 

Plans parcials urbanístics 

Plans de millora urbana 

Plans especials urbanístics 

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

 

 
Context territorial de Sant Quirze del Vallès 

 

1.2 PRINCIPALS DETERMINACIONS DEL POUM 
Els principals objectiu del POUM són: 

 La potenciació dels espais lliures i del sòl no urbanitzat. La quantitat i qualitat del terme municipal 
i la presència rica d’espais d’aquesta naturalesa, han de fer d’aquesta component un element de 
qualitat del conjunt, tot incorporant un doble nivell de criteris.  

Per una part, la definició dels elements estructurants d’aquest conjunt d’espais: els torrents, els 
espais d’interès natural i els connectors; i, per l’altra, la classificació i regulació de la resta d’àrees 
que conformen el conjunt del terme municipal. Sant Quirze del Vallès és un municipi amb molts 
espais lliures, fet que s’ha aprofitar com a element connector i de transició entre sòl urbà i sòl no 
urbanitzable, a més de servir com a base d’esponjament i assentament urbà d’alta qualitat ambiental 
i directament relacionat amb el entorn natural. 

 La reorientació del model de creixement i del projecte urbà , que tendeixi al reequilibri de l’oferta 
residencial, ampliant i diversificant les tipologies de l’hàbitat.  
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En aquest sentit el Pla fa una aposta ferma per l’optimització dels sòls residencials excessivament 
concentrats en l’oferta de l’habitatge unifamiliar, a la vegada que posa una atenció particular als 
projectes concrets de menor escala repartits pel conjunt del teixit urbà. Al mateix temps aquest 
reorientació del model té una aplicació concreta sobre els dos nuclis urbans que formen aquest poble 
polinuclear, en el sentit de definir i concretar, en cada nucli, alternatives de creixement que 
responen a les condicions particulars de cada cas. 

 L’aposta pel creixement interior i la requalificació urbana, això és fer més poble dins del poble, 
sense incrementar els límits del sòl urbà i mantenint l’orografia actual del sòl no urbanitzable, 
apostant per una assentament urbà compacte i no difós.  

Donades les característiques de Sant Quirze del Vallès respecte els límits de sòl urbà i respecte els 
sòls que d’aquest resten lliures, el nou projecte de ha d’avaluar l’estat actual i les potencialitats 
dels teixits urbans existents, residencials i industrials, no només des d’una perspectiva quantitativa 
o de capacitat de creixement, sinó també des de la possibilitat d’identificar àmbits de reordenació 
o transformació que esdevinguin elements clau en els procés de reestructuració urbana.  

Aquesta mirada sobre l’assentament urbà consolidat comportarà atendre a la diversificació de 
l’oferta residencial i de les activitats econòmiques, amb una atenció especial a l’habitatge protegit, 
prioritzant el lloguer, i als llocs de treball actualment existents en el municipi de forma que la 
presència de teixit productiu ha de ser la base d’un projecte que potenciï les capacitats econòmiques 
del territori, diversificant les activitats i millorant la seva competitivitat 

 El manteniment i la millora de la quantitat i qualitat de l’oferta d’equipament i espais lliures del 
municipi que mantingui un àmbit urbà saludable i d’alta qualitat ambiental i directament relacionat 
amb l’ entorn natural. Caldrà que el nou planejament millori les relacions entre les diferents escales 
dels espais lliures articulant un espais sistèmic del verd que integri els espais lliures de proximitat 
fins el parc territorial.  

Respecte els equipament dimensionarà l’oferta amb una atenció especial als equipament més 
extensius com són les educatius i els esportius, cercant la cobertura generosa sobre les potencial s 
demandes d’aquests sòls en el futur. 

 La integració del patrimoni en el projecte del municipi. El patrimoni arquitectònic del municipi és 
un dels referents que defineixen els trets més característics del municipi. La preservació i 
conservació del conjunt patrimonial ha de passar a tenir un major protagonisme en l’ordenació que 
emani del nou planejament general. Això comporta una atenció especial al catàleg d’edificis, els 
elements patrimonials i conjunts urbans de caràcter històric, artístic i ambiental de la vila de Sant 
Quirze del Vallès. 

Les directrius estratègiques del pla es materialitzen en: 

 Ordenar les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial 

 L'ordenació de la nova estructura viària / noves infraestructures viàries i ferroviàries 

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

 Mobilitat, transport públic i aparcament 

 Estructurar la ciutat a partir dels torrents i els espais lliures 

 Els torrents com a espais de lleure i connexió 

 Les places urbanes i ampliació de nous espais lliures 

 La interconnexió de les "peces verdes" 

 L’assoliment d’un estàndard de qualitat 

 Equipar la ciutat de forma equilibrada i integral 

 Valorar la jerarquia de diferents nivells i ordres d’intensitat en la capacitat de creació de nova 
ciutat 

 Complementar les actuals dotacions existents i previstes 
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 Localització dels nous equipaments en funció de criteris de reequilibri i de correcció dels actuals 
desajustos 

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

 L’assoliment d’un estàndard de qualitat 

 Integrar el patrimoni i el paisatge de l’entorn 

 Regulació i integració del Patrimoni 

 Reconeixement de les masies i cases rurals 

 Dimensionar de forma qualitativa i quantitativa la nova ciutat 

 Dimensionat i oferta d'habitatge del Pla 

 El sòl industrial i l'oferta d’activitat econòmica 

 Ajustar la regulació de l’edificació i qualificació del sòl. La refosa normativa i la nova qualificació. 

1.2.1 Classificació del sòl 
El POUM de Sant Quirze del Vallès classifica el sòl, tal i com estableix l'article 25 del TRLU, els plans 
d'ordenació urbanística classificant el seu territori municipal en tres classes de sòl: sòl urbà; sòl no 
urbanitzable i sòl urbanitzable. 

La classificació del sòl urbà pels nuclis de Sant Quirze i de les Fonts es: 

 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL PER NUCLIS 

Concepte Tipologia Definició Sup. (m2) Sup. (ha) 

NUCLI DE SANT QUIRZE     

Sòl urbà Sòl urbà consolidat  4.448.049 444,80 

  PAU en sòl urbà consolidat 709.724 70,97 

 Sòl urbà no consolidat    

  PAU en sòl urbà no consolidat 3.084 0,31 

  PMU en sòl urbà no consolidat 628.482 62,85 

NUCLI DE LES FONTS     

Sòl urbà     

 Sòl urbà consolidat  411.841 41,18 

 Sòl urbà no consolidat    

  PAU en sòl urbà no consolidat 8.272 0,83 

  PMU en sòl urbà no consolidat 55.556 5,56 

 

La classificació del sòl total en l’àmbit del municipi és: 

 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL TOTAL 

Concepte Tipologia Definició Sup. (m2) Sup. (ha) (%) 

Sòl urbà      

 Sòl urbà consolidat  4.859.890,00 485,99 33 

  PAU en sòl urbà consolidat 709.724,00 70,97 5 

 Sòl urbà no consolidat  695.394,00 69,54 5 

  PAU en sòl urbà no consolidat 11.356,00 1,14 0 

  PMU en sòl urbà no consolidat 684.038,00 68,40 5 
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CLASSIFICACIÓ DEL SÒL TOTAL 

Concepte Tipologia Definició Sup. (m2) Sup. (ha) (%) 

 Total  6.960.402,00 696,04 47 

      

Sòl no urbanitzable   7.820.269,00 782,03 53 

Terme municipal   14.780.671,00 1.478,07 100 

 

1.2.2 Qualificació 

1.2.2.1 Sòl urbà i urbanitzable 

ESTRATÈGIES DE NATURALITZACIÓ DE L’ESPAI URBÀ 

La proposta de planejament preveu diferents actuacions: 

 Actuacions en sòl urbà 

 Sòl urbanitzable delimitat 

 Sòl urbanitzable no delimitat 

 Els plans especials 

En totes aquestes actuacions el planejament preveu “estovar i naturalitzar” l’espai urbà mitjançant la 
implantació i l’increment de zones verdes. Aquestes actuacions són coherents amb el concepte 
d’infraestructura verda que estableix la Comissió europea: 

 Una xarxa que integra espais verds i altres elements naturals d’alta qualitat d’un determinat 
territori. 

 Un recurs multifuncional capaç d’oferir valors de conservació de la biodiversitat i també un ampli 
ventall de beneficis i serveis a la societat (usos productius, lúdics, de regulació i protecció front a 
riscos naturals, etc.). 

 Integra l’entramat d’àrees i elements amb valors naturals que s’integren enmig dels territoris 
urbanitzats, les infraestructures i altres espais artificialitzats. 

Aquestes actuacions es concreten en les següents estratègies: 

 Plantació d’arbrat s’efectuarà amb una intensitat mínima d’un arbre cada 35 m2 de superfície. 

 Les parts del sòl impermeabilitzades o cobertes no superaran el 20% de la superfície. 

 Creació de parcs territorials 

 Són espais amb presència de masses arbòries consolidades, de comunitats de vegetació natural 
d’especial interès, de visuals privilegiades sobre el territori o d’una relació directa amb els cursos 
d’aigua. 

 Constitueix el sistema de Parcs Territorials el Parc de Sant Llorenç -Serra de l’Obac i Collserola, 
entre els quals Sant Quirze es situa entremig. 

 Implantació d’un sistema de parcs urbans 

 Comprèn aquelles àrees qualificades coma tals, que estructuren un conjunt d’àrees d’esbarjo de 
gran dimensió, la superfície dels quals supera les tres hectàrees de sòl. 

 Constitueix el sistema de Parcs Urbans: el Parc del torrent de la Font del Pont, El Parc del torrent 
de la Betzuca, riera de Can Barra i el Riu Sec, i el Parc de la riera de les Arenes. 

 Els terrenys destinats a Parcs urbans seran permeables i arbrats amb espècies autòctones i 
sostenibles pel seu baix manteniment i consum d’aigua. 
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 La plantació d’arbrat s’efectuarà amb una intensitat mínima d’un arbre cada 35 m2. 

 Sistema de verds urbans 

 Compren les zones verdes en forma de parcs de menor dimensió, o de jardins, que serveixen 
normalment com a àrees d’estada, de repòs i de lleure en general i per a jocs infantils, amb un 
tractament principalment arbrat i enjardinat. 

 Els “boscos urbans” constitueixen un tipus específic del sistema de verds urbans que es 
caracteritza per la formació d’àmbits densament arbrats i amb un tractament natural de baixa 
artificialització de l’espai. Per assolir la categoria de “bosc urbà” la densitat de l’arbrat serà, 
almenys, de 1 arbre cada 25 m2 de superfície. 

 En els terrenys destinats a Verds urbans només es permet la construcció d’edificacions al servei 
dels usuaris d’aquest espais, que no poden ocupar més d’un 5% de la superfície qualificada. 

 Sistema de places 

 Compren els terrenys del sistema d’espais lliures de caràcter urbà, amb valor representatiu a 
nivell de ciutat o de barri. 

 En els terrenys destinats a Places només es permet la construcció d’edificacions al servei dels 
usuaris d’aquest espais, que no poden ocupar més d’un 5% de la superfície qualificada. 

 Sistema de verds esportius 

Són espais lliures destinats a la realització d’esports a l’aire lliure que requereixen espais de gran 
superfície, com ara els camps de futbol, d’atletisme, de bàsquet, de tir amb arc, etc. 

ACTUACIONS PREVISTES EN EL PLANEJAMENT 

Polígons d’actuació urbanística 

Aquest POUM determina diferents tipus de polígons d’actuació urbanística, segons els objectius que 
pretenen: 

En sòl urbà consolidat 

Polígons d’actuació urbanística de finalització de la urbanització. El seu objectiu és la millora de la 
urbanització. Aquests tipus de polígons d’actuació urbanística només requereixen una reparcel·lació 
econòmica: 

 PAU-04. Polígon d’actuació urbanística Castellet. 

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

En sòl urbà no consolidat 

Polígons d’actuació urbanística de transformació urbanística de nova urbanització.  

El seu objectiu és possibilitar la remodelació urbana, la transformació d’usos o la reurbanització de 
l’àmbit delimitat: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 PAU-06. Polígon d’actuació urbanística Can Llobateres. 

Polígons d’actuació de dotació.  

El seu objectiu és completar el teixit urbà, possibilitant una millora puntual de l’àmbit, sense 
transformació del teixit urbà ni dels usos existents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El criteri general respecte l’àmbit inclòs en un polígon d’actuació suposa la delimitació per l’eix dels 
carrers de la major part dels polígons. No obstant l’anterior, en l’execució de les obres d’urbanització 
es podrà carregar la totalitat de les obres d’urbanització de tota l’amplada del carrer, a fi i efecte 
d’aconseguir una més lògica i racional construcció de l’espai urbà, en el benentès que la part del cost 
de la urbanització del semi vial fora de l’àmbit del polígon d’actuació, podrà ser recuperada mitjançant 
l’aplicació de les corresponent contribucions especials sobre les finques directament beneficiades 
d’aquesta obra urbanitzadora. 

Aquest POUM delimita els polígons d'actuació urbanística següents: 

 

 

 

  

TIPOILOGIA TEIXIT SUPERFÍCIE ST TOTAL
HBTG 

TOTALS

PAU 1a Les Fonts-Baix Riera R plurifamiliar 449 120 120 328 984 984 9 9

PAU 1b Les Fonts-Baix Riera R plurifamiliar 277 74 74 203 608 608 6 6

PAU 1c Les Fonts-Baix Riera R plurifamiliar 275 89 89 186 559 559 5 5

PAU 1d Les Fonts-Baix Riera R plurifamiliar 174 56 56 118 353 353 3 3

PAU 1e Les Fonts-Baix Riera R plurifamiliar 217 70 70 147 442 442 4 4

PAU 1f Les Fonts-Baix Riera R plurifamiliar 687 468 468 220 661 661 6 6

PAU 1g Les Fonts-Baix Riera R plurifamiliar 354 125 125 228 530 530 5 5

PAU 1h Les Fonts-Baix Riera R plurifamiliar 192 63 63 129 305 305 3 3

PAU 1i Les Fonts-Baix Riera R plurifamiliar 172 36 36 136 325 325 3 3

PAU 1j Les Fonts-Baix Riera R plurifamiliar 258 47 47 211 507 507 5 5

PAU 1k Les Fonts-Baix Riera R plurifamiliar 603 215 215 389 815 815 8 8

PAU 2a Carretera de les Fonts R plurifamiliar 855 129 129 726 1.948 1.948 24 12

PAU 2b Carretera de les Fonts R plurifamiliar 1.156 125 125 1.031 1.086 1.086 14 7

PAU 2c Carretera de les Fonts R plurifamiliar 1.925 160 160 1.766 2.406 2.406 29 15

PAU 2d Carretera de les Fonts R plurifamiliar 704 86 86 618 477 477 7 3

PAU 2e Carretera de les Fonts R plurifamiliar 388 76 76 312 935 935 12 6

PAU 2f Carretera de les Fonts R plurifamiliar 725 109 109 617 940 940 12 6

PAU 2g Carretera de les Fonts R plurifamiliar 352 33 33 320 524 524 8 4

PAU 2h Carretera de les Fonts R plurifamiliar 469 28 28 440 767 767 9 4

PAU 2i Carretera de les Fonts R plurifamiliar 604 44 44 560 953 953 12 6

PAU 3 Poble Sec R plurifamiliar 2.043 1.673 1.673 370 589 589 6 6

PAU 4 Castellet R unifamiliar 464.538 60.872 176.078 15.579 252.530 212.008 159.990 150.195 840 665

PAU 5 Les Casetes oest R en filera 912 336 336 576 986 986 4 4

PAU 6 Can Llobateres R aïllades - adosades 84.047 6.296 24.633 32.271 51.776 24.182 24.182 82 82
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Plans de millora urbana 

Aquest POUM determina diferents tipus de plans de millora urbana, segons les naturaleses següents: 

En sòl urbà consolidat: 

Plans de millora urbana d’ordenació volumètrica.  

El seu objectiu és regular la composició volumètrica de l’edificabilitat màxima determinada pel POUM. 

L'ordenació de les illes 11b, 13b i 15b de la subzona 4b3, Mas Duran centre, es farà mitjançant un pla de 
millora d’ordenació de volums, aplicant el sostre edificable i el nombre màxim d’habitatges que es fixa 
per a cadascuna de les illes de la subzona identificades en els plànols d’ordenació, tal i com s’especifica 
en l’article 142 d’aquestes Normes. 

En el procés de desenvolupament del POUM, es podran delimitar altres plans de millora urbana 
d'ordenació volumètrica, d’ordenació del subsòl, de regulació dels usos, d’ordenació d’un equipament o 
d’un àmbit d’habitatge dotacional, en sòl urbà consolidat que, en cas de no modificar la qualificació 
urbanística ni els paràmetres bàsics de la zona corresponent, no requeriran la modificació puntual del 
POUM. 

En sòl urbà no consolidat 

Plans de millora urbana de transformació urbana.  

El seu objectiu és possibilitar una remodelació urbana, de transformació d’usos o de reurbanització:  

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

 PMU-03: Pla de millora urbana Can Ponsic. 

 PMU-04: Pla de millora urbana Avinguda Egara. 

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

 PMU-06: Pla de millora urbana Sotavia. 

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

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

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

 PMU-12: Pla de millora urbana Can Corbera. 

 PMU-13: Pla de millora urbana Estació. 

 PMU-15: Pla de millora urbana Can Canals est. 

Plans de millora urbana de dotació.  

El seu objectiu és completar el teixit urbà, possibilitant una millora puntual de l’àmbit, sense 
transformació del teixit urbà ni dels usos existents: 

 PMU-02: Pla de millora urbana Carrasco i Formiguera. 

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

Aquest POUM determina els plans de millora urbana següents (la superfície de sòl públic, sòl privat, 
sostre residencial i sostre total de l’anterior quadre són indicatives; el que preval són els percentatges i 
els índex establerts en les fitxes dels annexes normatius corresponents): 
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1.2.2.2 El sòl no urbanitzable 
La qualificació del suport té tres nivells: 

 Unitats de paisatge. Zones 

 Components de qualificació 

 Filtres 

LES UNITATS DE PAISATGE. QUALIFICACIÓ DE ZONES EN EL SNU 

Les unitats de paisatge (reconeixement d’àmbits identificables com unitats i estables en els seus límits). 
A Sant Quirze del Vallès es defineixen les següents: 

 Unitat de paisatge Agrícola-Forestal Can Vinyals - Can Camps (codi UP1). Inclou els terrenys situats 
en SNU, dins la llera i marges del torrent de Can Vinyals que travessa de sud – oest a nord – est, des 
de la serra de Galliners fins a la Betzuca. Inicialment aquesta unitat estava inclosa en la unitat del 
Paisatge “Plana del Vallès” definida en el Catàleg de paisatge de de la Regió Metropolitana de 
Barcelona. 

Acull àrees situades sen les plans de Can Vinyals, Castelltort i Masia Camps. En aquesta conca 
s’identifiquen nombrosos camp de cultius de cereals, juntament amb àrees forestals amb una coberta 
densa de la vegetació. 

 Unitat de paisatge Agrícola-Forestal Can Poncic - Can Viver (codi UP2). Inclou els terrenys situats 
en SNU, dins la llera i marges del torrent de Can Poncic fins evocar les aigües a la Betzuca. Discorre 
des de la seva capçalera (Serra de Galliners) fins la desembocadura fins a la Betzuca. Inicialment 
aquesta unitat estava inclosa en la unitat del Paisatge “Plana del Vallès” definida en el Catàleg de 
paisatge de de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Acull intensament àrees cobertes per masses forestals denses. En els marges d’aquests torrents 
tributaris, abans d’abocar les aigües al torrent de la Betzuca es mantenen alguns camps de conreu 
de cereals en els àmbits de can Poncic i Can Feliu. 

 Unitat de paisatge forestal de Galliners - Les Fonts (codi UP3).Inclou els terrenys situats en SNU, 
dins la llera i marges del torrent de Can Corbera. Discorre des de la seva capçalera (Serra de 
Galliners) en direcció sud – oest fins a la Riera de Rubí. Inicialment aquesta unitat estava inclosa en 
la unitat del Paisatge “Plana del Vallès” definida en el Catàleg de paisatge de de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. Al marge oposat de la Riera de Rubí, estava inclosa en el mateix catàleg 
als Xaragalls del Vallès. 

TIPOILOGIA TEIXIT SUPERFÍCIE ST TOTAL
HBTG 

TOTALS

PMU 1 Les Fonts Sud R plurifamiliar 12.655 2.658 7.719 253 127 10.757 1.898 6.244 5.527 66

PMU 2 Carrasco i Formiguera AE industrial 12.449 3.486 3.735 7.220 5.229 5.257

PMU 3 Can Ponsic R pluri., eq. privat 192.899 19.290 48.225 67.514 125.384 34.600 18.210 212

PMU 4 Avinguda Egara R pluri, fileres 5.774 3.696 3.699 2.079 5.486 5.486 65

PMU 5 Les Casetes est R plurifamiliar 2.856 486 371 890 1.999 2.285 2.285 27

PMU 6 Sotavia R unifamiliar 47.652 8.577 4.765 13.343 34.310 14.215 14.215 38

PMU 7 Los Rosales Nou R plurifamiliar 26.821 4.828 4.023 10.460 19.336 7.510 12.070 12.070 141

PMU 10 Mas Duran oest R plurifamiliar 11.612 1.393 1.626 8.593 9.290 9.290 107

PMU 11 Mas Duran sud R plurifamiliar, terciari 8.229 1.975 2.019 6.254 13.249 10.286 121

PMU 12 Can Corbera AE industrial 43.499 10.440 8.700 19.175 24.360 24.360

PMU 13 Estació AE terciari, plurifamiliar 19.856 3.773 11.119 397 15.289 4.567 15.885 3.971 48

PMU 14 Can Canals Nord AE terciari 90.444 12.662 12.662 77.782 85.361

PMU 15 Can Canals Est AE industrial 151.703 28.824 40.960 7.585 1.517 78.886 72.818 92.539

TOTAL PMUs 626.451 96.416 93.979 12.688 524 250.792 372.782 320.839 81.341 825

TOTAL PMU RESIDENCIAL 308.499 37.232 70.425 12.688 127 117.559 188.027 97.438 77.369 777

TOTAL PMU ACTIVITAT ECONÒMICA 305.503 55.698 60.779 7.585 1.914 126.012 179.526 218.145 3.971 48
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Acull el torrent de Can Corbera, barranc dels Àlbers (al nord) i el torrent de Can Barata al sud. A 
l’àmbit hi ha la presència de careners significatius, com és el cas de la Serra de Ca n’Amat i les 
vessants occidentals de la serra de Galliners. Els fonts de vall i les vessants més obagues es troben 
cobertes per masses forestals denses (bosc de Can Viver). 

COMPONENTS DE QUALIFICACIÓ, QUE DEFINEIXEN LA VOCACIÓ DE CADA UNA DE LES PARCEL·LES, A NIVELL DE CADASTRE 

Els components de qualificació s’estableixen en funció de la cobertura actual o potencial, determinada 
a partir de la vocació de cada tipus de sòl, i de la resistència o tendència natural als canvis, incorporant 
criteris de protecció del sòl, dels valors naturals i ecològics, i de les activitats pròpies del SNU, com són 
les activitats agrícoles i forestals. 

La unitat superficial bàsica de caracterització dels components de qualificació és el recinte segons 
SIGPAC (Sistema d’Informació Geogràfica per a parcel·les agrícoles), i que és defineix com la “superfície 
contínua de terreny, dins d'una parcel·la, amb un mateix ús agrícola estable (terres llaurades, pastures, 
vinyes, oliveres, etc.)”. Els components de qualificació que es poden trobar en les diferents zones i 
sistemes del sòl no urbanitzable s’agrupen en les següents categories: 

Aigües 

Inclou els àmbits lligats al sistema hidràulic, amb tots els espais associats que l’acompanyen i, per tant, 
amb una lectura que inclou tant l’aigua, les comunitats vegetals i la geomorfologia. És un component 
transversal i que es dóna en totes les qualificacions urbanístiques, amb més o menys densitat, en funció 
de la xarxa hidrogràfica. 

S’exclouen les masses d’aigua associades als sistemes de reg, com basses, sèquies i canals. 

La limitació del sistema hidràulic (codi SH) s’ha realitzat a través de la: 

 Fotointerpretació de fotografies aèries de l’any 46 

 Fotointerpretació de fotografies actuals 

S’ha limitat en base aquesta informació els marges i les lleres amb vocació de rieres i torrents. 

Masses forestals madures 

Inclou les masses forestals que presenten comunitats climàciques, o en estadis de la successió natural 
molt propers, o malgrat no ser així, la seva vocació o el seu potencial, així ho aconsella. Dins d’aquest 
grup de components de qualificació, se’n distingeixen tres: 

 Zones, terrestres o aquàtiques, diferenciades per les característiques geogràfiques, abiòtiques i 
biòtiques, tant si són totalment naturals com seminaturals. D’aquests hàbitats, considera que són 
d'interès comunitari (HIC) aquells que compleixin alguna d'aquestes característiques: 

 Estar amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural. 

 Tenir una àrea de distribució reduïda, a causa de la seva regressió, o per les característiques 
intrínseques de l’hàbitat. 

 Exemples representatius d'una o diverses de les regions biogeogràfiques que són a la UE. 

En el municipi de Sant Quirze del Vallès, hi ha els següents HICs: 

 

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI EN EL MUNICIPI DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Nom Prioritari Superfície (ha) 

3290. Rius mediterranis intermitents No prioritari 10,7 

92A0. Alberedes i salzedes No prioritari 30,4 

9340. Alzinars i carrascars No prioritari 274,0 

9540. Pinedes mediterrànies No prioritari 1.167,3 
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 Boscos de protecció. Inclou aquells àmbits amb pendents superiors al 50% , i que per tant 
necessàriament, per a la protecció del sòl, han de ser masses forestals de protecció, amb cabudes 
cobertes tendents al 100%, i amb una gestió forestal necessàriament coherent amb aquest caràcter 
de protecció. Seran sempre masses irregulars, i per tant amb una gestió forestal pròpia d’aquesta 
característica. No son presents a Sant Quirze. 

 Boscos, que inclou les formacions boscoses, i per tant amb cobertura arbòria, sense un caràcter 
específic, i per tant en sòls amb pendents inferiors al 50%, i que no inclouen HIC. Son majoritàriament 
masses forestals menys madures, principalment boscos de coníferes, pi blanc, i alzinars i carrascars 
poc desenvolupats. 

Espais de transició 

Inclou àmbits en algun estadi de regeneració del bosc, ja sigui posterior a alguna actuació que hagi fet 
desaparèixer la cobertura arbòria, com focs forestals, o contràriament l’emboscament de camps de 
conreu per l’abandó d’explotacions agràries. Són principalment prats i herbassars o matollars. 

Espais agrícoles 

Inclou els camps de conreu, tant de secà com de regadiu: 

 Sòl agrícola de secà, als efectes del present POUM, són terres llaurades, incloent conreus herbacis o 
llenyosos, de secà. 

 Sòl agrícola de regadiu, als efectes del present POUM són les terres llaurades, incloent tant conreus 
herbacis o llenyosos, de regadiu, que ara per ara no son presents a Sant Quirze, havent estat inclosos 
en SU, o en el SH. 
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Els components de qualificació permeten caracteritzar el territori en base a una distribució de cobertes, 
des dels usos més estables, lligats a masses forestals més madures, fins als espais agraris amb una gestió 
més intensiva. El POUM estableix una relació entre els diferents components de qualificació que mostra 
la seva evolució natural i l’esforç per mantenir les cobertes agrícoles: 
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ESFORÇ PER LA TRANSFORMACIÓ 

 

Cada zona es caracteritza per unes proporcions de components de qualificació. El valor de cada zona no 
està en cada un dels seus components de qualificació, sinó en el valor del conjunt i les seves relacions.  

Les transicions d’un component de qualificació a un altre seran, preferentment, a costa del graó veí, 
segons el gràfic anterior, de forma activa de dreta a esquerra (de matoll a conreu, per exemple), i de 
forma espontània d’esquerra a dreta (deixant emboscar camps, o establir estratègies de gestió forestal 
per arribar a masses més madures). No seran desitjables transformacions actives que comportin el salt 
de més de dos graons, sent les opcions més favorables el salt d’un graó.  

S’estableix, per a cada zona del sòl no urbanitzable (unitat de paisatge de Sant Quirze del Vallès), la 
relació percentual de cada component de qualificació en el moment de redacció d’aquest POUM. Les 
superfícies de components de qualificació per zona, s’exposen en la següent taula: 

 

QUALIFICACIÓ COMPONENTS 

Clau/Qualificació Àrea (ha) (%) Hic (%) Forestal 
(%) 

Herbassars 
(%) 

Secà 
(%) 

(11). Vessants de les Fonts 253,35 34,5 88,0 6,1 4,1 1,9 

(12) Vessants de la Betzuca 192,43 26,2 76,8 5,4 1,1 16,7 

(13) Vall de can Vinyals 287,76 39,2 58,7 7,3 3,9 30,1 
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ELS FILTRES DE PROTECCIÓ TRANSVERSAL 

Els filtres són condicionants transversals que actuen sobre el suport, definit per les unitats de 
paisatge/zones i pels components de qualificació. Aquests filtres, condicionen els usos i la seva intensitat 
quan poden comprometre l’objecte de la seva protecció o servei. 

Els filtres que s’identifiquen són: 

 Proteccions sectorials. Són els espais inclosos a XN2000. 

En el terme municipal de San Quirze del Vallès no n’hi ha. 

 Proteccions territorials. Fa referència al Sòl de Protecció especial, els quals són els espais inclosos 
en el Pla d’Espais d’Interès Natural i a Xarxa Natura 2000. 

 En el terme municipal de San Quirze del Vallès no n’hi ha. 

 Riscos, on s’inclou: 

 Risc d'inundació, que ve definit per la Zona de Flux Preferent, que és aquella zona constituïda 
per la unió de la zona o zones on es concentra preferentment el flux durant les avingudes, o via 
d'intens desguàs, i de la zona on, per l'avinguda de 100 anys de període de retorn, es puguin 
produir greus danys sobre les persones i els béns, quedant delimitat el seu límit exterior 
mitjançant l'envoltant de les dues zones. 

 Risc químic, caracteritzat per: 

 Riscos d’establiments comercials afectats per la normativa d’accidents greus en 
establiments industrials, i que s’inclouen i classifiquen tant en el Pla d’Emergència Exterior 
del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT) com en el Mapa de Protecció Civil de 
Catalunya. 



 

PAG. 18 DE 104 

Segons el pla Plaseqcat, a Sant Quirze del Vallès no hi existeix cap empresa de risc químic, 
però sí a Terrassa. 

 Risc transport de mercaderies perilloses, que inclou el transport de mercaderies perilloses, 
segons el mapa de flux del TRANSCAT, on cal distingir l’àmbit viari i ferroviari. 

El nivell de perill per transport viari de matèries perilloses al terme de Sant Quirze del Vallès 
és d’un nivell MOLT ALT, la via que presenta el nivell més elevat (MOLT ALT) és la C-16 
mentre que el tram de la C-58 per Sant Quirze presenta un nivell BAIX. 

 Risc químic en els conductes de matèries perilloses. 

 Riscos tecnològics, que inclouen els que es puguin derivar de les xarxes de transport 
d’energia elèctrica, telecomunicacions, risc radiològic, o altres. 

 Serveis ecosistèmics: són la multitud de beneficis que la natura aporta a la societat. Es diferencien 
quatre tipus de serveis ecosistèmics, que són els de suport, proveïment, regulació i culturals. 

En la regulació del SNU Sant Quirze del Vallès, a més del suport, que ve definit pels components de 
qualificació, es contemplen els següents serveis ecosistèmics: 

 Serveis proveïment. Zones de major interès agrícola. 

 Serveis de proveïment. Recàrrega. 

 Serveis culturals. Béns culturals catalogats. 

 Serveis culturals. Paisatge. 

La formalització en el POUM és la següent: 

 Els serveis de proveïment: són els referits a la quantitat de béns o matèries primeres que un 
ecosistema ofereix, com la fusta, l’aigua o els aliments. En el POUM de Sant Quirze del Vallès es 
concreten: 

 Protecció de les zones de recàrrega, que es delimiten en base a la permeabilitat de les 
formacions geològiques al voltant dels cursos fluvials, principals. 

 Protecció de les zones de major valor agrícola, incloent totes les zones d’horta, o de sòls 
agrícoles de regadiu. 

 Els serveis de regulació són aquells que es deriven de les funcions clau dels ecosistemes, que 
ajuden a reduir certs impactes locals i globals (per exemple la regulació del clima i del cicle de 
l’aigua, el control de l’erosió del sòl, la pol·linització…). 

El POUM no els fixa en cap filtre, sinó que queden resolts en l’ordenació. 

 Els serveis culturals són aquells que estan relacionats amb el lleure, l'oci o aspectes més generals 
de la cultura i el paisatge. El POUM de Sant Quirze del Vallès es distingeix: 

 Paisatge, les zones més visibles del municipi, principalment els vessants de la Serra de Serra 
de Galliners, a través del camí dels Monjos. 

 Els béns catalogats, i concretament els espais de protecció del paisatge definits pel catàleg. 
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Camins agrícoles 

El camins rurals existents i llurs condicions d’ordenació, venen regulats com a sistema viari i queden 
explícitament reflectits en els plànols d'ordenació de les sèries “3b. Regulació i ordenació del sòl no 
urbanitzable” i “3c. Components de qualificació del sòl no urbanitzable”, a escala 1:7.500. 

 A més de la regulació particular d'aquest article, als elements de la xarxa viària rural els hi és 
d'aplicació la regulació general establerta als articles de la secció 1a del capítol II del títol quart 
d'aquestes Normes urbanístiques, relativa al sistema viari. 

 La jerarquia i amplades dels camins de la xarxa viària rural s'ajustaran d'acord amb el següent: 

Camins de primer ordre, codi Xr1 

Responen a eixos estructuradors de les principals peces del territori municipal o be enllacen amb 
localitzacions singulars i poblacions veïnes. En concret, són els següents: 

 Camí antic de Sant Cugat 

 Camí de Can Barnola 

 Camí de Can Llobateres 

 Camí de Can Samunta 

 Camí de Can Vinyals 

 Camí de les Fonts 

 Camí de Sant Feliuet 

 Camí del Mig 

 Camí dels Boletaires 

 Camí dels Monjos 

La seva amplada, en general, serà de 5 metres, sempre que les tanques tradicionals existents ho 
permetin. En cas contrari, sempre que es pugui, amb una distància màxima de 250 metres, s’habilitaran 
punts que permetin l’encreuament de vehicles, mantenint invariable la secció a la resta del camí. 

A l’amplada de 5 metres s’hi addicionarà una amplada mínima de 1,5 metres pel pas de bicicletes i 
vianants, que serà segregat, sempre que la intensitat de circulació així ho justifiqui. 

En els camins forestals, on no hi ha tanques, la secció mínima serà de 5 metres, amb un gàlib lliure 
d’obstacles de 5 metres, per a permetre el pas dels equips d’extinció d’incendis. 

Camins de segon ordre, codi Xr2 

Es tracta d'aquells camins que tenen, també, un cert paper estructurador o ajuden a enllaçar carreteres. 
Habitualment parteixen de camins de primer ordre i estructuren al seu voltant els de tercer ordre.  La 
seva amplada serà de 4 metres, sempre que les tanques tradicionals existents ho permetin. En cas 
contrari, sempre que es pugui, amb una distància màxima de 250 metres, s’habilitaran punts que 
permetin l’encreuament de vehicles, mantenint invariable la secció a la resta del camí. 

A l’amplada de 4 metres s’hi addicionarà una amplada mínima de 1,5 metres pel pas de bicicletes i 
vianants, que serà segregat, sempre que la intensitat de circulació així ho justifiqui. En els camins 
forestals, on no hi ha tanques, la secció mínima serà de 4 metres, amb un gàlib lliure d’obstacles de 5 
metres, per a permetre el pas dels equips d’extinció d’incendis. 

 Camí de can Ferran 

 Camí de la carretera a Can Vinyals 

 Camí de la Font dels Caçadors 
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Camins de tercer ordre, codi Xr3 

Es tracta de la resta de camins que complementen la xarxa viària rural. La seva amplada serà de 3 
metres, sempre que les tanques tradicionals existents ho permetin. En cas contrari, sempre que es pugui, 
amb una distància màxima de 250 metres, s’habilitaran punts que permetin l’encreuament de vehicles, 
mantenint invariable la secció a la resta del camí. En els camins forestals, on no hi ha tanques, la secció 
mínima serà de 3 metres, amb un gàlib lliure d’obstacles de 5 metres per a permetre el pas dels equips 
d’extinció d’incendis. En els plànols d’ordenació s’identifiquen els següents: 

 Camí que connecta camí dels Monjos i can Vinyals (entre les masies de Can Caber i Can Camps) 

 Camí que connecta les masies de Can Caber i Can Vinyals 

 Camí que connecta el camí dels Monjos i Can Feliu 

 Camí que connecta la Serra de Galliners i Can Poncic 

 Camí que connecta la Serra de Galliners i Can Ferran 

 

 

Jerarquia dels camins 
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2.  DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 

2.1 NECESSITAT DE SOTMETRE EL POUM A AVALUACIÓ AMBIENTAL 
Aquest document i la tramitació prevista pel mateix s’ajusta a les determinacions de la normativa vigent 
en matèria d’avaluació ambiental del planejament urbanístic: Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i la Llei 16/2015, del 
21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica i finalment Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental, que és bàsica de l’estat.  

La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica, determina els casos en que el planejament urbanístic ha de ser objecte d’avaluació 
ambiental: 

a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària: 

Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal. 

Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació. 

Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de 
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes 
apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007, del 
13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, o en altres espais del Pla d’espais 
d’interès natural. 

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura 
autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin 
tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 
42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius 
i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o 
en la zona d’influència. 

Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho determina 
l’òrgan ambiental en l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del promotor. 

D’acord amb aquesta disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, el present pla d’ordenació 
urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès e sotmetrà a avaluació ambiental ordinària a sol·licitud 
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

2.2 HISTÒRIC DELPROCÉS D’AVALUACIÓ 
El tràmits de l’avaluació ambiental estratègica venen definits per l’article 17 de la Llei 21/2013. 

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

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

a) Sol·licitud d’inici. 

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

c) Elaboració de l’estudi ambiental estratègic. 
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d) Informació pública i consultes a les administracions públiques afectades i persones 
interessades. 

e) Anàlisi tècnica de l’expedient. 

f) Declaració ambiental estratègica. 

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

a) Sol·licitud d’inici 

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

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

En el marc de les consultes necessàries a realitzar per a l'elaboració del document d'abast d'acord amb 
l'article 18 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental va sol·licitar 
l'emissió de les consideracions estimades oportunes en relació amb el Pla esmentat a les administracions 
públiques i al públic interessat següent, del qual es destaca aquells que han contestat a aquesta 
sol·licitud: 

 

LLISTAT DE CONSULTES EN EL TRÀMIT D’AVANÇ 

Organisme Resposta 

Administracions públiques  

Agència Catalana de l'Aigua X 

Agència de Residus de Catalunya  

Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona  

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona X 

Consell Comarcal del Vallès Occiental  

Consorci Tordera Besòs  

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

 

Gerència de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona X 

Institut cartogràfic i Geològic de Catalunya X 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  

Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona X 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic  

Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona  

Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Barcelona  

Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura  

Serveis Territorials del Departament de Cultura X 

Subdirecció General de Programes en Protecció Civil  

Subdirecció General de Seguretat Industrial X 

Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
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LLISTAT DE CONSULTES EN EL TRÀMIT D’AVANÇ 

Organisme Resposta 

 

Públic interessat 

 

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

DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural  

 

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

 Direcció General de Qualitat Ambiental 

 Informe vector llum 

 Informe tipus vector acústic 

 Informe tipus vector aire 

 Agència de Residus de Catalunya 

 Oficina Catalana de Canvi Climàtic 

c) Exposició pública dels documents sotmesos a aprovació inicial 

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en Ple en sessió de 28 de març del 2019, va aprovar inicialment 
el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Quirze del Vallès, i sotmetre l’esmentat expedient a 
informació pública per un termini de quaranta-cinc dies.  

Durant els dos períodes d’informació del projecte i informe ambiental del Pla d'ordenació urbanística 
municipal de Sant Quirze del Vallès, s’han rebut els informes de 16 organismes afectats i 61 escrits 
d’al·legacions presentats per persones físiques o jurídiques, dels quals 4 van ser presentats fora de 
termini. 

 

LLISTAT DE CONSULTES  

Organisme 

Administracions públiques 

Resposta 

Agència Catalana de l'Aigua X 

Agència de Residus de Catalunya X 

Autoritat del Transport Metropolità (ATM) X 

Consell Català de l’Esport. X 

Departament de cultura. Serveis Territorials a Barcelona X 

Departament d’Educació. Serveis Territorials al Vallès Occidental X 

Departament d’Empresa i Coneixement. Direcció General de Comerç X 

Departament d’Empresa i Coneixement. Direcció General de Turisme X 

Departament de Justícia. Direcció General d’Afers Religiosos X 

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

X 

Departament de Salut. Secretaria de Salut pública X 

Direcció general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera X 

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat X 
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LLISTAT DE CONSULTES  

Organisme 

Administracions públiques 

Resposta 

Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments X 

Direcció General de Protecció Civil X 

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

X 

Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado de 
Cataluña. 

X 

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

X 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) X 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya X 

Oficina Catalana del canvi climàtic X 

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental X 

Qualitat Acústica i Lumínica X 

Secretaría General de Transportes. Dirección General de Aviación Civil X 

Servei d’Aeroports i Transport Aeri X 

Servei Català de la salut. Àrea d’Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions X 

Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona  

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona X 

Consell Comarcal del Vallès Occidental  

Consorci Tordera Besòs X 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) X 

Gerència de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona  

Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona X 

Serveis Territorials del Departament de Cultura X 

Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica. Subdirecció 
General de Prevenció i control de la Contaminació Atmosfèrica. 

X 
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3.  AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES I DEL SEU GRAU DE 
CONSIDERACIÓ 

Inclou la resposta als diferents informes en els tràmits de l’avaluació. Així inclou: 

 Consideració de les consultes, que es concreten en el Document d’Abast. 

 Consideració de les al·legacions i informes sectorials resultat de l’exposició pública. 

 Consideració de la Declaració Ambiental Estratègica. 

3.1 AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES. I DEL SEU GRAU DE 
CONSIDERACIÓ 

En data 3 de maig de 2018 es va trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud del 
document d’abast sobre l’avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès, 
presentada per l’Ajuntament. 

L’objecte del document d’abast és determinar l’abast de l'estudi ambiental estratègic, amb l'amplitud i 
el nivell de detall necessaris en funció del tipus i l'escala del pla subjecte a avaluació. Així mateix, 
estableix els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris i els indicadors que cal 
aplicar en l'elaboració, la modificació i l'avaluació del pla. 

En la següent taula es fa un anàlisi dels continguts del Document d’Abast (DA), i com s’han considerat 
en el present EAE. 

El contingut íntegre del DA, es mostra en l’annex núm. 1. 

S’adjunta en l’annex núm. 2 del present document de l’EAE, la taula d’equivalència entre els objectius 
definits en el document d’abast i els seus corresponents a l’EAE. En aquesta taula s’identifica: 

 Objectius proposats per l’OTAA 

 Objectius definits en l’EAE, diferenciant: 

 Objectius estratègics 

 Objectius específics 

 Definició si és significatiu/no significatiu 

 Mesures definides en el POUM: 

 Mesures que s’han establert en l’ordenació 

 Mesures correctores específiques 

 Finalment es defineix una columna que defineix si no s’adopta, perquè es considera que ja s’ha 
caracteritzat en l’EAE, o si per contra s’adopta. 
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REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST 

Ordre Apartat Descripció Consideracions Consideració 

4.1.2 Relació amb altres plans i programes L’EAE haurà d’incorporar i donar compliment als requeriments expressats en l’article 2.6 de les 
normes d’ordenació territorial pel que fa als sòls de protecció especial i a l’article 2.9 pels sòls de 
protecció preventiva. 

- En l’apartat de planejament territorial s’especifiquen aquests requeriments i es complementa, 
incorporant la definició dels articles 2.6 i 2.9. 

- Aquests requeriments es concreten en el capítol d’encaix del POUM en el planejament territorial de 
la memòria urbanística. Concretament en l’apartat del Pla territorial metropolità de Barcelona on 
s’especifica que: 

... el POUM de Sant Quirze del Vallès respon a les determinacions establertes en el PTMB, reconeixent 
i respectant les directrius del sistema d’espais oberts, el sistema d’assentaments i el sistema 
d’infraestructures, descrites en el punt 4.3 de la Memòria de la informació del POUM. 

Posteriorment s’especifica com es dóna compliment en aquests articles en els sectors de 
desenvolupament. 



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

Es complementa l’apartat de connectivitat i corredors naturals, i concretament en l’estudi de detall 
de punts crítics per a la connectivitat. L’EAE dóna compliment a: 

- Article 2.23. En l’apartat del SNU de la proposta de l’EAE es defineixen els filtres de protecció on 
s’inclouen els connectors definits en el PTMB (espais protegit (PEIN i XN2000), connectivitat territorial, 
Boscos de protecció territorial). 

- Article 2.24. En l’apartat de mesures estratègiques de l’EAE es fa referència a la continuïtat dels 
corredors naturals, amb la implantació del parc dels torrents. En l’apartat de mesures específiques es 
defineixen les mesures en zones verdes entre torrents i nous desenvolupaments. 



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

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

En l’apartat del SNU de la proposta de l’EAE es defineixen els filtres de protecció on s’inclouen els 
connectors definits en el PTMB. Concretament en l’àmbit de la C-58 i N-150, els corredors fluvials de 
la Betzuca, torrent de la Font del Pont. 



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

No és objecte del POUM reformular passos per sobre torrents d’infraestructures viàries i ferroviàries. 

En l’apartat de mesures correctores es defineixen pels àmbits d’actuació del POUM: 

- Mesures estratègiques, per garantir la connectivitat dels corredors naturals, amb la incorporació del 
Parc dels Torrents. 

- Mesures específiques, on es defineixen les mesures de restauració per afavorir la connectivitat. 



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

En l’apartat de mesures correctores es defineixen pels àmbits d’actuació del POUM: 

- Mesures estratègiques, per garantir la connectivitat dels corredors naturals, amb la incorporació del 
Parc dels Torrents. 

- Mesures específiques, on es defineixen les mesures de restauració per afavorir la connectivitat. 



5  El terme municipal de Sant Quirze del Vallès forma part majoritàriament de la unitat paisatgística 
17. Plana del Vallès i en molt menor terme, de la unitat 16. Xaragalls del Vallès. Manca incorporar 
i donar compliment els objectius, criteris i actuacions paisatgístiques que li són d’aplicació. 

S’incorporen els objectius i criteris de les unitats de paisatge en l’apartat de determinacions dels 
requeriments ambientalment significatius del pla. Es contreta per a cadascun dels objectius el 
compliment en el document: 

17.18. Procurar que el creixement urbanístic no afecti àmbits d’especial vàlua paisatgística. És un dels 
objectius del POUM, per aquest motiu l’ordenació del SNU té el primer nivell que són les unitats de 
paisatge. 

17.19. Evitar la dispersió i l’ocupació de sòl amb noves àrees residencials de baixa densitat. No 
s’incrementa el sòl urbà (línies estratègiques del pla i projecte de ciutat de la memòria urbanística). 

17.20. Promoure actuacions de millora paisatgística en la vialitat. En l’apartat de mesures correctores 
de l’EAE, s’especifiquen les mesures específiques de zones verdes entre torrents i nous 
desenvolupaments. 

17.21. Facilitar el lleure públic de proximitat. En l’apartat de mesures en l’ordenació proposada es 
defineixen les actuacions en els torrents com a espais de lleure. 

17.22. Fomentar la vegetació autòctona. En l’apartat de mesures específiques de l’EAE s’especifiquen 
les actuacions en zones verdes entre torrents i nous desenvolupament, amb les sembres i plantacions 
d’espècies autòctones. 

17.23. Impulsar el manteniment dels conjunts d’horts urbans en sòls públics. No es preveu aquesta 
actuació però si la recuperació de l’espai agrari (apartat de mesures específiques de l’EAE). 

17.24. Revegetar i naturalitzar les lleres. En l’apartat de mesures específiques de l’EAE s’especifiquen 
les actuacions en zones verdes entre torrents i nous desenvolupament. 
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REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST 

Ordre Apartat Descripció Consideracions Consideració 

17.25. Impulsar la restauració d’entorns degradats. S’ha fet una regulació específica de els extractives, 
que s’incorpora en aquesta últim document a la normativa urbanística: 

- Limitació de superfície 

- Regla dels tres terços 

17.26. Impulsar mesures per reduir l’impacte sobre el paisatge de les infraestructures. Es preveuen 
mesures estratègiques i específiques en els àmbits d’actuació del POUM. 

17.27. Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics. En l’apartat d’infraestructures i vialitat es defineix 
la connexió dels espais lliures, definint una xarxa de mobilitat cívica amb l’entorn. 

17.28. Senyalitzar de manera homogènia els senders (idem 17.27) 

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

S’incorporen aquestes referències en l’apartat de referències legals del capítol de canvi climàtic. 

El PAES no inclou ni activitat econòmica, ni creixements de població. Per tant és un valor que no es 
comparable, i no és d’utilitat pel POUM. 



4.1.3 Identificació dels elements 
ambientalment rellevants en l’àmbit del 
pla 

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

No es classifica nou sòl. 

En el capítol de proposta hi ha l’apartat de classificació del sòl amb la taula corresponent. 

En el capítol d’alternatives, es realitza un apartat d’infraestructures i vialitat, que defineix la millora 
de les connexions amb les estructures viàries existents i el ferrocarril. 



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

L’ordenació del SNU definida en el capítol de la proposta, es realitza en base a unitats de paisatge, 
components de qualificació i filtres de protecció transversal. En les components de qualificació 
s’incorporen els “espais agrícoles”, tan de secà com de regadiu. 

En l’apartat de mesures estratègiques de l’EAE es determina la regulació del sòl no urbanitzable del 
POUM. Concretament, en l’apartat de mesures estratègiques de l’EAE, es valora el control de les 
activitats en l’espai agrari, determinant regulant les activitats, limitacions de sostre i reciclatge de les 
edificacions existents. 



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

La normativa que regula la delimitació de la Zona de flux preferent i la Zona inundable, s’ha tingut en 
compte en la zonificació d’aquests espais, i es reflecteix en els plànols d’ordenació (Ordenació 
detallada del sòl urbà). 

 



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

En el capítol de connectivitat i corredors naturals es completa la informació en l’apartat d’Estudi de 
detall dels punts crítics per a la connectivitat ecològica (Annex 2, de l’ISA PTMB). 



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

L’EAE aporta un plànol amb els HICs amb les bases actualitzades. 

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

L’EAE incorpora el paisatge en l’ordenació del SNU. Concretament, l’ordenació es sosté en el nivell de 
suport, que permet delimitar grans àrees estables, on hi concorren aspectes geomorfològics i de gestió 
comuns. Aquesta delimitació es basa en les Unitats de Paisatge. 

En el capítol de mesures, es concreten mesures estratègiques i específiques que integren el paisatge 
dins la proposta del POUM. 



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

En l’apartat d’ambient atmosfèric hi ha la taula on es mostra els nivells de contaminants entre el 2015 
i 2019. Es complementa l’apartat de qualitat de l’aire incorporant que Sabadell està declarat com a 
zona de protecció especial pel NOx i les PM10 segons el Decret 226/2006, de 23 de maig i l’ Acord 
GOV/82/2012, de 31 de juliol, pel qual es declaren com a zona de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric. 



7  Pel que fa a la contaminació acústica, el DIE descriu les principals fonts d’impacte acústic, 
bàsicament lligades a les vies de comunicació (C-58, C-1413a, BP-1503) i a l’aeroport de Sabadell i 
afirma que el municipi disposa de Mapa de capacitat acústica aprovat, sense aportar-ho. L’EAE 
haurà d’aportar les zones de sensibilitat acústica delimitades en l’esmentat mapa i assegurar la 

En l’apartat de contaminació acústica s’incorpora el mapa de capacitat acústica del municipi. 

En el capítol de condicionants ambientals per sectors s’incorpora el mapa de capacitat acústica en 
cadascun dels nous sectors. 
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compatibilitat de la proposta. Així mateix, haurà de tenir en compte les zones de soroll de les 
infraestructures de transport, delimitades pels seus titulars, i les seves limitacions per a 
determinats usos, d’acord amb l’informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental pel que fa 
al vector acústica, de 31 de maig de 2018. 

4.1.4 Objectius, criteris i indicadors 
ambientals per a l’elaboració del pla 

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

Veure taula d’equivalència entre els objectius del document d’abast i el de la memòria del POUM.  

1  Incloure els indicadors ambientals següents: 

- Indicador B2- Percentatge de sòl artificialitzat 

- Indicador B3- Previsió de nous habitatges 

- Indicador B4- Intensitat d’ús per habitatge 

- Indicador C3 – Tipologia de creixement 

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

- Indicador B1- Percentatge d’ocupació en sòl no urbanitzable 

- Indicador B5- Grau de protecció del sòl no urbanitzable 

- Indicador 3.1- GEH derivats del consum energètic 

- Indicador 3.2- GEH derivats de la mobilitat generada 

- Indicador 3.3- GEH derivats del consum d’aigua 

- Indicador 3.4- GEH derivats de la gestió de residus 

- Indicador 5.1- Superfície de zones d’elevada qualitat paisatgística afectades per noves 
implantacions (%) 

- Indicador 5.2- Superfície de sòl agrícola especialment protegida (ha). 

S’inclou el càlcul d’indicadors  

4.2 Valoració i viabilitat ambiental de 
l’alternativa adoptada per l’avanç del pla 

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

Ok  

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

El POUM adopta com estratègia la construcció d’habitatges plurifamiliars i proposa canviar la 
qualificació d’habitatge unifamiliar a plurifamiliar, en el PMU 10 Mas Duran (veure el capítol de 
dimensionat general del pla de la memòria urbanística). 

 

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

Ok  

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

En el capítol d’alternatives es valoren els assentaments: (1) estratègia de consolidació del planejament 
vigent i (2) segona alternativa (seguint les directrius de l’OTAA) de contenció dels assentaments, 
reducció del sòl edificable a la urbanització de Can Llobateres. 

Per reduir l’impacte derivat del desenvolupament d’aquests sectors, en el capítol de l’EAE de mesures 
correctores, (a part de les mesures estratègiques) es concreten mesures específiques com la restauració 
dels espais dels nous desenvolupaments. 

 

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

En el capítol d’alternatives es valora la connexió dels espais lliures (capítol d’infraestructures i vialitat) 
i es determinen accions complementàries dirigides a disminuir els impactes associats a la urbanització: 
implantar franges arbrades, garantir distàncies mínimes entre habitatges i parcs arbrats, prioritzar vials 
que connectin espais lliures,... 

 



 

PAG. 34 DE 104 

REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST 

Ordre Apartat Descripció Consideracions Consideració 

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

S’ha calculat les emissions, atenent a tres alternatives: 

- Alternativa 0. Nombre d’habitatges actual ( 

- Alternativa 1. Nombre d’habitatges actual incorporant els habitatges nous previstos en el POUM 

- Alternativa 2. Nombre d’habitatges actual incorporant els habitatges nous previstos en el POUM i 
renovant a categoria A els habitatges actuals. 

Els resultats proporcionen 71.000 t(CO2), valor coherent amb els compromisos adoptats de reducció de 
les emissions de l’ajuntament. 

 

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

L’EAE incorpora el paisatge en el capítol d’alternatives en relació a l’ordenació del SNU. Concretament, 
l’ordenació del SNU es sosté en el nivell de suport, que permet delimitar grans àrees estables, on hi 
concorren aspectes geomorfològics i de gestió comuns, que els fan diferents i fàcilment reconeixibles. 
Aquesta delimitació es basa en les Unitats de Paisatge. 

En el capítol de mesures, es concreten mesures estratègiques i específiques que integren el paisatge 
dins la proposta del POUM. 

 

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

Veure taula d’equivalència entre els objectius del document d’abast i el de la memòria del POUM. 

 

 

5 Determinacions per al desenvolupament 
de l’alternativa seleccionada 

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

En la urbanització de Can Llobateres es conté els assentaments, reduint el sòl edificable a la 
urbanització de Can Llobateres. 

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

 

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

El nombre d’habitatges s’ha dimensionat a partir de la memòria social del POUM. El càlcul queda 
reflectit en el capítol de població i llars en l’horitzó 2036 de la memòria urbanística del POUM. 

S’ha calculat les emissions en el capítol de comparació d’alternatives e l’EAE, atenent a tres 
alternatives i al nombre d’habitatges definit en la memòria social: 

- Alternativa 0. Nombre d’habitatges actual 

- Alternativa 1. Nombre d’habitatges actual incorporant els habitatges nous previstos en el POUM 

- Alternativa 2. Nombre d’habitatges actual incorporant els habitatges nous previstos en el POUM i 
renovant el parc d’habitatges existent a categoria C. 

Les emissions del planejament, que s’han estimat en 216.730,65 t CO2/any, superen les planificades 
pel PAES, que es van determinar en 71.442,80 tCO2/any, però cal tenir en compte que aquestes no 
inclouen ni activitat econòmica, ni creixements de població. Per tant és un valor que no és comparable, 
i no és d’utilitat pel POUM 

 

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

En la normativa del POUM s’incorporen les determinacions de: 

- Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig (requisits mínims d’eficiència energètica). L’article 4. De la 
directiva (Requisits mínims d’eficiència energètica), estableix que són els estats membres que prendran 
mesures per garantir que s’estableixin els requisits mínims d’eficiència energètica dels edificis 

Les prescripcions d’eficiència energètica del Codi Tècnic d’Edificació (CTE) s’incorporen a l’Annex 
normatiu 4, en el capítol de normativa ambiental i en l’apartat de normativa energètica, on s’indiquen 
les condicions energètiques per a nous edificis i per a la millora de l’eficiència energètica en edificis 
existents. En el document de normes urbanístiques del POUM A l’article G8, s’estableixen els criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

- Article 27.2 de La Llei 16/2017 fa referència que el Govern i les administracions locals han de 
promoure: 

a) En la construcció de zones residencials, projectar fonts d'energia renovable: en l’Annex 4 de 
normativa ambiental i en el capítol 1.4 s’estableix el % de renovables en energia solar tèrmica ACS per 
a nous habitatges i terciari. En l’apartat de lluita contra el canvi climàtic es fa una estimació del  
potencial fotovoltaic del municipi, establint les compensacions de les emissions, en habitatge aÏllat 
(100%) i habitatge plurifamiliar (25%) 
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b) Construcció amb criteris bioclimàtics on els nous edificis construïts siguin de consum energètic 
gairebé nul: en l’Annex 4 de normativa ambiental i en el capítol 1.4 s’estableix els límits de demanda 
energètica en calefacció, refrigeració i consums energètics. 

c) Rehabilitació energètica del parc d'habitatges, n l’Annex 4 de normativa ambiental i en el capítol 
1.4 s’estableix les condicions per a lla millora de l’eficiència energètica en edificis. 

d) Superfície de verd urbà per habitant: aquesta informació es recull a la memòria urbanística, 
concretament en l’apartat d’assoliment d’un estàndard de qualitat. 

e) La reserva de punts de càrrega de vehicles elèctrics.  

f) El desenvolupament de models compactes d'ocupació del territori. En el capítol de les directrius del 
desenvolupament urbanístic de la memòria urbanística s’incorpora aquesta prescripció. 

g) Garantir que en els nous desenvolupaments urbanístics, de la provisió energètica amb fonts d'energia 
cent per cent renovables.  

En l’Annex 4 de normativa ambiental i en el capítol 1.4 

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

L’ordenació proposada del SNU queda definida pels filtres de protecció, on s’inclouen els espais 
protegits, connectivitat territorial i boscos de protecció territorial (apartat del SNU del capítol 
d’alternatives de l’EAE). 

El mosaic agroforestal queda definit en la proposta d’ordenació del SNU com a components de 
qualificació per les unitats de gestió (juntament amb usos agrícoles de secà, forestal de protecció, 
Hics, prats i herbassars i xarxa hídrica),. 

 

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

L’ordenació del SNU definida en el capítol de la proposta, es realitza en base a unitats de paisatge, 
components de qualificació i filtres de protecció transversal. Les unitats de paisatge permeten delimitar 
grans àrees estables, on hi concorren aspectes geomorfològics i de gestió comuns, que els fan diferents 
i fàcilment reconeixibles. 

En l’annex normatiu 4 de normativa ambiental en el capítol de normativa del paisatge s’inclouen els 
requeriments de paisatge que s’han de complir a nivell de projectes d’edificació i directrius sobre 
espècies vegetals a restaurar. 
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En la següent taula es fa un resum del contingut dels informes o al·legacions i, la seva consideració en 
el pla,  si s’escau, i en tots els casos la seva valoració. 

La primer informe que es respon és el de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 
que incorpora un resum del grau de consideració del Document d’Abast, i les necessitats d’ampliar o 
complementar el document que s’ha sotmès a aprovació inicial. 

Seguidament s’inclouen els informes en l’ordre exposat en la taula. 
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CONTESTA INFORMES SECTORIALS 

Ordre Organisme/entitat/empresa Àmbit  Consideracions/Demandes Contesta Consideració 

1 Direcció general de qualitat 
ambiental i canvi climàtic. 
Oficina catalana del canvi 
climàtic 

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

S’incorpora aquesta informació en l’apartat de referents i requeriments normatius 
que afecten l’àmbit d’ordenació, en el subapartat de canvi climàtic. 



  Estimacions 
d’emissions de GEH 

 Les estimacions d’emissions de GEH efectuades són errònies. Les superfícies de sòl per usos 
residencials, industrials i terciaris introduïdes a l’eina de càlcul d’emissions per al planejament 
urbanístic no s’ajusten a les superfícies contemplades a la Memòria d’ordenació del POUM.  

De fet, les superfícies de sòl contemplades són molt superiors a les previstes i això comporta que 
el resultat d’emissions sigui incoherent i propi d’un planejament urbanístic d’una gran ciutat o 
àrea urbana (268.696 tones de CO2/any). Els valors presentats a l’Annex, a més, no es corresponen 
amb els indicats a l’apartat 4.1.4. Emissions de GEH ni tenen coherència amb els resultats 
presentats a la fase d’avanç del planejament (valors propers a les 64.000 tones de CO2/any). 

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

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

El nombre d’habitatges s’ha dimensionat a partir de la memòria social del POUM. 
El càlcul queda reflectit en el capítol de població i llars en l’horitzó 2036 de la 
memòria urbanística del POUM. 

S’ha calculat les emissions en el capítol de comparació d’alternatives e l’EAE, 
atenent a tres alternatives i al nombre d’habitatges definit en la memòria social: 

- Alternativa 0. Nombre d’habitatges actual 

- Alternativa 1. Nombre d’habitatges actual incorporant els habitatges nous 
previstos en el POUM 

- Alternativa 2. Nombre d’habitatges actual incorporant els habitatges nous 
previstos en el POUM i renovant el parc d’habitatges existent a categoria C. 

Les emissions del planejament, que s’han estimat en 216.730,65 t CO2/any, 
superen les planificades pel PAES, que es van determinar en 71.442,80 tCO2/any, 
però cal tenir en compte que aquestes no inclouen ni activitat econòmica, ni 
creixements de població. Per tant és un valor que no és comparable, i no és 
d’utilitat pel POUM 



  Emissions de CO2 en 
edificacions 

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

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

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

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

d) Compensació de l’impacte energètic generat. 

Així mateix, l’art.27.2 de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic preveu que el Govern i 
les administracions locals hauran de promoure que els nous edificis construïts segueixin criteris 
bioclimàtics per tal que a l’any 2020 aquests edificis siguin de consum energètic gairebé nul. 

En la normativa del POUM s’incorporen les determinacions de la Directiva 
2010/31/UE, de 19 de maig (requisits mínims d’eficiència energètica).  

Aquestes prescripcions s’incorporen a l’Annex normatiu 4, en el capítol de 
normativa ambiental i en l’apartat de normativa energètica, on s’indiquen les 
condicions energètiques per a nous edificis i per a la millora de l’eficiència 
energètica en edificis existents (seguint les prescripcions del CTE).  

En el document de normes urbanístiques del POUM A l’article G8, s’estableixen els 
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 



  Emissions en la 
mobilitat 

 Pel que fa a l’impacte de la mobilitat en les emissions, és d’especial interès que s’implantin 
mesures de transport més sostenibles i/o alternatius al vehicle privat. Seran cabdals les mesures 
per a reduir el trànsit, el foment del vehicle elèctric i nous itineraris de bicicletes.  

Es fa una avaluació comparativa de les alternatives, en l’apartat corresponent 
d’alternatives, incorporant de forma concreta els següents dos criteris: 

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

 Avaluar les emissions de GEH en la vialitat 

Es descriuen les estratègies del POUM per contribuir a una millora de la despesa 
energètica en els desplaçaments, afavorint els desplaçaments a peu i en bicicleta. 
De fet, s’estableixen jerarquies de carrers amb l’objectiu de reduir l’ús del cotxe, 
i afavorir el transport públic. 

Aquestes estratègies són difícils de quantificar quant als resultats. En tot cas s’ha 
fet una estimació prenent de base els patrons de mobilitat actuals. 

En el POUM es realitza una aposta decidida en relació al ferrocarril, tenint 
incidència important en els sectors: 

 PMU13 Sector de l’Estació 

 PMU14. Can canals Nord 



  Emissions en la 
gestió de residus 

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

En l’annex normatiu 4 i en el capítol de normativa de residus es descriuen els 
aspectes relacionats amb la gestió dels residus que estableix el POUM: 

 Residus generats durant la construcció 

 Terres d’excavació 

 Residus de generació domèstica. Urbanització 
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 Residus de generació domèstica. Edificació 

S’incorpora la referència específica de el principi de jerarquia de prevenció, 
preparació, reutilització, reciclatge, valorització energètica i finalment 
eliminació. 

  Risc incendis 
forestals 

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

1. En l’apartat de canvi climàtic i concretament de seguretat enfront els riscos es 
determinen les mesures que s’han pres en el POUM en l’ordenació: 

Risc d’incendi 

 Delimitació, definint com a sistema urbanístic en sòl no urbanitzable les 
franges de protecció dels incendis forestals. 

 Afavorir, a partir de la delimitació dels components de qualificació en SNU, 
de la vocació de camps de conreu tots aquells terrenys que l’any 1956 eren 
camps de conreu, de manera que fraccionen les masses forestals, permetent 
una millor lluita i evitant focs forestals de grans dimensions, que avui es 
venen a anomenar de 6a generació. 

 Incloure la xarxa de camins de prevenció d’incendis com a sistema. 

2. En l’apartat de mesures específiques es descriu les franges de protecció contra 
incendis que s’implantaran en el POUM, aprofitant sempre que es pot zones verdes. 

Aquestes franges de protecció, quan no son zones verdes es defineixen com a 
sistemes. 



  Riscos 
d’inundabilitat 

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

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

L’ordenació del POUM s’ha realitzat a partir de les franges de flux preferent (ZFP) 
i zona inundable (ZI), definides segons les prescripcions del Reglament de domini 
públic hidràulic (RDPH), en l’Estudi d’inundabilitat dels torrents de la Betzuca, 
Vallcorba, de la Font del Pont i de Can Vinyals (juny 2020) que acompanya el POUM. 

En data maig de 2019, l’informe de l’ACA (UDPH2019002278) en relació a l’estudi 
d’inundabilitat estableix que:”... l’actualització del visor MAPRI, les línies de zona 
de flux preferent i zona inundable siguin menors, i que per tant els resultats de 
l’estudi d’inundabilitat presentat estiguin per la banda de la seguretat. Tot i això, 
aquesta Agencia creu convenient que abans de l’aprovació definitiva 
s’actualitzessin...” 

La Oficina de Canvi Climàtic va emetre informe favorable en relació a la redacció 
del MAPRI (aprovat l’any 2020) sense que aquest incorpori els escenaris de canvi 
climàtic. De fet, en els estudis realitzats en el marc del POUM, tot i no tenir en 
consideració escenaris de canvi climàtic, son més extenses que les definides pels 
MAPRI.  

No és apropiat demanar als redactors del POUM de Sant Quirze que incorporin 
aquests escenaris, i que en el mateix planejament l’ACA obligui als redactors del 
planejament a introduir les franges inundables del MAPRI, que no els ha tingut en 
consideració. En tot cas s’agrairia no projectar sobre tercers discrepàncies de 
concepte entre diferents òrgans de l’administració. 



  Estalvi i gestió de 
l’aigua 

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

Ja es te en consideració. Veure Annex Normatiu 4. 

En l’annex normatiu de normativa ambiental, s’incorpora en l’apartat del cicle de 
l’aigua les mesures d’estalvi i eficiència de l’aigua, i les prescripcions en relació a 
les limitacions de la superfície de reg i la reutilització de les aigües de pluja. 



2 Institut cartogràfic i geològic de 
Catalunya 

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

En l’apartat de Riscos geològics, en l’EAE, es mostra la informació sol·licitada 
segons la normativa vigent. L’estudi d’identificació de riscos geològics (EIRG) 
caracteritza el municipi a partir dels següents continguts: 

 Marc geològic 

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

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

 S’elabora un mapa detectant els nivells de perillositat 
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3 Direcció General de qualitat 
acústica i lumínica 

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

No hi ha noves zones de creixement. 

En l’apartat de contaminació acústica s’incorpora el mapa de capacitat acústica 
del municipi. 

El mapa de capacitat acústica no pot ser un element normatiu del POUM, degut a 
que qualsevol canvi en aquest comportaria una modificació del POUM, cosa que no 
és operativa. 

Es bo doncs que el POUM sigui coherent amb el Mapa de Capacitat Acústica, i que 
normativament s’estableixi que els nous sectors (que en aquest cas no n’hi ha) 
s’incorporin al mapa de Capacitat Acústica, però en cap cas el Mapa de Capacitat 
Acústica es pot incorporar al POUM. 



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

No hi ha nous sectors de desenvolupament. 

En tot cas, en el capítol de condicionants ambientals per sectors s’incorpora el 
mapa de capacitat acústica en cadascun dels nous sectors. 



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

En l’annex normatiu 4, en el capítol de normativa de qualitat atmosfèrica 
s’indiquen les mesures correctores en relació a l’aïllament acústic, segons el que 
estableix el Codi Tècnic de l’edificació. 

L’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr no ha de ser inferior 
als valors de la taula següent, segons l’ús de l’edifici i el nivell d’avaluació dia Ld 
que els ens locals han de facilitar a partir dels mapes estratègics de soroll, mapes 
de la situació acústica existent, mapes de capacitat acústica, mesuraments 
representatius o mètodes de càlcul. 



   4 Tenir en compte les zones de soroll de les infraestructures de transport, delimitades pels seus 
titulars, i les seves limitacions per a determinats usos del sòl, activitats, instal·lacions, 
construccions o edificacions. 

En l’EAE es mostren les zones de soroll de les diferents infraestructures. 

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

Es considera que en la normativa urbanística del POUM no s’ha d’incorporar 
aquesta prescripció, donat que és d’obligat compliment segons l’apartat 2 de 
l’article 12 de noves construccions en el Capítol III de zonificació acústica del 
territori del decret 176/2009 del 10 de novembre. 

Aquesta referència seria redundant a la normativa general que ja és d’aplicació. 



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

Es considera que en la normativa urbanística del POUM no s’ha d’incorporar 
aquesta prescripció, donat que és d’obligat compliment segons l’apartat 3 de 
l’article 12 de noves construccions en el Capítol III de zonificació acústica del 
territori del decret 176/2009 del 10 de novembre. 



  Vector lumínic 1 Considerar que la zonificació definitiva és la que estableixi el Mapa de protecció envers la 
contaminació lumínica aprovat en data 29 de juny de 2018.  

En cas que l’aprovació del POUM comporti variacions en la classificació del sòl, caldrà comunicar-
ho al Servei per tenir-ho en compte en futures actualitzacions del Mapa. 

El POUM no comporta variacions en la classificació del sòl en general. 

Es considera que en la normativa urbanística del POUM no s’ha d’incorporar 
aquesta prescripció, donat que en el POUM no es classifica nou sòl. Segons l’article 
7 del Decret 190/2015 s’especifica en l’apartat a) del punt 3 que: 

Quan s’aprova una modificació de la classificació del sòl en el planejament 
urbanístic que afecta la zonificació d’aquest sòl en el Mapa. En aquest cas, 
l’ajuntament ha de comunicar la modificació al departament competent en 
matèria de medi ambient i aquest, un cop comprovat el supòsit, modifica el Mapa 



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

En l’annex 4 de la normativa urbanística, concretament en el capítol de normativa 
lumínica s’indica que:  

... el planejament derivat o els projectes d’urbanització, edificació, espais 
lliures, i equipaments hauran de justificar la zonificació lumínica concreta, i 
establir les mesures específiques per al seu compliment... 

 



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

En l’annex 4 de la normativa urbanística, concretament en el capítol de normativa 
lumínica s’estableix la zonificació lumínica, establint uns valors recomanats i uns 
màxims, indicant que “...El planejament derivat o els projectes d’urbanització, 
edificació, espais lliures, i equipaments hauran de justificar la zonificació 
lumínica concreta, i establir les mesures específiques per al seu compliment...”. 

Es considera que en la normativa urbanística del POUM no s’ha d’incorporar 
aquesta prescripció, donat que és d’obligant compliment segons Decret 190/2015. 
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   4 Ser especialment respectuós per evitar els efectes pertorbadors en el medi, controlar la 
il·luminació intrusa i planificar adequadament les necessitats d’il·luminació per tal de minimitzar 
els punts de llum instal·lats i els nivells d’il·luminació. 

En l’annex 4 de la normativa urbanística, s’especifiquen les mesures per evitar els 
fluxos hemisferi superior, la intrusió lluminosa i l'impacte negatiu sobre els 
organismes vius. 



4 Oficina territorial d’acció i 
avaluació ambiental 

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

S’ha recaptat aquest informe. 

L’ordenació del POUM s’ha realitzat a partir de les franges de flux preferent (ZFP) 
i zona inundable (ZI), definides segons les prescripcions del Reglament de domini 
públic hidràulic (RDPH), en l’Estudi d’inundabilitat dels torrents de la Betzuca, 
Vallcorba, de la Font del Pont i de Can Vinyals (juny 2020) que acompanya el POUM. 

En data maig de 2019, l’informe de l’ACA (UDPH2019002278) en relació a l’estudi 
d’inundabilitat estableix que:”... l’actualització del visor MAPRI, les línies de zona 
de flux preferent i zona inundable siguin menors, i que per tant els resultats de 
l’estudi d’inundabilitat presentat estiguin per la banda de la seguretat. Tot i això, 
aquesta Agencia creu convenient que abans de l’aprovació definitiva 
s’actualitzessin...” 



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

S’han incorporat totes les prescripcions de la OCCC, en referència a l’estimació de 
les emissions de GEH i les mesures de lluita i adaptació al canvi climàtic. 



  Objectius i criteris 
ambientals 

c.1) Caldrà donar compliment als requeriments exposats en el document d’abast i reiterats en el 
present informe, pel que fa a la descripció dels requeriments ambientals, la definició d’objectius 
i criteris, el càlcul d’indicadors i la descripció i valoració de les alternatives. 

Veure taula d’equivalència entre els objectius del document d’abast i el de la 
memòria del POUM. Que es presenta en un apartat separat que segueix a la present 
taula. 

En aquesta es fa una equivalència dels criteris i objectius definits pel DA i elks 
definits pel POUM. En el cas que no hi hagi coincidència o s’entengui que s’han de 
complementar es fa una proposat de nous criteris i objectius. 

S’inclouen també els objectius definits. 



  Pla de vigilància 
ambiental 

c.2) Caldrà completar el programa de vigilància ambiental, determinant el contingut dels informes de 
seguiment i la seva periodicitat, tot incorporant els indicadors establerts en el document d’abast 
per tal de poder valorar el compliment de la normativa i les mesures, la seva efectivitat i la 
possible aparició d’efectes adversos no contemplats. 

Es complementa el PVA, amb un apartat de Documentació, que exposa: 

Cada un dels desenvolupaments urbanístics a partir dels quals es desplega el 
present POUM generarà un document que nodrirà el pla. 

A part l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès portarà a terme una actualització 
documental específica de: 

 Gestió dels sòls urbans i urbanitzables, en referència a les mesures aplicades. 

 Seguiment del SNU amb actualització de l’índex d’ocupació per zones i 
l’actualització dels components de qualificació. 

 Estat de les estructures de connectivitat 

 Nivell d’implementació de les mesures de lluita contra el canvi climàtic amb 
un inventari d’instal·lacions 

Aquest seguiment documental es portarà a terme cada 5 anys, durant la vigència 
del pla 



  Components/filtres 
de protecció 

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

L’avaluació dels efectes del POUM es defineixen en l’apartat 6.IDENTIFICACIÓ I 
AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS DEL PLANEJAMENT 
PROPOSAT, on hi ha l’avaluació dels efectes ambientals així com la proposta de 
mesures correctores, les quals s’ha incorporat a la normativa. 



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

El POUM no pot prohibir de forma genèrica les activitats, i menys les activitats 
extractives sobre les que hi ha nombrosa jurisprudència. 

Tampoc pot quantificar uns efectes ambientals de coses que el POUM pot preveure 
però que en cap cas pot concretar. 

En tot cas, s’ha limitat de forma específica i inclòs en normativa una superfície 
màxima de 3 ha. per les activitats extractives, i alhora s’ha definit una regla 
anomenada dels 3 terços, que limita els fronts actius d’explotació a 1 ha. 

Les activitats extractives resten prohibides en els filtres de protecció del paisatge. 

Quant a l’aparcament de caravanes, també s’inclouen prescripcions específiques 
limitant la superfície i la seva situació. 



  Canvi Climàtic c.5) D’acord amb l’informe de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic esmentat, caldrà corregir les 
estimacions de GEH efectuades en l’estudi ambiental estratègic d’acord amb les superfícies 
previstes en la memòria d’ordenació, i comparar els resultats obtinguts amb els compromisos 

El nombre d’habitatges s’ha dimensionat a partir de la memòria social del POUM. 
El càlcul queda reflectit en el capítol de població i llars en l’horitzó 2036 de la 
memòria urbanística del POUM. 
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assumits per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en el marc del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia 
Sostenible de reduir 12.371,67 tones de CO2 a l’any 2020 en relació amb les emissions de l’any 
2005. 

S’ha calculat les emissions en el capítol de comparació d’alternatives e l’EAE, 
atenent a tres alternatives i al nombre d’habitatges definit en la memòria social: 

- Alternativa 0. Nombre d’habitatges actual 

- Alternativa 1. Nombre d’habitatges actual incorporant els habitatges nous 
previstos en el POUM 

- Alternativa 2. Nombre d’habitatges actual incorporant els habitatges nous 
previstos en el POUM i renovant el parc d’habitatges existent a categoria C. 

 Les emissions del planejament, que s’han estimat en 216.730,65 t CO2/any, 
superen les planificades pel PAES, que es van determinar en 71.442,80 
tCO2/any, però cal tenir en compte que aquestes no inclouen ni activitat 
econòmica, ni creixements de població. Per tant és un valor que no és 
comparable, i no és d’utilitat pel POUM 

  Components de 
qualificació en SNU 

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

La definició dels components de qualificació és metodològica, i per tant hi figuren 
tots els components potencials del SNU. Si no figuren en els plànols els components 
d’Aigües, Boscos de Protecció, o Sòls Agrícoles de Regadiu, és que no hi són. 

De fet, no hi ha horta a Sant Quirze. 

Els boscos, la majoria són HIC i per tant d’una protecció superior als Boscos de 
Protecció, que es delimiten pel pendent del terreny. 

El Component aigua queda tot inclòs dins el SH (Sistema Hidrogràfic) que no te 
components perquè és un sistema. 



  Patrimoni 
arquitectònic 

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

Les masies no tenen component de qualificació, ja que són construccions. 

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

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

Castelltort és un sòl urbà consolidat, i ja es va fer en el seu moment un estudi 
específic per limitar l’edificació i mantenir la vegetació evitant ocupar sòls 
d’excessiva pendent 

Quant a Castellet, també sòl urbà,  es defineix un PAU per assegurar les obres 
necessàries d’urbanització i connexió. 

La densitat mitjana dels PMU i PAU a Sant Quirze és de 50 hab/ha. 



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

Es defineix a través d’un indicador específic de Sòl-Vol i Biodiversitat, que fixa 
l’estàndard per tot l’àmbit. S’inclou en la fitxa específica com a mesura correctora 
i en la normativa urbanística. 



  Sòls de protecció 
especial 

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

Es corregeix aquet límit deixant fora aquests espais. 

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

El POUM estableix una regulació específica per a cadascuna de les claus, en funció 
dels seus valors, que es concreten en els components de qualificació i dels filtres. 

Les construccions en el sòl no urbanitzable es deriven de forma directe de les 
activitats. L’enderroc d’edificacions es proposa per afavorir l’eliminació 
d’edificacions obsoletes, reduint l’ocupacio per desenvolupar l’activitat pròpia del 
SNU.  

No es pot plantejar simplement com un exercici de superfícies.  



  Valors de protecció 
dels secans 

I) Caldrà clarificar quins són els valors de protecció de secans compresos en el terme municipal, 
atenent el contingut de l’article 229 de la normativa del POUM, de regulació del filtre de protecció 
territorial. 

S’especifica a la clau, redactant-la d’una altre manera. Més que els valors dels 
secans es parla que els secans tenen valor, i per tal cal mantenir-los. 

Així ho preveuen els components de qualificació. 



  Ocupació del 
sòl/Connectivitat 

J) Caldrà evitar la transformació i ocupació dels sòls d’interès connector presents en el terme 
municipal, tot realitzant una regulació pròpia per aquests tipus de sòls de tal manera que es 
garanteixi la seva funcionalitat ecològica. 

No s’afecten. 

Tenen una regulació pròpia amb els Filtres transversals, concretament dels sòls 
d’especial protecció previstos en el Pla Territorial. 



  Ocupació del 
sòl/Connectivitat 

K) Caldrà alliberar de l’edificació el límit occidental del sector PMU 2 Can Llobateres, actualment 
ocupat per una zona forestal catalogada amb pendents superiors al 20%, atenent la vulnerabilitat 

S’han alliberat les parcel·les que limitaven amb la Betzuca, incrementant la 
densitat del sector en zones més favorables. 
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manifesta en aquest àmbit de l’eix connector identificat pel planejament territorial i seguint les 
directrius de l’informe urbanístic i territorial adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona en sessió de 24 de juliol de 2018. 

En aquestes condicions de densitat actual no és possible alliberar les parcel·les de 
l’extrem oposat on tenen zones amb pendents superiors al 20%. 

Cal considerar que és un sòl urbà. 

En tot cas s’estableix en normativa condicions per la posició de l’edificació i de 
les condicions d’urbanització dels espais verds privats. 

 

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

S’han definint els gàlibs d’edificació en les posicions més favorables. 

  Restauració 
torrents 

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

S’ha definit el SH incloent lleres i ribes, per tant tot està inclòs dins un sistema. 
Aquesta és la manera que li dona una major protecció. 

Els 40 m2 ve de l’article 14 ter de RDPH. Es la única menció directe que es fa en el 
POUM atenent a l’existència d’Horts, en aquest cas en sòl urbà. 

Quant a les activitats extractives, per les condicions de St Quirze és possible fer-
ho, tot i que una prohibició genèrica en lleres comportaria la prohibició de fet de 
multitud d’explotacions d’àrids avui existents, amb sistemes de restauració 
integral. 



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

L’EAE incorpora el paisatge en l’ordenació del SNU. Concretament, l’ordenació es 
sosté en el nivell de suport, que permet delimitar grans àrees estables, on hi 
concorren aspectes geomorfològics i de gestió comuns. Aquesta delimitació es basa 
en les Unitats de Paisatge. 

Per altra banda, és delimita un àmbit de protecció paisatgística que correspon amb 
l’antiga Clau del POUM de les carenes de Serragalliners. Per tant es manté la 
protecció actual, amb una metodologia que permet una major concreció i en 
principi eficàcia. 

En el capítol de mesures, es concreten mesures estratègiques i específiques que 
integren el paisatge dins la proposta del POUM. 



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

Les zones afectades són sòls urbans consolidats. El POUM no pot condicionar 
llicències sense una regulació normativa sectorial que ho recolzi. 



5 Direcció general de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments 

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

En l’article 24 de característiques bàsiques de les obres d’urbanització de la 
normativa del POUM s’especifica el nombre de boques de reg que preveu el pla: 

a) Es col·locaran boques de reg de 45 mm i ràcord Barcelona a raó d’una per cada 
1.500 m² de superfície en els espais lliures públics (jardins, places, parcs urbans, 
etc.) i, també, en els carrers arbrats. Aquestes boques es disposaran a separació 
màxima de 50 m. 

b) Els espais públics enjardinats hauran de tenir incorporats uns sistemes de reg 
que permetin, a baix cost de manteniment, ésser regats adequadament i en el 
temps oportú (tipus reg per degoteig). 



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

En l’apartat de camins agrícoles es caracteritza la tipologia de camins (Xr1, Xr2 i 
Xr3) i s’especifica: 

- Amplada dels camins (5 m.) 

- Punts de creuament (distància màxima 250 m.) 

- Gàlib lliure de 5 m. d’alçada 

En els plànols d’ordenació s’especifiquen aquests aspectes en la xarxa de camins. 



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

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

En la ordenació del SNU s’ha definit com a sistema urbanístic les franges de 
protecció dels incendis forestals, com sindica en el capítol de canvi climàtic. 

En el capítol de mesures específiques i en l’apartat de franges de protecció contra 
incendis s’especifiquen aquestes prescripcions. 



  Risc d’incendis D) Cal que les normes urbanístiques (paràmetres urbanístics, usos) defineixin les ubicacions no 
permeses de sectors d’incendis amb activitat industrial atenent a la tipologia de l’establiment i el 

S’han considerat totes aquestes aportacions que fa Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments i modificar les normes urbanístiques en funció del 
que s’ha exposat anteriorment 
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nivell de risc intrínsec dels sectors, segons l’apartat 1 de l’Annex II del RSCIEI (Reglament de 
seguretat contra incendis en els establiments industrials). 

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

6 Associació per a la Defensa i 
Estudi de la Natura 

Model poblacional i 
residencial 

1 Redefinir el model poblacional i residencial per fer-ho sostenible i solidari: plantejant una 
normativa residencial unifamiliar que cerqui l’ecoeficiència i l’autogeneració d’energia, impulsant 
una normativa de paisatge urbà, materials i enjardinament de parcel·les privades. 

La normativa del pla incorpora l’article G8. Criteris ambiental i d’ecoeficència en 
els edificis: 

1. Els edificis de nova construcció, els procedents de reconversió d’antiga 
edificació i els resultants d’obres de gran rehabilitació atendran als criteris 
ambientals i d’ecoeficiència establerts en el Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel 
qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, o 
la normativa sectorial posterior que la desenvolupi o substitueixi. 

2. Altrament les construccions s’adaptaran als criteris establerts en la present 
normativa d’aquest POUM que venen detallats en l’Annex normatiu 4. Normativa 
ambiental general. Aquest annex s’ajusta als següents aspectes: 

- paràmetres de sostenibilitat relatius al cicle de l’aigua. 

- paràmetres de sostenibilitat relatius a la qualitat atmosfèrica. 

- paràmetres de sostenibilitat relatius als residus. 

- paràmetres de sostenibilitat relatius a l’energia. 

En el capítol de mesures, es concreten mesures estratègiques i específiques que 
integren el paisatge dins la proposta del POUM. 

En l’àmbit de Can Canals s’incorpora una estratègia específica de paisatge urbà 
per a la millora ambiental d’aquest espai comercial. 



  Apostar per la 
connectivitat 
ambiental dels 
torrents 

 Apostar per modernitzar una façana més urbana de Sant Quirze i al ferrocarril dels polígons 
industrials Can Canals, diversificant el model únic industrial, aprofitar aquest sector per 
naturalitzar la riera de la Betzuca i el torrent de la Font del Sapo, apostant per la connectivitat 
ambiental dels torrents. 

En l’apartat de connexió dels espais lliures es defineix: 

- Crear una xarxa de mobilitat cívica amb l’entorn garantint itineraris i relacions 
entre les peces noves i existents que es delimiten en el Pla i d’aquestes amb 
l’entorn natural que les envolta. 

- Potenciar l’eix del torrent de la Betzuca com a font de connectivitat i 
permeabilitat. Es proposa integrar eixos connectors tous i espais d’estada i lleure 
aprofitant l’escala territorial que aporta; unir l’àmbit del Polígon de Can Canals (a 
sud) fins a Can Llobateres (al nord) en un recorregut unitari. 

L’eix de la Betzuca i la naturalització dels torrents és una de les estratègies del 
POUM 

S’ha inclòs alhora tota la xarxa de torrents en el SH (Sistema Hidrogràfic) que 
tracta els espais fluvials com una unitat que incorporar tant les lleres, les ribes i 
la vegetació de ribera que els acompanya. 



  Mesures de 
connectivitat 

 Ponderar Sant Quirze del Vallès al vell mig de la Via Verda Collserola-Sant Llorenç: apostar per 
mesures de connectivitat de la Via Verda amb el límit de Sant Cugat del Vallès, prendre en 
consideració les determinacions del PEPNAT pel que fa a l’ordenació del sòl no urbanitzable de 
Sant Quirze del Vallès, protegir normativament els espais agrícoles periurbans de Can Vinyals i Can 
Ponsic 

En l’article 228 on es defineixen els Filtres de protecció, riscos i serveis 
ecosistèmics, a la normativa urbanística s’identifica la connectivitat o continuïtat 
de paisatge de l’anomenada “Via Verda” entre Sant Llorenç del Munt i Collserola, 
per definir l’ordenació del SNU. 

De fet, el nou POUM estableix dos eixos bàsics respecte la connectivitat: 

No es classifica nou sòl. 

Es manté i es potencia el caràcter de connector de Serra Galliners. 

Es potencia la Betzuca, tal com s’ha exposat en l’apartat anterior, fins i tot 
desclassificant sòl de Can Llobateres, millorant les condicions de connectivitat. 



  Limitar els 
creixements 

 Limitar els creixements i la implantació de Castelltort, El Castellet i Can Llobateres: assumint més 
ambició en la protecció del Turó del Castellet i la vessant de Can Vinyals amb els solars pendents, 
sobretot evitant la percepció residencial i la presència urbà a la vall agrícola de Can Vinyals, 
reduint la urbanització a banda i banda de Can Llobateres com a pas de fauna i com a corredor 
reconegut, fer de les rieres una xarxa de biodiversitat fluvial que estructurin el municipi 
permetent la seva interrelació. 

S’ha reduït  la urbanització a banda i banda de Can Llobateres com a pas de fauna 
i com a corredor reconegut, per fer de les rieres una xarxa de biodiversitat fluvial 
que estructurin el municipi permetent la seva interrelació. 

En el cas de Castelltort ja es van definir mesures específiques per evitar l’afecció 
de la vegetació i de les parcel·les més pendents establint estratègies específqiues 
per l’edificació. 

El caràcter urbà consolidat dels tres àmbits no fa possible l’estratègia plantejada, 
més enllà del que s’ha proposat. 
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  Naturalitzar rieres i 
torrents 

 Naturalitzar i gestionar pel municipi les rieres tributàries en la riera de les Arenes-Rubí i el riu Sec 
riu Ripoll: naturalitzar les rieres de Sant Quirze, Betzuca i Grípia i el torrent de la Font del Pont, 
declarar tot l’àmbit de la riera Betzuca-Grípia i el torrent de la Font del Pont com a Parc Fluvial 
territorial, restaurant a Can Ponsic els aiguamolls històrics i la seva zona humida. 

L’ordenació del sòl identifica les rieres tributàries en la riera de les Arenes-Rubí i 
el riu Sec riu Ripoll, Betzuca i Grípia i el torrent de la Font del Pont, com a sistema 
hidrogràfic(SH). És un sistema urbanístic, perfectament delimitat que inclou aigua 
ribes i riberes. 

En l’article 96 de la normativa urbanística s’identifica la definició del sistema 
territorial de Parcs Territorials (codi P), que inclou el conjunt de torrents 
estructurals del municipi.  

En el capítol de mesures específiques de l’EAE, s’identifiquen les mesures previstes 
en els espasi verds entre torrents, espais que limiten amb rieres i torrents, on es 
proposa la implantació de zones verdes que afavoreixin la connectivitat amb els 
espais connectors territorials. 



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

S’ha actualitzat la delimitació dels espais fluvials dels cursos fluvials del municipi 
(zona de flux preferent i de les zones inundables), definits en els plànols 
d’ordenació, a partir de les franges dels Mapes de Perill i Risc d’inundació 
elaborats en el marc dels treballs de segon cicle de Gestió del Risc d’Inundació del 
districte de Conca Fluvial de Calalunya. 



  Inundabilitat  L’ordenació dels sectors que confrontin amb les lleres del cursos fluvials que discorren pel terme 
municipal, l’àmbit del qual ocupin terrenys situats en zona de flux preferent o zona inundable ja 
analitzats (veure taules resum de l’apartat corresponent), en els planejament derivats 
corresponents, donarà compliment a les disposicions dels articles 9 bis, 9 ter i 14 bis de la 
modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic aprovada per Real Decret 638/2016 de 9 de 
desembre. 

L’ACA ha emès informe favorable amb prescripcions a contemplar en el 
planejament derivat i en els projectes d’urbanització. 

Aquestes prescripcions, són d’obligat compliment, ja que fan referència al RDPH, 
i concretament a l’article 9 i 14, estan incorporades a la normativa urbanística. 

En l’article 104, de regulació dels usos de la normativa urbanística, es fa referència 
als usos permesos dins la llera pública, zona de flux preferent i zona inundable, on 
s’indica que: 

... caldrà donar compliment al que determina el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic (RDPH), el Decret 849/1986, així com als articles 67 a 77 de les 
determinacions normatives del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de 
Catalunya (PGDCFEC), aprovades per Decret 1/20107, de 3 de gener... 



  Inundabilitat  La normes de protecció del sistema hidrogràfic s’hauran d’acabar d’adaptar mitjançant la inclusió 
de les definicions i usos admesos relatius al Sistema Hidrogràfic, Zona de Flux Preferent i Zona 
inundables, dels articles 9, 9 bis, 9 ter, 14 i 14 bis del vigent Reglament del Domini Públic Hidràulic. 

En la secció 3A de sistema hidrogràfic, i concretament en l’article 104 de regulació 
d’usos de la normativa urbanística, s’incorporen aquestes prescripcions: 

(...) 

3. La zona de flux preferent (aquella zona constituïda per la unió de la zona o 
zones on es concentra preferentment el flux durant les avingudes, o via d'intens 
desguàs) i la zona inundable (terrenys que puguin resultar inundats pels nivells 
teòrics a que arribarien les aigües en les avingudes el període estadístic de retorn 
de 500 anys) s’identifiquen en els plànols d’ordenació mitjançant els grafismes 
que s’identifiquen en la llegenda. 

(...) 



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

En la normativa urbanística del pla es dóna compliment d’aquestes prescripcions: 

Article 104. Regulació dels usos 

(...) 

2. Pel que respecte als usos permesos en la zona de flux preferent i en la zona 
inundable caldrà donar compliment al que determina el Reglament del Domini 
Públic Hidràulic (RDPH), el Decret 849/1986, així com als articles 67 a 77 de les 
determinacions normatives del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de 
Catalunya (PGDCFEC), aprovades per Decret 1/20107, de 3 de gener. 

(...) 

Article 228. Filtres de protecció, riscos i serveis ecosistèmics. 

(...) 

Pel que respecte als usos permesos en la zona de flux preferent i en la zona 
inundable caldrà donar compliment al que determina el Reglament del Domini 
Públic Hidràulic (RDPH), el Decret 849/1986, així com als articles 67 a 77 de les 
determinacions normatives del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de 
Catalunya (PGDCFEC), aprovades per Decret 1/20107, de 3 de gener. 
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(...) 

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

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

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

Aquestes prescripcions s’han inclòs en les fitxes normatives dels PMUs, 
concretament en l’apartat de condicions de gestió i execució. 



  Abastament  En relació amb l’abastament, s’informa favorablement d’acord amb les consideracions fetes en 
l’apartat corresponent del present informe. El desenvolupament dels diferents planejaments del 
POUM estaran condicionats a la disponibilitat d’aigua en cada moment, segons l’estat d’execució 
de les infraestructures previstes. 

Aquestes prescripcions s’han inclòs en les fitxes normatives del pla, concretament: 

Article 24. Característiques de les obres d’urbanització. 

(...) 

5. Abastament d’aigua  

...  

c) El promotor haurà d’assumir els costos econòmics de les despeses relatives al 
finançament de les noves infraestructures d’abastament o l’ampliació de les que 
ja existeixen. 

(...) 

Article 95. Condicions dels projectes d’urbanització dels parcs i jardins urbans. 

(...) 

e) Tots els nous sòls del sistema de parcs i jardins urbans que es creïn comptaran 
amb abastament d’aigua, preferentment del freàtic o aigua reciclada, com a 
servei propi del sector, o bé fer les prolongacions de la xarxa existent necessàries. 
Es procurarà instal·lar en els nous sectors una xarxa d’abastament d’aigua 
reciclada pel reg dels espais lliures així com per la neteja dels carrers. 

(...) 



8 Departament de cultura. Serveis 
Territorials a Barcelona 

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

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

En l’apartat de patrimoni cultural de l’EAE s’identifiquen els elements culturals 
com a : 

... elements del patrimoni arqueològic (i arquitectònic inventariats) ... 

 



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

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

S’incorporen aquestes prescripcions en la normativa urbanística.  
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    En relació a la planimetria: 

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

02. 

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

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

S’incorporen aquestes prescripcions en els plànols d’ordenació normatius del pla. 

    En relació al Catàleg de béns a protegir: 

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

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

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

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

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

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

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

12. A la fitxa 36850-02 - Villa Gertrudis, en l’apartat elements protegits, manca especificar quins 
són. 

13. La fitxa 36830-28 - Carrer Pi i Margall, 9-11-13 i la fitxa 36830-27 -Carrer Pi i Margall, 13 bis, 
amb la protecció de BPU, sembla que formin part de la mateixa agrupació. Caldria revisar si la 
necessitat o no d’unificar-les en una única fitxa. 

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

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

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

17. Cal afegir en el llistat de bens protegits i elaborar la fitxa individualitzada del bé corresponent 
al jaciment paleontològic de Can Pallàs i Can Llobateres, protegit per l’IPACInventari del patrimoni 
Arqueològic i Paleontològic de Catalunya amb el Num. Jaciment: 22005 (1999). 

S’incorporen aquestes prescripcions en el Catàleg de béns a protegir. 

    En relació al Catàleg de masies i cases rurals: 

18. Les masies: Can Viver de la Serra, Can Corbera, Can Llobateres, Can Vinyals i Can Camps, totes 
elles incloses al Catàleg de béns a protegir, amb la protecció de BCIL, admeten l’ús hoteler, 
tanmateix, no es permet l’ampliació si el sostre construït és inferior a 1000 m2, per tant segons la 

S’incorporen aquestes prescripcions en el Catàleg de masies i cases rurals. 
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normativa no es podrà admetre aquest ús. Caldria reconsiderar si cal incloure aquest ús com 
admès. 

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

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

Aquest precepte també s’hauria d’incloure en l’apartat de normativa específica de cadascuna de 
les fitxes individualitzades. 

9 Direcció general d’Energia, 
Seguretat Industrial i Seguretat 
Minera 

Hidrocarburs  En relació a l’apartat d’hidrocarburs: 

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

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

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

Per ampliacions futures de les xarxa esmentada abans, s’haurà de respectar la reglamentació 
vigent i en especial les següents: 

- Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i 
utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementaries ICG 01 a 
11. 

- Decret 120/1992 de 28 d'abril pel qual es regulen les característiques que han d'acomplir les 
proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl. (DOGC núm.1606 de 12.6.1992) i Decret 196/1992 de 4 d'agost que modifica parcialment 
el decret anterior (DOGC núm.1649 de 25.9.1992). 

- Ordre de 18 de novembre de 1974 pel qual s'aprova el Reglament de xarxes i connexions de 
combustibles gasosos (BOE de 06.12.1974) i Ordres que el modifiquen de 26.10.1983 (BOE de 
8.11.83) i 6.7.1984 (BOE 23.7.1984) correcció d'errades (BOE 23.7.1984). 

- Ordre de 5 de juliol de 1993, pel qual s'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes 
dels serveis públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm.1782 d'11.8.1993). 

La Direcció general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera ha emès 
informe favorable amb prescripcions a contemplar en el planejament derivat i en 
els projectes d’urbanització. 

Aquestes prescripcions, d’obligat compliment, ja que fan referència al Reial 
Decret 919/2006, Decret 120/1992, Ordre de 18 de novembre de 1974 pel qual 
s'aprova el Reglament de xarxes i connexions de combustibles gasosos (BOE de 
06.12.1974) i Ordre de 5 de juliol de 1993. 



  Seguretat 
industrial  

 (...) 

Per altra banda, la Directiva europea 2012/18/UE indica en el seu article 13 que cal garantir la 
protecció de les persones que es troben situades a proximitat dels establiments AG. 

La Llei 9/2014, del 31 de juliol de 2014, de la seguretat industrial dels establiments, instal·lacions 
i els productes (DOGC núm. 6679 de 5 d’agost) disposa en l’article 11.3 del seu títol segon (De la 
seguretat en els establiments en què es poden produir accidents greus i de les limitacions 
urbanístiques al seu entorn) que l’informe del Departament d’Empresa i Coneixement (DEMC), en 
la tramitació de plans urbanístics que afectin els voltants d’establiments AG existents, és 
preceptiu i vinculant. Aquest informe es basa en una franja de seguretat i en els resultats de l’AQR 
que ha de presentar el titular de l’establiment d’acord amb l’article referit i el decret 174/2001. 

L’informe del DEMC s’elabora amb fonament als criteris que marca la instrucció la 8/2007 SIE1. 

Addicionalment, el DEMC també ha d’emetre un informe preceptiu i vinculant en el tràmit de 
sol·licitud autorització ambiental que han de dur a terme els titulars d’establiments AG nous o 
canvis substancials en els existents. Aquest informe és el previst en la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats ja que els establiments AG estan 
inclosos en l’annex I.2 de la llei. L’informe del DEMC s’elabora amb fonament als criteris que 
marca la instrucció la 9/2007 SIE. La instrucció preveu, en el cas d’informe favorable, la 

La Direcció general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera ha emès 
informe favorable amb prescripcions a contemplar en el planejament derivat i en 
els projectes d’urbanització. 

Aquestes prescripcions, d’obligat compliment, ja que fan referència la Directiva 
europea 2012/18/UE, la Llei 9/2014, el decret 174/2001, la instrucció la 8/2007 
SIE1, la Llei 20/2009 i la instrucció la 9/2007 SIE. 
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comunicació als ajuntaments implicats de les limitacions urbanístiques que cal tenir en compte 
per a evitar creixements urbans en el futur a proximitat d’aquests establiments. 

10 Oficina Catalana del canvi 
climàtic 

Normativa 
d’aplicació 

 1.- L’Oficina ha constatat que l’apartat 3.2. Marc legal de referència de l’Annex 4 conté les 
diverses referències legals i de planificació de polítiques públiques en matèria de canvi climàtic 
que l’Oficina va apuntar a l’informe de 31 de maig de 2019. 

Amb tot, durant la tramitació urbanística d’aquest POUM han entrat en vigor les següents 
disposicions que caldria afegir: 

- 26ª Conferència de les Parts (COP25) Glasgow de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre 
Canvi Climàtic (UNFCCC). 

- COM(2020) 562 final Objectius climàtics de la UE pel 2030. 

- Decret Llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables 
distribuïdes i participades. 

S'incorporen aquestes referències en el marc normatiu de l'apartat de Canvi 
Climàtic. 



  PAES  Seria recomanable que s’actualitzin els compromisos municipals de reducció d’emissions del PAES 
horitzó 2020 a l’horitzó 2030 (PAESC 2030), tenint en compte els resultats de l’impacte del POUM, 
i s’emprenguin més accions municipals amb l’objectiu de reduir les emissions. 

És competència de l’Ajuntament de Sant Quirze introduir a l’inventari d’emissions, 
la diagnosi i estratègies energètiques, i el Pla d’acció ajustada en el moment de 
redacció del PAES. 



  Capacitat 
embornal 

 Pel que fa a l’avaluació de l’impacte del planejament sobre l’estoc de carboni i la capacitat 
d’embornal, l’Annex 4 aporta els càlculs a partir dels factors d’emissió provinents del Tercer 
Informe del Canvi Climàtic a Catalunya. Els resultats indiquen que la capacitat d’embornal del 
municipi a dia d’avui és de 2.490 Tn CO2eq (cal corregir les unitats, ja que el segrest de carboni 
es mesura en unitats Tn CO2eq/any) i que aquesta no variarà amb l’impacte dels nous creixements, 
ja que aquests es desenvoluparan sobretot en zones urbanes i en sòls de baixa capacitat 
d’embornal. L’Oficina valida els càlculs i les consideracions efectuades 

Es modifiquen aquestes unitats en: 

- Apartat Avaluar les emissions de GEH de l’EAE. 

- Annex 4. Càlcul de les Emissions de CO2 associades al planejament urbanístic. 



  Mesures de 
mitigació 

 Sobre les mesures de mitigació previstes -tal i com es va comentar a l’informe de 31 de maig de 
2019- l’Oficina ha detectat incoherències en les condicions energètiques i d’estalvi i eficiència 
previstes per als nous edificis i per a les rehabilitacions, descrites a l’Annex 4 de la Normativa 
Ambiental, a l’Estudi Ambiental Estratègic i a l’art. G8 de la Normativa Urbanística. 
Concretament, es fa referència tant del Codi Tècnic de l’Edificació de l’any 2013 com del Decret 
d’Ecoeficiència de l’any 2006. L’Oficina vol recordar que tant les noves edificacions com les 
rehabilitacions previstes d’habitatges del POUM de Sant Quirze del Vallès estan subjectes al Codi 
Tècnic de l’Edificació del 2019 (RD 732/2019), que va entrar en vigor el 23 de setembre de 2020, 
incorporant les prescripcions d’edificis de consum d’energia gairebé nul de la Directiva 
2010/21/UE. També estan subjectes a l’art. 27.2 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi 
climàtic, que preveu que els nous edificis construïts a partir de 2020 han de ser de consum 
energètic gairebé nul. Aquest aspecte és de vital rellevància en termes d’emissions de GEH, ja 
que si no es compleixen aquests requeriments normatius, les estimacions d’emissions efectuades 
a l’apartat anterior no tindran validesa i per tant, l’impacte del planejament serà superior 

Les mesures de mitigació que s’han tingut en compte per les noves edificacions 
projectades en el POUM han tingut en compte el CTE, així com el Decret 
d’ecoeficiència i les actualitzacions que hi ha hagut en posterioritat, com el RD 
732/2019, que va entrar en vigor el 23 de setembre de 2020, incorporant les 
prescripcions d’edificis de consum d’energia gairebé nul de la Directiva 
2010/21/UE. 
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3.3 REQUERIMENTS DE LA PROPOSTA DECLARACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 
Posterior a l’aprovació inicial, es va presentar tota la documentació del POUM, incloent un refós del EAE 
i un DR, per a la sol·licitud de la Declaració Ambiental Estratègic. Malauradament, va resultar en un 
informe desfavorable, que es va notificar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en data 25 de maig 
de 2021 

En la següent taula es mostra un resum dels aspectes a complementar en la Declaració Ambiental 
Estratègica, tal com s’han considerat, i en algun cas, on no ha estat possible, les raons per les quals no 
s’han incorporat. 

Val a dir que molts dels aspectes son reiteratius en relació a l’informe emès per la OTAA en els documents 
per a l’aprovació inicial, per tant la resposta ja ha estat contemplada en la taula de l’apartat anterior. 
En coherència, la següent taula hi fa sovint referència. 
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a)  Caldrà esmenar la documentació del Pla per tal d’efectuar una definició clara, inequívoca i coincident entre tots 
els documents que integren la proposta, atenent les discrepàncies detectades pel que fa a la classificació del sòl, 
els components del sòl no urbanitzable i el nombre màxim d’habitatges, entre d’altres. 

S’han contrastat tots els documents del POUM per tal de que siguin coincidents bàsicament quant a la 
quantificació de la proposta, i també quant als canvis derivats de les mateixes prescripcions de l’OTAA 
o altres organismes. 

Val a dir, que no hi ha discrepàncies quant al nombre d’habitatges, sinó discrepàncies en la forma de 
presentar els resultats, i especialment en el que fa referència als documents relacionats amb els efectes 
del Canvi Climàtic. En coherència s’ha realitzat un annex específic de Canvi Climàtic on s’incorpora tota 
la informació relativa a aquest aspecte, fent especial incidència en la font de les dades aportades i a 
que fan referència. 

 

b)  Caldrà completar l’annex normatiu 5 Usos admesos en el sòl no urbanitzable, aportant la regulació dels usos admesos 
a la clau 11 Vessants de les Fonts i a la clau 13 Vall de Can Vinyals, per tal de poder valorar-ne la idoneïtat ambiental. 

Ja hi son en l’Annex 4. De la documentació aportada. 

Alhora s’ha detectat una errada material, i justament en la normativa mancaven les fitxes de la Clau 11 
i la Clau 13. S’ha resolt l’errada material aportant aquestes fitxes. 

 

c) Informe ACA Caldrà donar compliment a les consideracions efectuades en l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 20 
d’octubre de 2020, 

En el document de l’OTAA a l’aprovació inicial es feia referència a que mancava l’informe de l’ACA. 
Ara, ja un cop evacuat la OTAA exposa els aspectes incorporats en aquest informe, els quals, molts 
d’ells, i desprès de diverses reunions amb l’ACA ja s’han resolt. Seguidament es mostra la forma de la 
seva incorporació al POUM 

 

 Descripció/sòl urbà A la nova documentació de juliol de 2020 presentada, a l’article 202 com a diferencia amb l’anterior documentació 
(febrer 2019), el PAU-6 Polígon d’actuació urbanística Can Canals C i D decau i apareix a la nova documentació el 
PAU-6 Polígon d’actuació urbanística Can Llobateres, que no s’ha actualitzat en aquest quadre resum de la 
documentació del juliol 2020. 

S’han actualitzat tots els quadres de dades, incorporant tots els canvis resultat dels canvis realitzats en 
resposta als diferents informes. 

 

 Descripció/sòl urbà Caldria esbrinar si el nou PMU-08 és un sector en sòl urbà consolidat o no consolidat, atès que apareix en els dos 
llistats (documentació juliol 2020). I desapareix el PMU-02 Can Llobateres que es tracta a la nova documentació com 
el PAU-06 Can Llobateres. Aquest canvis caldrà plasmar-los en el quadre resum que consta a l’article 206. 

El PMU-08 desapareix en la nova proposta d’ordenació. 

 

 

 Descripció/sòl urbà A la documentació aportada al juliol del 2020 s’han modificat els plànols d’ordenació de la sèrie “5. Ordenació 
detallada del sòl urbà” i així , en comptes d’aparèixer el límits de les zones inundables corresponents a un període 
de retorn de T=10, 100 i 500 anys, es delimita la zona flux preferent i la zona inundable, d’acord amb el RD 849/1986 
del Reglament de Domini Públic hidràulic. Tot i així, a la llegenda dels plànols en comptes de referir-se a la zona de 
flux preferent, consta zona d’intens desguàs. Caldrà esmenar-ho. 

Es modifica la llegenda, incorporant la Zona de flux preferent (ZFP) i la Zona inundable (ZI).   

 Descripció/Normes 
urbanístiques 

En el nou document aportat de les Normes Urbanístiques (NNUU) del POUM de juliol del 2020, a l’article 41. “Riscos 
en el planejament i en la seva execució”, a l’apartat 1b, en relació al risc d’inundació, s’exposa :”Qualsevol 
desenvolupament de planejament general que comporti una modificació de la ordenació proposada, o la seva 
definició, i estigui inclòs en els àmbits delimitats per l’avinguda de 500 anys, o la zona de policia del domini públic 
hidràulic, haurà d’incorporar un estudi d’avaluació del risc d’inundació, segons les directriu establertes per l’ACA 
(Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, ACA. Març de 2003)”.  

Caldria rectificar el text i fer referencia a la nova zonificació (Article 9 bis, 9 ter i 14bis) del Reglament del Domini 
Públic hidràulic RD849/1986 que delimita i estableix uns usos i activitats, diferenciant entre la zona de flux preferent 
i zona inundable. 

La normativa que regula la delimitació de la Zona de flux preferent i la Zona inundable, s’ha tingut en 
compte en la zonificació d’aquests espais, i es reflecteix en els plànols d’ordenació (Ordenació detallada 
del sòl urbà). 

La normativa urbanística no s’han d’incorporar els articles 9 bis, 9 ter, 9 quàter, 14 bis i 126 del 
Reglament de domini públic hidràulic (RDPH), ja que són d’obligat compliment. Qualsevol 
desenvolupament de planejament general que comporti una modificació i ocupi la ZFP i ZI haurà 
d’incorporar un estudi inundabilitat , que haurà d’estar informat a l’ACA.  

No es fa referència al la normativa especifica, ja serà l’ACA que definirà quina legislació serà d’obligat 
compliment en el moment que es realitzi els estudis que si es demanen en la normativa, així com el seu 
informe preceptiu. 

 

 Descripció/Normes 
urbanístiques 

De la mateixa manera, al tercer paràgraf de l’apartat 1b: “En cas de que el POUM no hagi delimitat concretament 
la inundabilitat, es prendrà com a línia de referència la que delimita el sòl qualificat com a Sistema Hidrogràfic, 
codi SH, llevat d’aquells casos on la lectura de la geomorfologia sigui prou determinant per excloure el risc 
d’inundabilitat.” En aquest sentit, aquesta Agència considera que en cas de que el POUM no hagi delimitat 
concretament la inundabilitat d’un sector, el qual es troba proper a una llera, aquesta Agència establirà si és 
necessari la realització d’un estudi d’inundabilitat. 

Es modifica aquest apartat de la següent manera: 

“En cas de que el POUM no hagi delimitat concretament la inundabilitat d’un sector, el qual es troba 
proper a una llera, es portarà a terme un estudi d’inundabilitat i s’atendrà al que determini l’organisme 
de conca (ACA). 

 

 Descripció/Normes 
urbanístiques 

A l’article 101: “Sistema hidrogràfic (clau H)”, es defineix com “les lleres de les rieres i torrents de Sant Quirze del 
Vallès i les riberes associades a ells, amb una lectura que inclou tant l’aigua, les comunitats vegetals i la 
geomorfologia. A part de la seva funció pròpiament hidràulica, el sistema hidrogràfic presenta interès en relació 
amb el paisatge del municipi, al potencial com a connector biològic i al manteniment de la biodiversitat.” 

Pel que fa a la regulació d’usos, en l’article 104 de les NNUU, al punt nº2 consta que: “Pel que respecte als usos 
permesos en la zona de flux preferent i en la zona inundable caldrà donar compliment al que determina el Reglament 
del Domini Públic Hidràulic(RDPH), el Decret 849/1986”. En aquest sentit aquesta Agència recomana complementar-
lo amb els articles 67 a 77 de les determinacions normatives del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de 
Catalunya (en endavant, PGDCFEC), aprovades per Decret 1/2017, de 3 de gener. Aquestes disposicions són 
complementàries de la regulació continguda als articles 9 bis, 9 ter, 9 quàter, 14 bis i 126 del Reglament del domini 
públic hidràulic (RD849/1986), e incloure-ho a l’Article 228 “Filtres de protecció, riscos i serveis ecosistèmics”. 

El SH és un sistema urbanístic, perfectament delimitat que inclou aigua, ribes i riberes. 

Quant al Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (en endavant, PGDCFEC) el POUM no 
pot fer  referència a determinacions normatives d’altres plans que tinguin una caducitat que el mateix 
POUM no determina, entenent alhora que la delimitació urbanística del SH es coherent amb allò amb 
que vol delimitar. 

La referència a l’article 104 de les NNUU s’esmena incloent: “Pel que respecte als usos permesos en la 
zona de flux preferent i en la zona inundable caldrà donar compliment al que determina el Reglament 
del Domini Públic Hidràulic(RDPH), el Decret 849/1986, o la normativa hidràulica que en el moment 
sigui d’aplicació” 

 

 Descripció/Normes 
urbanístiques 

A l’article 219: “Xarxa hidrogràfica” es menciona que els cursos d’aigua que formen part de la xarxa hidrogràfica 
queden reflectits en els plànols d’ordenació de les sèries 3b Regulació i ordenació del sòl no urbanitzable” i 

Els plànols 3b, es delimita el SH, i en el 3c, si s’escau, la component de qualificació “aigua”.  
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3c.”Components de qualificació dels sòls no urbanitzable”, a escala 1:7.500 d’abril del 2019. Aquest plànols s’hauran 
d’actualitzar d’acord amb el RD849/1986 delimitant la zona de flux preferent i zona inundable i no la làmina 
d’inundació de Q10, Q100 i Q500 com està grafiat. Caldrà comprovar que aquesta delimitació de zona de flux 
preferent i zona inundable quedi reflexada a la resta de plànols d’ordenació del POUM (sèrie 3d1, 3d2, 04-serie 
2000-Qualificació del sòl i 07-Pretecció de sistemes, etc.) 

En aquests plànols no s’han d’incloure els riscos, que s’inclouen en la series corresponent de filtres. I 
concretament Riscos. 

En el SU s’han inclòs les línies de FP i ZI, concretament en la sèrie “5. Ordenació detallada del sòl urbà”. 

S’ha corregit l’error de reflectir la Q100 i Q500 que s’han eliminat. 

 Descripció/Normes 
urbanístiques 

L’article 234: “Compatibilitat per filtres. Riscos”, es considera que els filtres per risc d’inundació són dos: la zona 
de flux preferent i la zona inundable. Atès que els usos i activitats es diferencien en si es troben en sòl rural o bé 
en sòl urbanitzat, i si es troba en zona de flux preferent o zona inundable, aquesta Agència recomana la inclusió del 
quadre de limitacions d’usos següent (art 9 bis, 9 ter i 14 bis del RD 849/1986), atès que aquesta distinció no ha 
quedat plasmada a l‘article 234.2 , 234.3 i 234.3. 

Aquesta limitacions d’usos pel que fa al risc d’inundabilitat també caldrà que es contempli als articles nº 247 :PEU 
Torrents i a l’article 248 Catàleg de bens a protegir. 

El plànols de “Comptabilitat per filtres. Riscos” fan referencia al SNU i per tant al sòl rural. 

En el SU s’han inclòs les línies de FP i ZI, concretament en la sèrie “5. Ordenació detallada del sòl urbà” 

Les limitacions d’usos en el SU són d’aplicació general, derivats d’una legislació bàsica superior al POUM. 
Per tant incloure-la en el POUM és redundant i pot generar confusió en cas, molt provable, que aquesta 
legislació s’actualitzi durant la vigència del POUM. Per tant no s’incorpora. 

 

 Abastament d’aigua En sòl urbanitzable i en sòl urbà no consolidat faci constar que, d’acord amb la normativa urbanística relativa a les 
obres d’urbanització bàsiques, tant en els polígons industrials com en els residencials, les despeses relatives al 
finançament de les noves infraestructures d’abastament o bé l’ampliació de les ja existents corresponen als 
propietaris afectats per les noves actuacions urbanístiques. 

A l’article 24. Característiques bàsiques de les obres d’urbanització, i en l’apartat 5. d’Abastament 
d’aigua inclou s’inclou aquesta prescripció: 

c) El promotor haurà d’assumir els costos econòmics de les despeses relatives al finançament de les 
noves infraestructures d’abastament o l’ampliació de les que ja existeixen. 

 

 

 Abastament d’aigua Per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, caldrà que els projectes de nous edificis i 
construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua. En aquest sentit, caldrà que aquests projectes compleixin el 
que estableix l'Ordenança tipus sobre estalvi d'aigua de la Diputació de Barcelona 
(http://www.diba.cat/xarxasost/pdf/OrdenancaAigua.pdf). L’aplicació d’aquesta ordenança permet assegurar que 
tots els edificis, tant públics com privats, disposen de mecanismes d'estalvi d’aigua a les dutxes, aixetes i cisternes; 
i de comptadors i reguladors de pressió per a cadascun dels habitatges, locals i usos diferents. L’Ordenança exigeix 
també la necessitat d’incorporar un o més sistemes de reutilització d’aigua als edificis (reutilització d'aigües grises, 
d'aigua de pluja, d'aigua sobrant de piscines...), en funció de la seva tipologia (unifamiliar, plurifamiliar, hotels, 
oficines...).  

Veure Annex Normatiu 4, en l’apartat de Cicle de l’aigua on estan incloses de forma precisa totes aquests 
directrius, en l’apartat de cicle de l’aigua: 

- Limitació de superfícies de reg 

- Reutilització d’aigües grises 

- Reutilització d’aigües de pluja 

 

 Abastament d’aigua L’ACA recomana pel dimensionament dels dipòsits per l’emmagatzematge d’aigua de pluja la utilització de la seva 
pròpia guia (http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/campanyes_sensibilitzacio/aprof_aigues_pluvials.pdf) en la 
que, mitjançant un àbac, es dimensiona el dipòsit d’aigua en funció de la superfície de la teulada, l’àmbit geogràfic 
i els usos previstos. 

Veure Annex Normatiu 4, on estan incloses de forma precisa totes aquests directrius de reutilització de 
les aigües de pluja: 

Es recomana que tots els edificis d’habitatge, usos terciaris o equipaments privats, portaran a terme 
la captació d’aigües de pluja per al reg i neteja dels espais lliures dins de la seva parcel·la. 

L’aigua destinada al reg i neteja d’aquests espais lliures provindrà exclusivament de teulades, i altres 
superfícies no practicables. La possibilitat de reg està sempre subjecte a la suficiència de zones de 
captació, i a una capacitat mínima d’emmagatzematge. En aquest sentit, s’haurà de garantir: 

- Superfície mínima de captació: 3 m² de superfície de captació per m² de superfície de reg (consum 
equivalent ETo). 

- Volum de dipòsit: 100 l per m² de superfície de reg (consum equivalent ETo) 

La xarxa d’aigües de reg incorporarà tots aquells mecanismes de tractament i gestió, per assegurar la 
seva qualitat sanitària, atenent allò que estableix Reial Decret 1620/2007, pel qual s’estableixen els 
usos paràmetres de qualitat i autocontrol per a la utilització d’aigües regenerades., o la norma que el 
modifiqui. 

 

 Abastament d’aigua L’ACA recomana l’ús preferentment aigua procedent de fonts alternatives a la potable (aigua regenerada, 
subterrània, de pluja), i que així s'especifiqui als plecs de prescripcions tècniques municipals. 

Veure Annex Normatiu 4, on estan incloses de forma precisa en l’apartat de Cicle de l’aigua.  

 Abastament d’aigua Qualsevol masia o casa rural ha de tenir regularitzada la situació administrativa del seu punt d’abastament. Aquelles 
que es subministrin a partir d’aprofitaments d’aigua procedents de pous o de lleres públiques, hauran de regularitzar 
la situació davant l’Agència Catalana de l’Aigua si no disposen de la Resolució de concessió o inscripció d’aigües. En 
tot cas, s’estarà al que estableix el RDPH, tenint en compte el RD 606/2003 de 23 de maig pel que es modifica el 
RDPH, i el RDL 1/2001 de 20 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües. 

Es redacta un nou article amb el següent text. 

“Les masies i cases rurals de St. Quirze, com en la resta de Catalunya, són estructurals del municipi, i 
daten d’èpoques molt anteriors a qualsevol regulació hidràulica. Totes elles tenen abastament històric, 
en tant que habitatges i generalment amb aprofitament ramader. Per tant s’entén que tenen 
regularitzat i assegurat el seu bastament, si més no per a la dotació bàsica d’habitatge i ramader. Si no 
és el cas, s’insta a l’ACA, com a organisme de conca, la regularització d’ofici aquests abastaments, 
donat l’estratègica importància d’aquests assentament en el SNU i en el municipi en general. La dotació 
és de 1500 m3/any. 

En tot cas, totes les masies i cases rurals incloses en el Catàleg, han d’aportar la informació detallada 
a l’ACA per a la regularització del seu abastament” 

  

 

 Sanejament D’acord amb la nova redacció de l’article 259 ter del Reglament del domini públic hidràulic, aprovada pel Reial 
decret 1290/2012, de 7 de setembre s’haurà de justificar el tipus de xarxa escollida (separativa o unitària per a 
aigües residuals i d’escorrentia) i alhora s’hauran de plantejar mesures que limitin l’aportació d’aigües de pluja als 

Això ja està inclòs en l’article 24. Característiques bàsiques de les obres d’urbanització. 

a) Caldrà incloure el disseny de totes les infraestructures del sistema de sanejament, col·lectors en 
alta, estacions de bombament, tancs de retenció, etc. Tal com està establert en l'article 44.1.d del 
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col·lectors, motiu pel qual es recomana la instal·lació de xarxes separatives, en concordança amb el que disposa 
l’article 8 del Decret català 130/2003 pel qual s’aprova el reglament del serveis públics de sanejament. 

TRLU, el promotor haurà d’assumir els costos econòmics, en la seva part proporcional, d’inversió per a 
totes les infraestructures del sistema global de sanejament. 

b) Es determinarà la reserva i el disseny d’instal·lacions per al tractament previ i depuració de les 
aigües residuals. Caldrà dimensionar, projectar i finançar les infraestructures necessàries per a la 
depuració de les aigües residuals i caldrà preveure la concessió d’abocament a llera pública. 
S’instal·laran arquetes de registre, lliures de qualsevol mena d’obstacle i accessibles en tot moment 
als serveis tècnics competents per a l’obtenció de mostres, en totes i cadascuna de les connexions que 
realitzin les indústries al sistema.  

c) Les xarxes de sanejament de nova construcció seran separatives i, a més de respondre als 
dimensionats i pendents derivats dels càlculs hidràulics determinats en relació a les necessitats del 
sector, s’ajustaran als requeriments tècnics què comporti la seva adequada interconnexió amb la xarxa 
preexistent, contemplant així la realització d’aquelles actuacions complementàries que siguin 
necessàries per tal d’assegurar el correcte funcionament del conjunt. Es prohibeix la utilització de 
canonades de PVC. 

d) La xarxa d'aigües pluvials haurà de disposar prèviament als seus punt d'abocament al medi d'un 
sobreeixidor que contempli els elements adients per a la retenció de flotants, sòlids arrossegats i 
lixiviats urbans, així com el corresponent brocal de sortida amb les estructures necessàries de transició, 
dissipació d'energia i protecció de marges i llera per a no ocasionar afeccions sobre els terrenys de 
domini públic hidràulic ni a tercers. 

 Sanejament Pels desenvolupaments industrials, d’acord amb la nova redacció de l’article 259 ter del Reglament del domini 
públic hidràulic, aprovada pel Reial decret 1290/2012, de 7 de setembre s’haurà d’establir, preferentment, xarxes 
de sanejament separatives i s’haurà d’incorporar un tractament de les aigües d’escorrentia, independentment del 
tractament d’aigües residuals. 

Aquestes prescripcions queden incloses en l’article 24. Característiques bàsiques de les obres 
d’urbanització. 

 

 Sanejament Atès que el desenvolupament del sector es situa en un horitzó futur indeterminat, i que en el moment de l’emissió 
d’aquest informe no es pot garantir la connexió a cap sistema de sanejament en alta, el sector inclourà una reserva 
econòmica i d’espai que tindrà doble qualificació, com a sistema general de serveis tècnics, de forma prioritària, i 
alhora, com a sistema general d’equipaments privats, on s’hi ubicaria un sistema de sanejament autònom en cas 
que no sigui possible la connexió a cap sistema de sanejament en alta, tot en concordança amb l’article 63 ‘Gestió 
dels sistemes públics de sanejament’ de les determinacions normatives del Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya (PGDCFC), amb l’apartat ‘i). Creixements urbanístics’ del capítol 7.1 del Programa de mesures 
del PGDCFC i amb l’apartat 5 ‘Criteris per l’aplicació dels convenis de sanejament urbanístics per nous creixements’ 
de l’annex 5 del Programa de mesures del PGDCFC, aprovats pel Decret 1/2017, de 3 de gener. 

Qualsevol nova tramitació comporta l’informe preceptiu de l’urbanisme de conca quant a abastament o 
sanejament, cosa que comportarà les taxes que corresponguin. 

No cal incloure cap prescripció en aquest sentit el POUM. 

 

 

 Sanejament De conformitat amb l’article 78 del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, de 
11 d’abril, l’Ajuntament haurà de comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua el projecte d’urbanització. Si, en 
aquest tràmit, l’Agència Catalana de l’Aigua determina, en base a l’estat de saturació del sistema, les previsions 
del Programa de Mesures del PGDCFC, a l’informe de l’administració actuant i la valoració d’altres alternatives, que 
finalment es pot admetre la connexió de la xarxa d’aigües residuals del sector al sistema de sanejament en alta, el 
promotor del sector, d’acord amb les previsions de la vigent legislació urbanística de Catalunya i del Pla de gestió 
del districte de conca fluvial de Catalunya, ha d’assumir els costos de les actuacions necessàries per tal de connectar 
les instal·lacions d’evacuació de les seves aigües residuals als sistemes públics de sanejament i està obligada a 
aportar a l’Agència Catalana de l’Aigua la part proporcional del cost d’inversió de les infraestructures de sanejament 
que li donaran servei, de conformitat amb l’Agència. 

Qualsevol nova tramitació comporta l’informe preceptiu de l’urbanisme de conca quant a abastament o 
sanejament, cosa que comportarà les taxes que corresponguin. 

No s’inclou aquesta  prescripció en aquest sentit el POUM. 

 

 

 Sanejament En aquest sentit, d'acord amb l’article 36 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, 
s’imposa una taxa per a l’accés a les infraestructures de sanejament en alta existents o a les previstes en el programa 
de sanejament d’aigües residuals urbanes o en l’instrument de planificació hidrològica vigent, amb relació a les 
actuacions urbanístiques següents: de nova urbanització, de reforma o renovació de la urbanització, quan comportin 
un increment de generació d’aigües residuals, sigui com a conseqüència d’una major edificabilitat o densitat de l'ús 
urbanístic o com a conseqüència d'un canvi de l'ús urbanístic, o de canvis en el sòl no urbanitzable que impliquin un 
increment d'aigües residuals. 

Qualsevol nova tramitació comporta l’informe preceptiu de l’urbanisme de conca quant a abastament o 
sanejament, cosa que comportarà les taxes que corresponguin. 

No cal incloure cap prescripció en aquest sentit el POUM. 

 

 

 Sanejament En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament, el promotor haurà d’executar la reserva 
de sòl i partida pressupostària prevista en el planejament per tal de garantir la depuració de les aigües residuals del 
sector. Amb aquesta finalitat, el projecte d’urbanització haurà d’incloure el cost total de la solució global del 
sanejament (també l’EDAR) a fi que, d’acord amb l’article 120.1.a) del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme, passi a formar part de les despeses a assumir pels propietaris i s’incloguin a la 
reparcel·lació com a càrrega real. L’abocament requerirà l’autorització administrativa prèvia, de conformitat amb 
l’article 100.1 del Reial decret legislatiu 1/2001, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües i s’haurà de 
sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Qualsevol nova tramitació comporta l’informe preceptiu de l’urbanisme de conca quant a abastament o 
sanejament, cosa que comportarà les taxes que corresponguin. 

No cal incloure cap prescripció en aquest sentit el POUM. 
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 Sanejament D’acord amb l’article 38 del RD 1290/2012, amb la finalitat de reduir convenientment la contaminació generada en 
episodis de pluja, les xarxes d’aigües pluvials dels nous sectors hauran d’incorporar les obres i instal·lacions que 
permetin retenir i evacuar adequadament cap a l’estació depuradora d’aigües residuals urbanes les primeres aigües 
d’escorrentia de la xarxa de sanejament amb elevades concentracions de contaminants produïdes en els episodis 
esmentats. Els sobreeixidors a la llera hauran de preveure en el brocal de sortida les estructures necessàries de 
transició, dissipació d’energia i protecció de marges i llera per no ocasionar afeccions sobre el domini públic hidràulic 
ni a tercers. 

En l’article 24. Característiques bàsiques de les obres d’urbanització. 

(...) 

b) Es determinarà la reserva i el disseny d’instal·lacions per al tractament previ i depuració de les 
aigües residuals. Caldrà dimensionar, projectar i finançar les infraestructures necessàries per a la 
depuració de les aigües residuals i caldrà preveure la concessió d’abocament a llera pública. 
S’instal·laran arquetes de registre, lliures de qualsevol mena d’obstacle i accessibles en tot moment 
als serveis tècnics competents per a l’obtenció de mostres, en totes i cadascuna de les connexions que 
realitzin les indústries al sistema.  

d) La xarxa d'aigües pluvials haurà de disposar prèviament als seus punt d'abocament al medi d'un 
sobreeixidor que contempli els elements adients per a la retenció de flotants, sòlids arrossegats i 
lixiviats urbans, així com el corresponent brocal de sortida amb les estructures necessàries de transició, 
dissipació d'energia i protecció de marges i llera per a no ocasionar afeccions sobre els terrenys de 
domini públic hidràulic ni a tercers. 

 

 

 Sanejament D’acord amb l’article 75 ‘Drenatge en la planificació de nous desenvolupaments urbanístics i d’infraestructures 
lineals’ de les Determinacions Normatives del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat pel 
Decret 1/2017, de 3 de gener, els instruments de planejament urbanístic, d’ordenació del territori i de planificació 
sectorial que prevegin l’execució de nous desenvolupaments urbanístics o polígons industrials o d’infraestructures 
lineals que puguin produir alteracions en el drenatge i escorrentiu de la conca o conques interceptades i en el règim 
hidrològic de les lleres o masses d’aigua subterrànies finalment receptores, han d’introduir mesures correctores i/o 
compensatòries que garanteixin la menor alteració possible respecte a la situació preexistent com poden ser, entre 
altres, la utilització de paviments porosos permeables, l’execució de rases o basses de retenció. 

En l’article 24. Característiques bàsiques de les obres d’urbanització, s’estableix que: 

(...) 

i) En els espais públics caldrà contemplar la utilització prioritària de paviments permeables en aquells 
àmbits que ho permetin (àrees d’estada, voreres, aparcaments, etc.), amb la finalitat de reduir els 
cabals d’aigües pluvials i d’augmentar la infiltració als terrenys i alimentar els aqüífers. 

En l’article 94. Condicions d’ordenació  

(...) 

 

En l’article 94. Condicions d’ordenació, s’incorporen les següents prescripcions: 

Punt 7. El tractament i ordenació dels sòls qualificats com a subsistema de places i jardins, codi Vj, 
s’ajustaran al següent: 

(...) 

b) Aquests espais s’ordenaran, preferentment, amb superfícies toves de paviments naturals i amb 
plantacions d’espècies arbustives, entapissants i arbres. L’ús de paviments durs no permeables en 
aquests espais verds serà limitat a les necessitats socials concretes de cada espai i no podrà ser superior 
al 40% de la superfície total de cada espai, sent recomanable que no superi el 30%. 

c) Les zones d’estacionament a l’aire lliure no excediran el 10% de la superfície qualificada de sistema 
d’espais lliures. Sempre que sigui possible s’ordenarà l’estacionament en els sòls qualificats com a 
sistema viari. 

Punt 8. El tractament i ordenació dels sòls qualificats com a subsistema de parcs urbans, codi Vp, 
s’ajustaran al següent: 

b) Aquests espais s’ordenaran, en la major part de la seva extensió, amb superfícies toves de paviments 
naturals i amb plantacions d’espècies arbustives, entapissants i arbres. L’ús de paviments durs no 
permeables en aquests espais verds serà limitat i no podrà ser superior al 5% de la superfície total de 
cada espai. 

 

 Sanejament Les masies o cases rurals que generin aigües residuals que no estiguin connectades a la xarxa municipal hauran de 
disposar de l’autorització d’abocament emesa per aquesta Agència, i hauran de complir el criteris establert a la 
Instrucció Tècnica Aplicable al Sanejament Autònom (http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/sollicituds/instruccio_tecnica_sanejament_autonom.pdf) aprovat pel Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua amb data de 20 de novembre de 2008. 

Es redacta un nou article amb el següent text. 

“Les masies i cases rurals de St. Quirze, com en la resta de Catalunya, són estructurals del municipi, i 
daten d’èpoques molt anteriors a qualsevol regulació hidràulica. Totes elles disposen de sistemes de 
sanejament, ja siguin connexions recents o antics pous morts o foses sèptiques, en tant que habitatges 
i generalment amb aprofitament ramader. Per tant s’entén que tenen regularitzat i assegurat el seu 
sanejament, si més no per a l’ús bàsic d’habitatge i ramader.. Si no és el cas, s’insta a l’ACA, com a 
organisme de conca, que regularitzi d’ofici aquests sanejaments, donat l’estratègica importància 
d’aquests assentament en el SNU i en el municipi en general. 

En tot cas, totes les masies i cases rurals incloses en el Catàleg, han d’aportar la informació detallada 
a l’ACA per a la regularització del seu abastament” 

 

 

 Sanejament Caldrà tenir en compte que, d’acord amb l’article 100.1 del RDL 1/2001, “Resta prohibit, amb caràcter general, 
l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes residuals susceptibles de contaminar les aigües continentals 
o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, excepte que es compti amb la prèvia autorització 
administrativa”. 

En l’article 212. Protecció de les aigües s’incorporen aquestes prescripcions: 

(...) 

2. Disposicions específiques quant a aigües residuals: 

(...) 
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Queda totalment prohibit abocar residus de cap tipus a la llera dels cursos d’aigua naturals o artificials 
(rius, torrents, barrancs, sèquies, etcètera). 

Les edificacions ubicades al sòl no urbanitzable caldrà que assegurin l’eliminació de les aigües residuals 
mitjançant sistemes de depuració adequats: 

 - connexió a la xarxa de clavegueram, quan sigui possible per l’existència d’un col·lector territorial 
proper; i 

 - depuració mitjançant sistemes autònoms degudament autoritzats per l’administració competent en 
matèria d’aigües. 

Les activitats hauran d'assumir tots els costos econòmics corresponents al sanejament de les aigües 
generades per aquestes o, en cas de connectar al sistema públic de sanejament, els costos econòmics 
proporcionals d'acord amb la implantació de l'ús. 

 

En l’apartat de protecció d’abocaments al medi de l’annex normatiu 4 de normativa ambiental general 
es descriu: 

La xarxa de sanejament serà separativa, de manera que es diferenciaran les aigües residuals, de les 

aigües pluvials. 

Les aigües residuals, es gestionaran a les corresponents Estacions Depuradores d’Aigües Residuals 

Les aigües pluvials, es connectaran a la xarxa de pluvials existent, si l’àmbit és continuïtat o està inserit 

en una trama urbana, o es portaran a llera pública. 

En aquest últim cas s’hauran de preveure mecanismes de tractament per evitar afeccions al medi. 

Aquests podran ser elements anti-DSU, enterrats o en superfície. Les seves dimensions seran les 

mínimes per a tractar la pluviometria d’un període de retorn no inferior a 2 anys, i asseguraran com a 

mínim: 

- Desbast d’elements gruixuts. 

- Separació d’hidrocarburs. 

En cas d’estar integrats en els espais lliures, incorporaran també tractaments terciaris 

 Hidrologia/Inundabilitat L’estudi d’inundabilitat determina el comportament hidràulic de les avingudes associades a períodes de retorn de 
10, 100 i 500 anys així com de la zona de flux preferent. En aquest sentit cal dir, que el passat juliol es van revisar 
i actualitzar el visor MAPRI d’aquesta Agència. Aquesta revisió ha suposat que les superfícies delimitades per les 
línies de zona de flux preferent i zona inundable siguin menors, i que per tant els resultats de l’estudi d’inundabilitat 
presentat estiguin per la banda de la seguretat.  

Tot i això, aquesta Agència creu convenient que abans de l’aprovació definitiva s’actualitzessin. 

 

S’inclou aquesta prescripció incorporant els límits establerts pel MAPRI en el torrent de la Betzuca i en 
la resta de torrents no definits pel MAPRI s’incorporen els límits definits en l’estudi d’inundabilitat. 

 

 Hidrologia/Inundabilitat Aquesta Agència veu molt adequat que amb la nova documentació presentada (juliol 2020), s’hagi qualificat al 
torrent de Can Llobateres en el seu traçat cobert per l’àmbit del PAU-6, com a sistema hidrogràfic, a petició 
d’aquesta Agència. 

En qualsevol cas, a aquesta Agència no li consta cap estudi hidràulic ni cap autorització del cobriment d’aquest 
torrent. D’acord amb l’article 126 ter, punt 2 del RD638/2016: “Com a criteri general no serà autoritzable la 
realització de cobriments de lleres ni l’alteració del seu traçat, sense perjudici de l’aplicació en els apartats 3,4 i 
5”. Així doncs, caldrà justificar tant el cobriment, per tal de determinar si es justificable, així com la solució tècnica 
executada, si s’escau. 

Atès que la qualificació d’aquests subsector del PAU-06 es de Vp: Sistema de parcs urbans, es podria estudiar 
recuperar la llera natural del torrent de Can Llobateres en el tram que passa soterrat. 

Aquestes obres es van portar a terme al voltant de l’any 2000, i no consta cap requeriment específic de 
l’ACA. 

Tal com s’esmenta “Aquesta Agència veu molt adequat que amb la nova documentació presentada (juliol 
2020), s’hagi qualificat al torrent de Can Llobateres en el seu traçat cobert per l’àmbit del PAU-6, com 
a sistema hidrogràfic, a petició d’aquesta Agència” 

 

 Hidrologia/Inundabilitat Aquest subsector del PAU-06 Can Llobateres que es troba al full B1 dels plànols de la sèrie “5. Ordenació detallada 
del sòl urbà” presentada al juliol de 2020, posa de manifest que: per una banda tot el subsector està qualificat com 
P:Sistema de parc perifluvial, i per tant la situació d’inundabilitat del sector és compatible amb l’ordenació prevista 
per l’àmbit. I per una altra banda, si es comparen les línies de ZFP (zona de flux preferent) i zona inundable, amb 
la última actualització del MAPRI, es pot apreciar que la superfície de totes dues és inferior a la presentada pel pla 
d’ordenació del POUM i que per tant estem de la banda de la seguretat. Tot i això, aquesta Agència creu necessari 
actualitzar-les abans de la aprovació definitiva del Pla. 

S’han actualitzat les franges d’afecció en tots els plànols segons allò previst en el MAPRI  

 Hidrologia/Inundabilitat Segons el full F5 de la sèrie 5. Ordenació detallada del sòl urbà, l’extrem sud de l’àmbit, just on el riu Sec fa la 
corba després de creuar el carrer de l’Illa de Buda, hi ha una petita edificació que tot i que es troba fora de la zona 
de flux preferent, està afectat per la zona inundable. Té la clau P: Parcs Territorials, el que és compatible amb el 
risc d’inundabilitat detectat.  

No cal. Qui faci el pont ho haurà de tenir en compte, ja que actua en zona de DPH i haurà de demanar 
necessàriament informe i autorització a l’Agència. 
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Caldrà incloure al punt 4b) de la fitxa normativa del PMU-15, que la remodelació del pont/viaducte de connexió de 
Can Canals Est amb els polígons C i D pel carrer Illa, haurà de donar compliment a l’article 126 ter de la última 
modificació del RDPH. 

 Hidrologia/Inundabilitat PMU-13 Estació: compren els terrenys situats al voltant de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Sant Quirze 
del Vallès i de la seva àrea d’aparcament. Es tracta d’un sector en sòl urbà no consolidat d’ús residencial (148 
habitatges nous: 25 lliures i 23 amb algun tipus de protecció). Les coordenades UTM ETRS89 aproximades són: 
(X;Y)=(423.911;4.597.978). 

Es pot comprovar que l’extrem nord oest de l’àmbit es troba afectat per la zona de flux preferent i zona inundable 
del torrent de la Vallcorba. Els terrenys afectats tenen la clau Vp-Xa-F (Sistema de parc urbans-Aparcament- Sistema 
Ferroviari, respectivament). Així doncs, caldrà que la seva ordenació sigui compatible amb les limitacions d’usos i 
activitats (article 9bis, 9ter i 9 quàter i 14bis) de la última modificació del Reglament de Domini Públic 
Hidràulic(RD849/1986) i que així consti a la seva fitxa urbanística. 

S’incorpora aquesta prescripció.  

c.2) Oficina catalana del 
canvi climàtic 

Caldrà donar compliment a les consideracions efectuades en l’informe de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, de 
31 de maig de 2019, i recaptar un nou informe d’aquest organisme per tal de validar-ne la incorporació efectiva. 

Es requerirà nou informe amb l’aprovació provisional. 

Donat que l’Informe de l’OCCC es la que presenta requeriments més estrictes, segurament derivats de 
la situació d’emergència climàtica que es ve manifestant, s’ha incorporat un annex de síntesi on es 
recullen totes les prescripcions, amb l’objectiu de facilitar la seva lectura i comprensió. 

 

 Consideracions (1) L’estudi ambiental estratègic recull en el seu apartat 2.2.3. Altres plans sectorials i de protecció la referència al 
Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020. Amb tot, no s’ha donat compliment a les determinacions que l’Oficina 
va formular a l’informe de 23 de maig de 2018 sobre la necessitat d’actualitzar el marc normatiu i planificador en 
matèria de canvi climàtic. 

S’incorpora aquesta informació en l’apartat de referents i requeriments normatius que afecten l’àmbit 
d’ordenació, en el subapartat de canvi climàtic, i en l’annex esmentat. 

 

 Consideracions (2) Tot i això, l’Oficina vol indicar que les estimacions d’emissions de GEH efectuades són errònies. Les superfícies de 
sòl per usos residencials, industrials i terciaris introduïdes a l’eina de càlcul d’emissions per al planejament 
urbanístic no s’ajusten a les superfícies contemplades a la memòria d’ordenació del POUM. 

De fet, les superfícies de sòl contemplades són molt superiors a les previstes i això comporta que el resultat 
d’emissions sigui incoherent i propi d’un planejament urbanístic d’una gran ciutat o àrea urbana (268.696 tones de 
CO2/any). Els valors presentats a l’Annex, a més, no es corresponen amb els indicats a l’apartat 4.1.4. Emissions de 
GEH ni tenen coherència amb els resultats presentats a la fase d’avanç del planejament ( valors propers a les 64.000 
tones de CO2/any). 

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

El nombre d’habitatges s’ha dimensionat a partir de la memòria social del POUM. El càlcul queda 
reflectit en el capítol de població i llars en l’horitzó 2036 de la memòria urbanística del POUM. 

S’ha calculat les emissions en el capítol de comparació d’alternatives e l’EAE, atenent a tres alternatives 
i al nombre d’habitatges definit en la memòria social: 

- Alternativa 0. Nombre d’habitatges actual 

- Alternativa 1. Nombre d’habitatges actual incorporant els habitatges nous previstos en el POUM 

- Alternativa 2. Nombre d’habitatges actual incorporant els habitatges nous previstos en el POUM i 
renovant el parc d’habitatges existent a categoria C. 

Les emissions del planejament, que s’han estimat en 216.730,65 t CO2/any, superen les planificades pel 
PAES, que es van determinar en 71.442,80 tCO2/any, però cal tenir en compte que aquestes no inclouen 
ni activitat econòmica, ni creixements de població. Per tant és un valor que no és comparable, i no és 
d’utilitat pel POUM 

 

 Consideracions (2) Caldrà que els resultats es comparin amb els compromisos assumits per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per 
a una reducció d’emissions del 20% per a l’any 2020 en el marc del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible. 
Segons aquest, el municipi preveu reduir 12.371,67 tones CO2 en relació a les emissions de l’any 2005 a través d’un 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible. 

El PAES no inclou ni activitat econòmica, ni creixements de població. Per tant és un valor que no es 
comparable, i no és d’utilitat pel POUM. 

Si que és comparable les emissions per càpita que fan referència a l’ús d’habitatge i als equipaments. 
La solució aportada pel POUM compleix amb els escenaris presentats pel PAES. 

Així es detalla en l’Annex esmentat. 

 

 Consideracions (3) Quan a les mesures per a la mitigació d’emissions, l’Oficina valora positivament les prescripcions de la Normativa 
ambiental que preveuen les Normes Urbanístiques que acompanyen el POUM. Tot i això, es considera que caldria 
anar més enllà dels requeriments energètics i d’estalvi i eficiència en l’ús de recursos descrits per als nous usos 
residencials: 

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

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

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

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

d) Compensació de l’impacte energètic generat. 

Les recomanacions de la OCCC són genèriques i estan concretades de forma molt més precisa en la 
Normativa Ambiental. 

La normativa del pla incorpora l’article G8. Criteris ambiental i d’ecoeficència en els edificis  

1. Els edificis de nova construcció, els procedents de reconversió d’antiga edificació i els resultants 
d’obres de gran rehabilitació atendran als criteris ambientals i d’ecoeficiència establerts en el Decret 
21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis, o la normativa sectorial posterior que la desenvolupi o substitueixi. 

2. Altrament les construccions s’adaptaran als criteris establerts en la present normativa d’aquest POUM 
que venen detallats en l’Annex normatiu 4. Normativa ambiental general. 

Aquest annex s’ajusta als següents aspectes: 

- paràmetres de sostenibilitat relatius al cicle de l’aigua. 

- paràmetres de sostenibilitat relatius a la qualitat atmosfèrica. 

- paràmetres de sostenibilitat relatius als residus. 

- paràmetres de sostenibilitat relatius a l’energia. 

En l’apartat de normativa energètica de l’annex normatiu 4 de normativa ambiental s’incorpora la 
normativa energètica: 

- Condicions energètiques per a nous edificis. 
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- Condicions per a la millora de l’eficiència energètica en edificis. 

- Enllumenat exterior 

- Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització: repercussió en estalvi energètic 

- Materials amb distintiu ambiental  

 Consideracions (3) Així mateix, l’art.27.2 de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic preveu que el Govern i les administracions 
locals hauran de promoure que els nous edificis construïts segueixin criteris bioclimàtics per tal que a l’any 2020 
aquests edificis siguin de consum energètic gairebé nul. 

Així ho preveu el Codi Tècnic de l’Edificació, i per tant qualsevol nou desenvolupament que es vulgui 
portar a terme. 

 

 Consideracions (3) Pel que fa a l’impacte de la mobilitat en les emissions, és d’especial interès que s’implantin mesures de transport 
més sostenibles i/o alternatius al vehicle privat. Seran cabdals les mesures per a reduir el trànsit, el foment del 
vehicle elèctric i nous itineraris de bicicletes. 

Aquestes prescripcions s’incorporen en el pla, i són un element que genera alternatives. Concretament, 
en l’apartat de vialitat urbana de la proposta d’alternatives defineix: 

...es proposa establir una jerarquia entre carrers. Uns de capil·laritat que formen els interiors d’illa, 
i uns altres que són les vies que estructuren la mobilitat. Es pretén crear illes àmplies on els carrers 
interiors siguin més pacificats respecte el trànsit rodat i per tant, són destinats a circulació d’arribada 
o sortida, i especialment espais de qualitat pel vianant. 

També en l’apartat de connexió dels espais lliures es defineix: 

- Crear una xarxa de mobilitat cívica amb l’entorn garantint itineraris i relacions entre les peces noves 
i existents que es delimiten en el Pla i d’aquestes amb l’entorn natural que les envolta. 

- Potenciar l’eix del torrent de la Betzuca com a font de connectivitat i permeabilitat. Es proposa 
integrar eixos connectors tous i espais d’estada i lleure aprofitant l’escala territorial que aporta; unir 
l’àmbit del Polígon de Can Canals (a sud) fins a Can Llobateres (al nord) en un recorregut unitari. 

 

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

Veure Annex 4. Normativa, en l’apartat de residus: 

- Residus generats durant la construcció 

- Terres d’excavació 

- Residus de generació domèstica. Urbanització 

- Residus de generació domèstica. Edificació 

 

 Consideracions (4) Quan a l’avaluació dels impactes dels canvi climàtic i la vulnerabilitat del municipi, tal i com ja es va informar a 
l’informe de 23 de maig de 2018, per tal de donar compliment a la Llei 16/2017, d’1 d’agost del canvi climàtic, el 
POUM de Sant Quirze del Vallès caldrà que tingui en compte: 

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

1. En l’apartat de canvi climàtic i concretament de seguretat enfront els riscos es determinen les 
mesures que s’han pres en el POUM en l’ordenació: 

Risc d’incendi 

• Delimitació, definint com a sistema urbanístic en sòl no urbanitzable les franges de protecció dels 
incendis forestals. 

• Afavorir, a partir de la delimitació dels components de qualificació en SNU, de la vocació de camps 
de conreu tots aquells terrenys que l’any 1956 eren camps de conreu, de manera que fraccionen les 
masses forestals, permetent una millor lluita i evitant focs forestals de grans dimensions, que avui es 
venen a anomenar de 6a generació. 

• Incloure la xarxa de camins de prevenció d’incendis com a sistema. 

2. En l’apartat de mesures específiques es descriu les franges de protecció contra incendis que 
s’implantaran en el POUM. 

 

 Consideracions (4) Pel que fa als riscos d’inundabilitat, caldrà tenir en compte els darrers estudis elaborats per l’IPCC i les conclusions 
del Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya que confirmen la relació, a escala regional, de l’increment de 
freqüència de fenòmens meteorològics extrems tals com les onades de calor i episodis de precipitació extrema i el 
canvi climàtic. 

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

L’ordenació del POUM s’ha realitzat a partir de les franges de flux preferent (ZFP) i zona inundable (ZI), 
definides segons les prescripcions del Reglament de domini públic hidràulic (RDPH), en l’Estudi 
d’inundabilitat dels torrents de la Betzuca, Vallcorba, de la Font del Pont i de Can Vinyals (juny 2020) 
que acompanya el POUM. 

En data maig de 2019, l’informe de l’ACA (UDPH2019002278) en relació a l’estudi d’inundabilitat 
estableix que:”... l’actualització del visor MAPRI, les línies de zona de flux preferent i zona inundable 
siguin menors, i que per tant els resultats de l’estudi d’inundabilitat presentat estiguin per la banda 
de la seguretat. Tot i això, aquesta Agencia creu convenient que abans de l’aprovació definitiva 
s’actualitzessin...” 

L’Oficina de Canvi Climàtic va emetre informe favorable en relació a la redacció del MAPRI (aprovat 
l’any 2020) sense que aquest incorpori els escenaris de canvi climàtic. Per aquest motiu es considera 
que no és apropiat demanar al POUM de Sant Quirze que incorpori aquests escenaris, i que en el mateix 
planejament l’ACA obligui als redactors del planejament a introduir les franges inundables del MAPRI. 

 

 Consideracions (5) El risc raonable d’un major dèficit de recursos hídrics -que se suma a l’element estructural de dèficit en períodes 
de sequera típics del clima mediterrani ja viscuts a Catalunya- fa necessari preveure elements d’estalvi i gestió tals 
com la redacció i aprovació d’una ordenança específica d’estalvi i eficiència de l’aigua i que per aquells usos que 
no requereixin qualitat d’aigua potable, s’abasteixin de la xarxa d’aigua regenerada. 

Veure Annex Normatiu 4. 

En l’annex normatiu de normativa ambiental, s’incorpora en l’apartat del cicle de l’aigua les mesures 
d’estalvi i eficiència de l’aigua, i les prescripcions en relació a les limitacions de la superfície de reg i 
la reutilització de les aigües de pluja. 
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d)   Caldrà esmenar el contingut del document resum, tot analitzant el grau d’incorporació de la totalitat de les 
determinacions amb contingut ambiental efectuades i especificant de manera clara els documents del Pla on 
s’integren, o, en cas contrari, detallant-ne la justificació de l’incompliment. 

S’ha esmenat el document resum incorporant la traçabilitat de les esmenes efectuades.  

e) Document d’abast Caldrà completar l’estudi ambiental estratègic incorporant la descripció dels requeriments ambientals i aportant 
els objectius i criteris ambientals definits en el document d’abast. 

Els criteris i objectius, i la metodologia aplicada son competència del redactor del pla. Per tal 
d’assegurar la inclusió dels criteris i objectius definits pel DA, s’ha fet una taula d’equivalència. 

Veure taula d’equivalència entre els objectius del document d’abast que es presenten al final del 
present apartat. 

 

f)  Caldrà assegurar una adequada regulació dels usos del sòl no urbanitzable en funció dels valors naturals que els 
caracteritzen, sens perjudici que es tinguin en compte les mesures establertes en l’estudi ambiental estratègic en 
aquells àmbits que puguin acollir activitats extractives. 

S’ha fet una regulació específica de els extractives, que s’incorpora en aquesta últim document a la 
normativa urbanística: 

- Limitació de superfície, a 3 ha 

- Regla dels tres terços 

 

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

S’ha delimitat de nou el sector de Can Corbera, excloent els sòls d’especial protecció segons el PTMB  

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

El POUM estableix una regulació específica per a cadascuna de les claus, en funció dels seus valors, que 
es concreten en els components de qualificació i dels filtres. 

Les construccions en el sòl no urbanitzable es deriven de forma directe de les activitats. L’enderroc 
d’edificacions es proposa per afavorir l’eliminació d’edificacions obsoletes, reduint l’ocupacio per 
desenvolupar l’activitat pròpia del SNU.  

No es pot plantejar simplement com un exercici de superfícies. 

 

i)   Caldrà clarificar quins són els valors de protecció de secans compresos en el terme municipal, atenent el contingut 
de l’article 233 de la normativa del Pla per a l’aprovació provisional, de regulació del filtre de protecció territorial 

S’especifica a la clau, redactant-la d’una altre manera. Més que els valors dels secans es parla que els 
secans tenen valor, i per tal cal mantenir-los. 

Així ho preveuen els components de qualificació. 

 

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

Així mateix, i atenent l’objectiu del Pla de reconduir el model de sòl residencial, s’haurà de valorar la possibilitat 
d’augmentar la relació d’habitatges plurifamiliars del PAU 4 Castellet, tot propiciant una major compacitat amb el 
corresponent alliberament de sòl. 

No es possible, i així s’especifica en la documentació urbanística. 

La densitat mitjana dels PMU i PAU és de 50 hab/ha 

 

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

Es defineix a través d’un indicador específic de Sòl-Vol i Biodiversitat. 

Concretament i’IDEEU (Index de devolució ecològica de l’espai urbà) 

 

l)  Caldrà evitar la transformació i ocupació dels sòls d’interès connector presents en el terme municipal, tot realitzant 
un regulació pròpia per a aquests tipus de sòls, de tal manera que se’n garanteixi la funcionalitat ecològica 

No s’afecten. 

Tenen una regulació pròpia amb els Filtres transversals. 

 

m)  Caldrà alliberar de l’edificació el límit occidental del PAU 6 Can Llobateres, actualment ocupat per una zona forestal 
catalogada amb pendents superiors al 20 %, atenent la vulnerabilitat manifesta en aquest àmbit de l’eix connector 
identificat pel planejament territorial i seguint les directrius de l’informe urbanístic i territorial adoptat per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 24 de juliol de 2018 

S’han alliberat les parcel·les que limitaven amb la Betzuca, incrementant la densitat del sector en zones 
més favorables. 

En aquestes condicions de densitat actual no és possible alliberar les parcel·les de l’extrem oposat on 
tenen zones amb pendents superiors al 20%. 

Cal considerar que és un sòl urbà. 

En tot cas s’estableix en normativa condicions per la posició de l’edificació i de les condicions 
d’urbanització dels espais verds privats. 

 

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

S’han definint els gàlibs d’edificació en les posicions més favorables.  

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

En relació amb l’anterior, caldrà qüestionar l’admissió d’activitats extractives i de construccions agrícoles de 40 
m2st en el component aigua i en el filtre de protecció zona de flux preferent, respectivament. 

S’ha definit el SH incloent lleres i ribes, per tant tot està inclòs dins un sistema. Aquesta és la manera 
que li dona una major protecció. 

Els 40 m2 ve de l’article 14 ter de RDPH. Es la única menció directe que es fa en el POUM atenent a 
l’existència d’Horts, en aquest cas en sòl urbà. 

Quant a les activitats extractives, per les condicions de St Quirze és possible fer-ho, tot i que una 
prohibició genèrica en lleres comportaria la prohibició de fet de multitud d’explotacions d’àrids avui 
existents, amb sistemes de restauració integral. 
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p)  Caldrà establir una regulació adequada que garanteixi el manteniment i la millora dels valors paisatgístics intrínsecs, 
tot aportant mesures i determinacions addicionals de protecció, si resulten necessàries 

L’EAE incorpora el paisatge en l’ordenació del SNU. Concretament, l’ordenació es sosté en el nivell de 
suport, que permet delimitar grans àrees estables, on hi concorren aspectes geomorfològics i de gestió 
comuns. Aquesta delimitació es basa en les Unitats de Paisatge. 

Per altra banda, és delimita un àmbit de protecció paisatgística que correspon amb l’antiga Clau del 
POUM de les carenes de Serra Galliners. Per tant es manté la protecció actual, amb una metodologia 
que permet una major concreció i en principi eficàcia. 

En el capítol de mesures, es concreten mesures estratègiques i específiques que integren el paisatge 
dins la proposta del POUM. 

 

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

Les zones afectades són sòls urbans consolidats. El POUM no farà un condicionament de llicències sense 
una regulació normativa que ho recolzi. 

 

r)  Caldrà introduir en la fitxa normativa del PMU 15 Can Canals Est les consideracions efectuades en la resolució 
adoptada per la directora dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat, de 18 
d’octubre de 2020, per la qual s’emeté l’informe ambiental estratègic de la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació al sector Can Canals, al terme municipal de Sant Quirze del Vallès, relatives a l’àmbit per tal de 
mantenir l’àrea de protecció hidrològica i una superfície d’espais lliures contínua i adequada al riu Sec 

S’inclouen les consideracions efectuades en la resolució adoptada per la directora dels Serveis 
Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat, de 18 d’octubre de 2020, per la 
qual s’emeté l’informe ambiental estratègic de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació al 
sector Can Canals, al terme municipal de Sant Quirze del Vallès, relatives a l’àmbit per tal de mantenir 
l’àrea de protecció hidrològica i una superfície d’espais lliures contínua i adequada al riu Sec 
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3.4 REQUERIMENTS DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA. 
Posterior a l’aprovació inicial, es va presentar tota la documentació del POUM, incloent un refós del EAE 
i un DR, per a la sol·licitud de la Declaració Ambiental Estratègic. Malauradament, va resultar en un 
informe desfavorable, que es va notificar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en data 25 de maig 
de 2021. 

Posteriorment es va portar a terme un refós incorporant els aspectes a complementar en la Declaració 
Ambiental Estratègica, exposant tal com es van considerar, i en algun cas, on no va ser possible, les raons 
per les quals no es va incorporar. 

Val a dir que molts dels aspectes son reiteratius en relació a l’informe emès per la OTAA en els documents 
per a l’aprovació inicial, i en l’informe desfavorable de la proposta de Declaració Ambiental Estratègica, 
per tant la resposta ja ha estat contemplada en la taula de l’apartat anterior. En tot cas, en el present 
apartat es respon a cada un d’ells. 

Certament hi ha aspectes a millorar, que s’han incorporat, i han millorat, especialment la normativa en 
el SNU. N’hi ha d’altres, molts d’ells reiteratius, que no es poden considerar, ja que comportarien una 
solució pitjor a la que es presenta, i que sovint són una contraposició de criteris tècnics allunyats dels 
preceptes normatius. 

El POUM de Sant Quirze es innovador en certs aspectes, i especialment en la regulació del SNU. Es clar 
que la innovació genera dubtes, expressats per la OTAA en els seus informes. Aquests dubtes, expressats 
per la OTAA, han generat en molts casos correccions i millores en la normativa, però en d’altres una 
millora en l’expressió per a millorar la seva comprensió, sense atendre’ls. 

En la següent taula es mostra la consideració, o no, d’allò reclamat per la OTAA. 
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01 ACA Qualsevol masia o casa rural ha de tenir regularitzada la situació administrativa del seu punt d’abastament. Aquelles 
que es subministrin a partir d’aprofitaments d’aigua procedents de pous o de lleres públiques, hauran de regularitzar 
la situació davant l’Agència Catalana de l’Aigua si no disposen de la Resolució de concessió o inscripció d’aigües. En 
tot cas, s’estarà al que estableix el RDPH, tenint en compte el RD 606/2003 de 23 de maig pel que es modifica el 
RDPH, i el RDL 1/2001 de 20 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües. 

Segons el document resum, per tal de donar resposta a aquest requeriment s’afegeix un nou apartat a l’article 223 
amb el text següent: 

“Les masies i cases rurals (...) tenen abastament històric, en tant que habitatges i generalment amb aprofitament 
ramader. Per tant, s’entén que tenen regularitzat i assegurat el seu abastament, si més no per a la dotació bàsica 
d’habitatge i ramader. Si no és el cas, s’insta a l’ACA, com a organisme de conca, la regularització d’ofici aquests 
abastaments (...). La dotació és de 1500 m³/any. En tot cas, totes les masies i cases rurals incloses en el Catàleg, 
han d’aportar la informació detallada a l’ACA per a la regularització del seu abastament”. 

Les masies o cases rurals que generin aigües residuals que no estiguin connectades a la xarxa municipal hauran de 
disposar de l’autorització d’abocament emesa per aquesta Agència, i hauran de complir el criteris establert a la 
Instrucció Tècnica Aplicable al Sanejament Autònom aprovat pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de 
l’Aigua amb data de 20 de novembre de 2008. 

Segons el document resum, per tal de donar resposta a aquest requeriment s’afegeix un nou apartat a l’article 223 
amb el text següent: 

“Les masies i cases rurals (...) disposen de sistemes de sanejament, ja siguin connexions recents o antics pous morts 
o foses sèptiques, en tant que habitatges i generalment amb aprofitament ramader. Per tant, s’entén que tenen 
regularitzat i assegurat el seu sanejament, si més no per a l’ús bàsic d’habitatge i ramader. Si no és el cas, s’insta 
a l’ACA, com a organisme de conca, que regularitzi d’ofici aquests sanejaments (...). En tot cas, totes les masies i 
cases rurals incloses en el Catàleg, han d’aportar la informació detallada a l’ACA per a la regularització del seu 
sanejament”. 

Atès que el redactat incorporat en la normativa urbanística no dona compliment a les determinacions de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, es requereix la seva efectiva i adequada incorporació. 

S’ha modificat el redactat  de l’article 223. Catàleg de Masies i Cases rurals en el sentit d’obligar a les 
edificacions incloses en el Catàleg de Masies i cases Rurals a regularitzar un abastament, malgrat en la 
seva dotació bàsica els ha permès mantenir-se actius històricament. 

L’article insta, seguint el mandat de l’ACA i de l’OTAA, a regularitzar les dotacions d’abastament i el 
sanejament, fins i tot per aquesta dotació bàsica d’habitatge. 

 

02 OCCC Per una banda, es constata que el Pla ha incorporat les referències legals i de planificació de polítiques públiques 
en matèria de canvi climàtic que foren assenyalades. Per altra banda, en quant a l’avaluació de les emissions de 
GEH, l’Oficina valida els resultats en emissions aportats i conclou que les exigències en eficiència energètica dels 
nous usos compensen els increments d’emissions provinents de la mobilitat o de la gestió de residus, per la qual 
cosa l’impacte en emissions de l’alternativa proposada respecte el planejament vigent és més favorable. Tot i així, 
recomana actualitzar els compromisos de reducció del PAES tenint en compte els resultats de l’impacte del POUM. 

En quant a les mesures de mitigació, es reitera l’existència en la normativa d’incoherències en les condicions 
energètiques i d’estalvi i eficiència previstes per als nous edificis i per a les rehabilitacions, de manera que es 
recorda la normativa d’aplicació en aquest àmbit i la seva rellevància en termes d’emissions de GEH, corresponent 
al Codi Tècnic de l’Edificació del 2019 (RD 732/2019), que incorpora les prescripcions d’edificis de consum d’energia 
gairebé nul de la Directiva 2010/21/UE, i l’article 27.2 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que 
preveu que els nous edificis construïts a partir de 2020 han de ser de consum energètic gairebé nul. 

D’aquesta manera, caldrà esmenar la normativa urbanística en els termes assenyalats. 

El POUM no és l’instrument per “recomanar actualitzar els compromisos de reducció del PAES”, per tant 
no hi ha cap entrada que permeti aquesta demanda. 

La normativa urbanística per a nous edificis diu que cal complir el CTE, i per tant no hi ha cap 
incoherència. 

Respecte a les rehabilitacions, no hi ha una definició clara d’aquest terme, si més no tal com ho plateja 
la OTAA. De fet hi ha diferències substancials entre: 

• Llei 18/2007, del Dret a l’habitatge;  (DOGC de 7.1.2008). 

• Decret 305/2006, Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

• Real Decreto 314/2006, Código Técnico de la Edificación 

En aquest context, la normativa opta per dividir les exigències en dos sub-articles i definir allò que a 
efectes del POUM s’entén per rehabilitació. 

En tot cas s’ha repassat el redactat eliminant un paràgraf on es distingia el que és rehabilitació del que 
no ho és, de manera que el redactat ara és inequívoc. 
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03 Direcció General de 
Qualitat Ambiental i de 
Canvi Climàtic. Acústic i 
llum: 

Vector acústic: 

- S’ha d’incorporar el mapa de capacitat acústica municipal aprovat com un instrument normatiu més al POUM i les 
noves zones de creixement que es preveuen en aquest POUM s’hauran d’incorporar al Mapa de capacitat acústica. 

El document resum aportat considera que no s’estableixen noves zones de creixement. Es descarta incorporar el 
mapa de capacitat acústica com a instrument normatiu atenent que qualsevol modificació d’aquest comportaria un 
canvi en el POUM. 

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

El document resum justifica que no s’incorpora perquè seria redundant ja que és d’obligat compliment segons 
l’article 123 del Decret 176/2009, de 10 de novembre. 

Vector llum: 

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

En el document resum es considera que en la normativa del POUM no s’ha d’incorporar aquesta prescripció, donat 
que és d’obligat compliment el Decret 190/2015, de 25 d’agost 

Es reitera la innecessarietat de citar normatives en el POUM, que te vigències de més de 10-15 anys, i 
que són d’obligat compliment 



04 Direcció General de 
Prevenció d’Incendis i 
Salvaments 

En el document resum s’incorpora com s’ha donat compliment a les consideracions efectuades per aquest organisme 
pel que fa a la instal·lació de la xarxa d’hidrants, les condicions d’entorn i accessibilitat i la franja de protecció 
contra incendis 

 

05 DECLARACIÓ AMBIENTAL 
ESTRATÈGICA 

  

a)  a) Caldrà esmenar la documentació del Pla per tal d’efectuar una definició clara, inequívoca i coincident entre tots 
els documents que integren la proposta, atenent les discrepàncies detectades pel que fa a la classificació del sòl, 
els components del sòl no urbanitzable i el nombre màxim d’habitatges, entre d’altres. 

En el document resum s’estableix que s’han contrastat tots els documents del POUM per tal de què siguin coincidents 
quant a la quantificació de la proposta i quant als canvis derivats de les mateixes prescripcions d’aquesta Oficina 
Territorial o d’altres organismes. Es justifica que no hi ha discrepàncies quant al nombre d’habitatges, sinó 
discrepàncies en la forma de presentar els resultats, i especialment pel que fa referència als documents relacionats 
amb els efectes del canvi climàtic, de manera que s’ha realitzat un annex específic de canvi climàtic en el qual es 
fa especial incidència en la font de les dades aportades i a què fan referència. 

Tot i així, i tal i com s’ha esmentat en l’apartat de descripció de la proposta, s’ha constatat que la definició de 
components no resulta coincident amb l’establerta en l’article 227 de la normativa ni amb els definits en els plànols 
d’ordenació. Així mateix, la definició de filtres realitzada en l’article 210 no resulta totalment coincident amb 
l’establerta en l’article 228 ni amb la incorporada en els annexos normatius; en el plànol 3d2. Riscos, hi figura el 
risc tecnològic, inclòs en l’article 228 però que no forma part de l’annex normatiu que defineix la regulació d’usos 
admesos; i el servei ecosistèmic de regulació inclòs en els articles 210 i 228 no figura en l’annex normatiu ni en el 
plànol d’ordenació corresponent. 

En conseqüència, es reitera que caldrà esmenar la documentació aportada, tot definint de manera clara i inequívoca 
els components i filtres que conformen les qualificacions urbanístiques proposades en tota la documentació que 
integra el POUM. 

 Caldrà definir de manera clara i inequívoca els components i filtres que conformen les qualificacions 
urbanístiques proposades en tota la documentació que integra el POUM, tenint en compte les discrepàncies 
detectades entre el contingut de la normativa i els plànols d’ordenació. 

Els components de qualificació són el resultat d’una discussió metodològica, i per tant es important 
mantenir l’estructura, malgrat com és el cas, n’hi ha que no s’expressen en el POUM de Sant Quirze. 
Aquest fet però no implica que no hi hagi una lectura inequívoca dels components de qualificació, on 
certament no n’hi ha de Boscos de protecció ni d’Agricultura de Regadiu. 

Quant als filtres transversals, s’han eliminat dels Riscos els Tecnològics. 

Quant als filtres, l’informe de la OTAA fa referència al filtre transversal territorial com: “Proteccions 
territorials. Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari: inclou gairebé tots els espais 
oberts, i es centra en la connectivitat o continuïtat de paisatge anomenada “Via Verda””. 

Es important per assegurar la correcte comprensió del concepte de filtres, que aquest fa referència 
exclusivament als “Sòls d’Especial Protecció pel seu valor natural i agrari”, sense cap més afegit ni de 
connectivitat ni de Via Verda, tal com introdueix l’escrit de la OTAA.  

Una altra cosa és que el planejament territorial reconegui l’anomenada “Via Verda” o corredor central, 
i des d’una visió territorial estableixi aquest element de connectivitat, que des de la lectura de Sant 
Quirze difícilment es podria considerar. Aquesta és la raó dels filtres transversals, i en aquest cas els 
territorials. 



b)  b) Caldrà completar l’annex normatiu 5 Usos admesos en el sòl no urbanitzable, aportant la regulació dels usos 
admesos a la clau 11 Vessants de les Fonts i a la clau 13 Vall de Can Vinyals, per tal de poder valorar-ne la idoneïtat 
ambiental. 

Tal i com indica el document resum, s’ha completat l’annex 5 relatiu als usos admesos per la clau 11 Vessants de 
les Fonts i la clau 13 Vall de Can Vinyals. 

 

c)  Caldrà donar compliment a les consideracions efectuades en l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 20 
d’octubre de 2020, i en l’informe de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, de 31 de maig de 2019, i recaptar un nou 
informe d’aquest organisme per tal de validar-ne la incorporació efectiva. 

Aquest requeriment ja ha estat analitzat anteriorment. 
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d)  d) Caldrà esmenar el contingut del document resum, tot analitzant el grau d’incorporació de la totalitat de les 
determinacions amb contingut ambiental efectuades i especificant de manera clara els documents del Pla on 
s’integren, o, en cas contrari, detallant-ne la justificació de l’incompliment. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, si bé s’ha completat la valoració del compliment de les consideracions 
efectuades en els informes recaptats, manca donar resposta als requeriments dels informes de la Direcció General 
de Protecció Civil, de 15 de gener de 2020, i de l’Autoritat del Transport Metropolità, de 12 de juliol de 2019. 

 Caldrà completar el document resum amb la valoració de com s’ha donat compliment a les determinacions 
efectuades en l’informe de la Direcció General de Protecció Civil, de 15 de gener de 2020, i l’informe de 
l’Autoritat del Transport Metropolità, de 12 de juliol de 2019. 

“La Direcció General de Protecció Civil, de 15 de gener de 2020, en el qual, entre d’altres consideracions, 
s’estableixen un conjunt de consideracions relatives a evitar que s’incrementi de manera significativa el risc 
d’incendi forestal, tant en la fase d’execució com en la d’explotació, de les zones a desenvolupar així com evitar 
un increment significatiu de la vulnerabilitat, i s’obliga a donar compliment a la instrucció tècnica relativa a la zona 
d’indefensió de la C-16. A més, es recomana que els desenvolupaments urbanístics no plantegin la ubicació dins la 
zona d’alerta de grups crítics de població, elements especialment vulnerables.” 

Respecte a la prevenció d’incendis, en la ordenació del SNU s’ha definit com a sistema urbanístic les 
franges de protecció dels incendis forestals. Es a dir ara són un sistema reconegut pel POUM amb tot 
allò que això comporta. 

En el capítol de mesures específiques i en l’apartat de franges de protecció contra incendis 
s’especifiquen aquestes prescripcions. 

Alhora, al no classificar-se nou sòl no s’incrementa la vulnerabilitat del municipi. 

Quant a les zones d’indefensió de la C16, no es preveu cap nou aprofitament incompatible. En les mapes 
de riscos es marca la zona d’afectació. 



e)  e) Caldrà completar l’estudi ambiental estratègic incorporant la descripció dels requeriments ambientals i aportant 
els objectius i criteris ambientals definits en el document d’abast. 

Així mateix, caldrà esmenar la valoració de les alternatives, tot incorporant l’alternativa 0, i realitzar-ne una 
valoració conjunta, relacionant de manera adequada les determinacions derivades amb els objectius i criteris 
ambientals, i justificant-ne el grau d’acompliment, emprant per a aquesta finalitat el càlcul dels indicadors 
ambientals expressats en el document d’abast. 

També caldrà completar el programa de vigilància ambiental, incorporant-hi el càlcul dels indicadors, així com la 
verificació del compliment de la normativa i les mesures correctores, per tal de verificar-ne l’efectivitat. 

El document resum expressa que els criteris i objectius, així com la metodologia aplicada són competència del 
redactor del Pla, i que per tal d’assegurar la inclusió dels criteris i objectius definits pel document d’abast, s’ha fet 
una taula d’equivalència, la qual es valora favorablement. 

Malgrat aquesta justificació, analitzat l’EAE per a l’aprovació provisional, es palesa que s’han introduït esmenes que 
permeten acomplir parcialment el requeriment efectuat per aquesta Oficina Territorial. D’una banda, s’ha modificat 
la descripció de les alternatives, definint com a alternativa 0 la considerada com alternativa 1 en l’anterior versió 
de l’EAE, que correspondria al manteniment de la situació actual, i es defineixen dues alternatives en la majoria 
dels blocs temàtics analitzats (vialitat, assentaments, sòl no urbanitzable, estratègia de les activitats). D’altra 
banda, s’esmena la valoració de les alternatives en excloure de l’anàlisi aquells aspectes no relacionats amb els 
blocs temàtics plantejats. Tot i això, no s’aporta el càlcul dels indicadors pel que fa la comparació de les 
alternatives, mantenint la valoració qualitativa del grau d’acompliment dels objectius realitzada en l’anterior 
versió. 

Pel que fa al programa de vigilància ambiental, es manté el contingut establert en l’anterior versió de l’EAE, mentre 
que respecte al càlcul dels indicadors, es comprova que el resultat obtingut no reflecteix ni la finalitat de l’indicador 
en el context de l’avaluació ni els possibles efectes ambientals derivats, atenent que no s’han tingut en compte les 
indicacions establertes en el document publicat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. A 
més, no s’han definit quines mesures correctores es duran a terme per verificar la seva efectivitat. 

 Caldrà calcular els següents indicadors del programa de seguiment seguint les consideracions del document 
“Indicadors per a l’avaluació ambiental dels Plans d’ordenació urbanística municipal”, per tal de reflectir 
la finalitat de l’indicador en el context de l’avaluació i els possibles efectes ambientals derivats: indicador 
B2- Percentatge de sòl artificialitzat, indicador B3- Previsió de nous habitatges, indicador B4- Intensitat 
d’ús per habitatge, indicador C3 – Tipologia de creixement, i indicador B1- Percentatge d’ocupació en sòl 
no urbanitzable. 

Quant a la discussió d’alternatives es fa des d’una vessant qualitativa, en relació als criteris i objectius, 
i quantificat un per un quan això és possible. 

També es fa una valoració quantitativa a partir de l’anàlisi de sensibilitat. 

S’han calculat, per a la nova proposta els indicadors sol·licitats, donant valors positius segons els criteris 
d’interpretació. En tot cas, aquests indicadors no permeten la comparació d’alternatives, que es 
construeixen a partir de reflexions més complexes que no es poden simplificar en uns indicadors que 
sovint es deriven del programa més de que possibles solucions. 

Alhora, en relació al Pla de Vigilància els indicadors definits són finalistes, i per tant no són adequats 
per seguir el Pla, ja que no s’ha d’esperar cap tipus de canvi durant la vigència, llevat del B1 que és 
l’indicador de valoració de la pressió sobre el sòl no urbanitzable, i en coherència la ponderació de 
l’ocupació màxima per activitats 

Totes les mesures correctores s’han incorporat a la normativa urbanística, que es la que garanteix la 
seva aplicació. 

El Pla de Vigilància es l’instrument ambiental pel seguiment de l’efectivitat de les mesures, en aquest 
cas la normativa. 

En aquest context s’han establert mecanismes per variar la intensitat d’actuacions en el sòl no 
urbanitzable a través d’una ordenança, que mentre no s’aprovi, s’incorpora com una disposició 
transitòria. També s’han definit, en aquest cas si, els indicadors objectius que permeten activar la els 
mecanismes d’ajust. Tant els criteris com els instruments estan inclosos en la normativa urbanística. 

S’han incorporat els canvis en el DR. 
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f.1)  Caldrà assegurar una adequada regulació dels usos del sòl no urbanitzable en funció dels valors naturals que els 
caracteritzen, sens perjudici que es tinguin en compte les mesures establertes en l’estudi ambiental estratègic en 
aquells àmbits que puguin acollir activitats extractives. 

El document resum estableix que s’ha incorporat a la normativa una regulació específica de les extractives, sense 
especificar el compliment de la resta de requeriments. 

En concret, s’incorporen els articles 245 i 246 que estableixen les disposicions generals i específiques de les activitats 
extractives, definint com a superfície màxima d’activitat extractiva 3 ha, no permetent un increment de la 
superfície total definida. Aquesta regulació admet aquest ús en el component aigua i en els filtres riscos ZFP i ZI. 
Tot i així, l’article 106 relatiu al Sistema hidràulic, que recull les capes anteriorment esmentades, preveu que el 
seu tractament es farà d’acord amb els objectius de conservació i restauració dels hàbitats aquàtics i de ribera, 
incloent cabals, paisatge, vegetació i fauna. Així mateix, en aquesta clau es prohibeixen totes aquelles actuacions 
que puguin comportar alteracions o deterioraments substancials dels ecosistemes i de les característiques 
paisatgístiques, geològiques i hídriques d’aquests elements, excepte en trams urbans i on calgui intervenir per 
motius de risc hidrològic. 

En conseqüència, i atenent l’interès connector i ecològic dels cursos fluvials, caldrà excloure la implantació 
d’activitats extractives dins del sistema hidràulic i, per tant, dins de les capes i filtres esmentats anteriorment, que 
comportin alteracions o deterioraments substancials dels ecosistemes i de les característiques paisatgístiques, 
geològiques i hídriques d’aquests elements. 

 Atenent l’interès connector i ecològic dels cursos fluvials, caldrà excloure la implantació d’activitats 
extractives dins del sistema hidràulic, que comportin alteracions o deterioraments substancials dels 
ecosistemes i de les característiques paisatgístiques, geològiques i hídriques d’aquests elements, d’acord 
amb la regulació de l’article 106 de la normativa urbanística. 

S’ha exclòs l’ús extractiu del component de qualificació aigua, en coherència amb l’article 106. 

f.2)  En quant al compliment del requeriment efectuat de realitzar una adequada regulació dels usos del sòl no 
urbanitzable en funció dels valors naturals que els caracteritza, cal reiterar que es manté l’ordenació del sòl no 
urbanitzable anteriorment prevista, per la qual cosa aquest informe-proposta es remet a la valoració realitzada en 
els informes emesos per aquesta Oficina Territorial en dates 3 de desembre de 2019 i 29 d’abril de 2021. En qualsevol 
cas, cal fer i/o reiterar les consideracions següents: 

Segons l’annex aportat, pel que fa al component aigua, únicament es permeten els usos següents: infraestructures 
pròpies del sistema urbanístic de comunicacions, instal·lacions i obres necessàries per a serveis tècnics, i activitats 
d’explotació de recursos naturals, sent la resta usos incompatibles. No obstant, es comprova que per al filtre risc 
inundable, inclòs dins el component aigua i dins de risc de flux preferent, es permet la pràctica totalitat d’usos i 
activitats en sòl no urbanitzable, detectant-se una contradicció entre la regulació de component – principal - amb 
la de filtre – complementària, que pot comprometre els objectius de protecció associats al component en qüestió. 

Per tant, caldrà suprimir la compatibilitat condicionada d’aquells usos i activitats permesos dins de zona inundable 
i que es consideren incompatibles dins el component aigua, atenent les discrepàncies detectades, per tal d’assegurar 
el compliment dels objectius de protecció associats al sistema hidrològic, que es relaciona directament amb el 
component aigua. En aquest sentit, la regulació associada al component aigua i filtres de risc associats haurà de 
donar compliment a l’establert en els articles 105 i 106 de la normativa del POUM, en els quals es prioritzen els 
objectius de conservació i restauració dels hàbitats aquàtics i de ribera, incloent cabals, paisatge, vegetació i fauna, 
i es prohibeixen totes aquelles actuacions que puguin comportar alteracions o deterioraments substancials dels 
ecosistemes, respectivament. 

 Caldrà suprimir la compatibilitat condicionada d’aquells usos i activitats permesos dins de zona inundable 
i que es consideren incompatibles dins el component aigua, atenent les discrepàncies detectades, per tal 
d’assegurar el compliment dels objectius de protecció associats al sistema hidrològic. 

 Així mateix, caldrà que la regulació associada al component aigua i filtres de risc associats doni compliment 
a l’establert en els articles 105 i 106 de la normativa del POUM, en els quals es prioritzen els objectius de 
conservació i restauració dels hàbitats aquàtics i de ribera, incloent cabals, paisatge, vegetació i fauna, i 
es prohibeixen totes aquelles actuacions que puguin comportar alteracions o deterioraments substancials 
dels ecosistemes, respectivament. 

La reflexió que fa la OTAA de les suposades discrepàncies detectades és un exemple de la utilitat del 
mètode plantejat. Intentar quadrar sobre un mateix espai tots els condicionants amb una única 
caracterització no es possible. El territori és molt més complex, i amb lectures, en aquest cas sectorials, 
completament variades. 

Barrejar el concepte riscos, amb els components de qualificació, no te sentit, malgrat evidentment hi 
pot o hi està relacionat. Però el risc d’inundabilitat, en aquest cas, afecta a molts més espais fora del 
component aigua, i la regulació respecte a aquest concepte de risc  és única, estigui dins o fora d’aquest 
component. 

El fet de que des dels components de qualificació es defineixin uns usos possibles, no vol dir, que des 
de la lectura dels filtres, en un determinat espai, aquests no ho siguin. Això no és pot entendre com una 
contradicció, sinó com una lectura completa del territori,  permetent una protecció efectiva, que es el 
que es persegueix. 

Els usos possibles són aquells que ho son per a, no només els components de qualificació, sinó per a tots 
els filtres, generant la major protecció possible, intersecció de totes les limitacions d’usos,  però sempre 
des d’una formulació objectiva. 

La OTAA pretén una qualificació del sòl clàssica, que no recull el POUM i no vol recollir, oferint aquest 
una lectura molt més acurada i completa que allò que ens ofereix la OTAA.  

Així, les consideracions de la OTTA, malauradament no les  podem recollir ja que empobriria el POUM 
en el seu vessant ambiental, i específicament en la regulació del sòl no urbanitzable. 
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f.3)  En quant al component agrícola de secà, cal dir que la tria de colors per als filtres Servei ecosistèmic. Proveïment 
en el plànol 3d2. Filtres, no ajuda a diferenciar entre sòl de recàrrega o de major valor agrícola. En qualsevol cas, 
cal palesar la relació clara entre el component agrícola de secà i els sòls de major valor agrícola, on es permeten la 
totalitat d’usos i activitats en sòl no urbanitzable. En aquest sentit, cal recordar que ja en l’informe de 3 de 
desembre de 2019 es va alertar de l’admissió d’aquelles usos i activitats que no fomenten una millora en la gestió 
del medi natural i que tenen associada una gran transformació i pèrdua dels valors i funcions agrícoles associades, 
com les activitats d’explotació i primer tractament de recursos naturals, les estacions de subministrament i les 
construccions destinades a l'activitat de càmping i a l'aparcament de caravanes i remolcs tenda. 

Per tant, per tal d’assegurar la vocació agrícola associada especialment a la UP 13. Valls de Can Vinyals, caldrà 
excloure aquells usos i activitats que comprometin l’assoliment dels objectius d’aquesta unitat, atenent la seva 
potencial afecció sobre els valors i funcions agrícoles. 

 Caldrà excloure del component agrícola i filtres associats (sòl de major valor agrícola) aquells usos i 
activitats que comprometin l’assoliment dels objectius de vocació agrícola, especialment per la unitat UP 
13. Valls de Can Vinyals. 

Els sòls agrícoles de secà, I especialment a Can Vinyals, s’han establert com a protecció del seu valor 
agrari, bàsicament perquè tenen aptitud agrària i perquè són els únics que queden en el terme. 

Això no vol dir que altres usos, propis del sòl no urbanitzable siguin possibles per donar capacitat 
econòmica a les poques Masies i Cases Rurals que mantenen la seva activitat, entre elles les activitats 
de càmping i/o aparcament de caravanes. 

En el mateix sentit ha actuat el Govern de la Generalitat a través de la Llei d’ acompanyament  de 
pressupostos, obrint el ventall d’usos en el SNU, per evitar la seva degradació i abandonament crític que 
sovint un excés de protecció mal entesa els ha abocat. 

En tot cas, aprofitant el present refós, s’ha adequat el POUM al PDU de Càmpings, fent incompatible 
aquest us, des d’una lectura territorial, en tots els sòls de protecció especial, on està inclòs gairebé tot 
el SNU de Sant Quirze. En els pocs sòls de protecció preventiva es manté. 

Per tant no s’exclou l’ús de càmping i aparcament de caravanes en els sòls agrícoles de Sant Quirze, per 
aquest fet, sinó pel fet d’estar inclosos en sòl d’especial protecció, tal com estableix el PDU de 
Càmpings. Aquesta és una altra mostra de l’efectivitat de la metodologia emprada, diferenciant 
components de qualificació i filtres segons cada protecció sectorial i la seva escala. 



f.4)  Pel que fa al component boscos, es constata que en l’annex 5 s’incorpora el component boscos de protecció, on 
s’admeten determinats usos i activitats, i que si bé està definit en els articles 210 i 227 de la normativa, no figura 
en el plànol 3c. Components. En conseqüència, caldrà delimitar gràficament aquest component, tot incloent els 
terrenys corresponents a la seva definició així com aquells àmbits forestals no catalogats com hàbitat d’interès 
comunitari però que, per les seves característiques i/o funcions ecològiques, han de ser objecte d’una protecció 
addicional. 

 Caldrà delimitar gràficament el component boscos de protecció, tot incloent els terrenys corresponents a 
la seva definició així com aquells àmbits forestals no catalogats com hàbitat d’interès comunitari però que, 
per les seves característiques i/o funcions ecològiques, han de ser objecte d’una protecció addicional. 

Tal com s’ha exposat, en relació als components de qualificació la proposta es deriva d’una metodologia 
completa, i que cal contemplar en el seu conjunt.  

En tot cas, es marca en cada una de els claus el fet de que no existeix aquest component. 



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

Tal i com es justifica en el document resum, s’ha delimitat de nou el sector de Can Corbera, excloent els sòls de 
protecció especial, donant compliment al requeriment efectuat. 
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h)  Caldrà minimitzar el consum de sòl associat a les noves construccions, realitzant una regulació específica de 
cadascuna de les claus contemplades en funció dels valors naturals i ecològics, limitant l’ocupació en aquells espais 
d’interès connector i assegurant que el reciclatge de les construccions existents comporti un enderroc superior a la 
superfície addicional construïda. 

El document resum exposa que el POUM estableix una regulació específica per a cadascuna de les claus, en funció 
dels seus valors, que es concreten en els components de qualificació i els filtres. Les construccions en el sòl no 
urbanitzable es deriven de forma directa de les activitats i es proposa l’enderroc d’edificacions per afavorir 
l’eliminació d’edificacions obsoletes, reduint l’ocupació per desenvolupar l’activitat. 

En relació amb l’anterior, cal dir que es manté la regulació de l’ocupació de les construccions agràries i d’interès 
públic. En aquest sentit, el percentatge d’ocupació, segons la disposició transitòria 5ª, és el mateix per a totes les 
unitats i, per tant, no es fa una regulació en funció dels valors naturals i ecològics. D’altra banda, es manté el doble 
llindar- el bàsic, que correspon a una nova implantació; i el màxim, que prové de substituir sostre obsolet. Val a dir 
que el llindar base no presenta un màxim de superfície construïda. 

Tenint en compte que es manté l’ordenació en sòl no urbanitzable, es remet a la valoració realitzada en els informes 
emesos per aquesta Oficina Territorial en dates 3 de desembre de 2019 i 29 d’abril de 2021, es reitera la prescripció. 

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

El sol no urbanitzable no dóna drets de construcció, sinó que dóna dret a construir les edificacions 
necessàries per la correcte gestió i us d’aquest sòl. Aquesta diferència és substancial, ja que no es pot 
exigir en el SNU l’enderroc de res, entenent que te les llicències corresponents, ja que s’han atorgat en 
base a la necessitat de gestió, com correspon. Per tant, el planteig que fa la OTAA es erroni demanant, 
sense més, que s’enderroqui més superfície de la que es vol construir, quan la llicència ha de vetllar 
perquè allò que és construeixi sigui el mínim i indispensable per a la correcte gestió i explotació del 
SNU. 

Per tant no es pot considerar la demanda de la OTAA tal com la formula. 

El que si es pot fer, i es així com ho planteja el POUM, és establir mecanismes per dimensionar les 
activitats, i limitar les ocupacions màximes per explotació en base al suport, els components de 
qualificació, que estan relacionats amb la intensitat que poden suportar aquests sòls per una correcte 
gestió. 

Per determinar aquesta intensitat s’han analitzat diversos àmbits agraris de Catalunya, establint uns 
llindars d’ocupació que permeten una correcte gestió, en funció si són de secà, regadiu, o forestals. 

Per altra banda, s’estableixen mecanismes per dimensionar, o comprovar la dimensió de les activitats.  

En paral·lel s’ha determinat l’ocupació actual del sòl no urbanitzable, per tal de determinar el grau de 
pressió actual. 

Si el grau de pressió es superior al volgut, establert en base als criteris dels INDICADORS PER A 
L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS PLANS D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, s’estableix una limitació 
de l’ocupació màxima per explotació disminuint-lo. Aquest estableix l’anomenat llindar base. Es aquí 
on, només amb l’enderroc d’edificacions existents, en principi obsoletes, es podrà arribar al llindar 
màxim, que es el que correspon al no disminuït. 

Per tant, amb la regulació del SNU plantejada, es permet disminuir la pressió afavorint la reutilització 
de les edificacions existents o enderrocant-les. Insistir en aquest punt que aquestes edificacions 
existents estan legalment implantades, I responen a una llicència que en el seu moment va garantir la 
relació de l’activitat i la seva proporció, com ha de ser. 

Quan la OTAA estableix que tots els factors de ponderació són iguals, es perquè l’ocupació en el SNU 
està exactament en el mateix rang en totes les zones, i per tant genera els mateixos mecanismes de 
regulació, i amb una pressió baixa. Entendre que com tots són iguals no respon a una adequada 
protecció, tal com fa la OTAA, no te sentit, ja que el fet de que son espais amb la mateixa pressió es un 
fet mesurable, i per tant la resposta és la mateixa. 

Barrejar els conceptes, en aquest cas de dimensió, a traves d’aquest mecanisme que actua sobre les 
activitats, i els de posició que es regulen a través de l’admissió dels usos en els components de 
qualificació i en els filtres, no és adequat. 

Per tant, malgrat la reiteració de la OTAA en adoptar un mètode, ja no pitjor, sinó confós, els redactors 
del POUM, i el propi Ajuntament, a través de les seves aprovacions, no poden adoptar els criteris de la 
OTAA que, tot sigui dit, responen més a una opinió que a un mandat normatiu. 



I)  Caldrà clarificar quins són els valors de protecció de secans compresos en el terme municipal, atenent el contingut 
de l’article 233 de la normativa del Pla per a l’aprovació provisional, de regulació del filtre de protecció territorial. 

En el document resum es justifica que s’especifica la clau, redactant-la d’una altra manera per tal d’assegurar la 
inclusió dels criteris i objectius definits en el document d’abast. 

Analitzat el nou redactat de les normes urbanístiques, cal palesar que s’ha suprimit el contingut relatiu als valors 
de protecció de secans, el qual no formava part del terme municipal, de manera que es dona compliment al 
requeriment efectuat. 

 

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

Així mateix, i atenent l’objectiu del Pla de reconduir el model de sòl residencial, s’haurà de valorar la possibilitat 
d’augmentar la relació d’habitatges plurifamiliars del PAU 4 Castellet, tot propiciant una major compacitat amb el 
corresponent alliberament de sòl. 

En el document resum s’exposa que no és possible donar compliment a aquesta prescripció d’acord amb la 
justificació del document urbanístic aportat, segons la qual les densitats dels PAU i PMU és de 50 hab/ha. 

En relació amb l’anterior, cal posar de manifest que si bé no es pot donar per adequada la justificació aportada atès 
que les densitats proposades en els PAU i PMU són de 19,84 hab/ha i 25,19 hab/ha, respectivament, cal entendre la 
impossibilitat de donar compliment al requeriment donada la situació urbanística actual de l’àmbit. 

La densitat neta dels PAU i els PMU és, tal com es mostra a la resposta superior als 50 hab/ha. 
Concretament són 51,04. Diferenciant PAU i PMU, els primers és de 40 hab/ha, i els segons és de 80 
hab/ha. 

De tots els PAU, que són 24, només n’hi ha 1 que està per sota la mitjana, que és el PAU 6 de Can 
Llobateres, de cases aïllades i arrenglerades, amb una densitat neta de 15 hab/ha. 

El que ofereix més habitatges, que és el Castellet, té una densitat neta de 40 hab/ha.  

La resta de PAU tenen desnitats netes superiors als 100 hab/ha, estant la majoria, 15 de 24, per sobre 
dels 200 hab/ha. 

En el cas del PMU, tal com s’ha exposat, la mitjana és de 80 hab/ha. 

Per tant allò que exposa el document resum està ben justificat, quant a densitat, contràriament a allò 
que expressa la OTAA. 
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k)  Caldrà definir el percentatge de superfície arbrada i enjardinada proposat en l’àmbit del PMU 14 Can Canals Nord, 
per tal de poder valorar la millora de la permeabilitat i la reducció de l’efecte illa de calor en relació amb la situació 
actual. 

D’acord amb el document resum, es dona compliment a aquesta consideració a través d’un indicador específic de 
Sòl-Vol i Biodiversitat per l’àmbit can Canals Nord. Segons el nou EAE, qualsevol nova actuació que comporti la 
consolidació del sostre pendent haurà d’anar acompanyada de la millora ambiental de la urbanització, la qual es 
formula a través de l’IDEEU (índex de devolució ecològica de l’espai urbà). Als espais lliures d’edificació de l’àmbit 
de Can Canals se’ls hi associa un IDEEU de 30, que es podrà dur a terme en base a diferents solucions als factors 
següents: suport sòl, funcionalitat del verd basat en la quantitat de biomassa vol, i funcionalitat del verd basat en 
la qualitat biodiversitat. 

Tot i així, cal dir que es mantenen les condicions d’ordenació establertes en la fitxa PMU Can Canals Nord, per la 
qual cosa es recorda que en el seu desenvolupament caldrà donar compliment a les millores proposades en l’EAE, 
en el marc del qual caldrà valorar la seva materialització. 

S’incorpora a la fitxa els criteris de millora del sector a traves de l’IDEEU 

S’incorpora a la fitxa els criteris de millora del sector a traves de l’IDEEU 

l)  l) Caldrà evitar la transformació i ocupació dels sòls d’interès connector presents en el terme municipal, tot 
realitzant un regulació pròpia per a aquests tipus de sòls, de tal manera que se’n garanteixi la funcionalitat 
ecològica. 

En el document resum s’exposa que aquests espais no s’afecten ja que tenen una regulació pròpia amb els filtres 
transversals. 

En relació amb la justificació anterior, cal dir que, segons l’article 228, en el filtre protecció territorial s’inclouen 
tots els espais oberts de Sant Quirze del Vallès, però focalitzant-se en la connectivitat o continuïtat en el paisatge 
de la coneguda com Via Verda, que permet la continuïtat entre els Parcs naturals de Sant Llorenç de Munt i Serra 
de Collserola. 

Segons la regulació inclosa en l’annex 5, en aquest filtre es consideren compatibles tots els usos i activitats en sòl 
no urbanitzable. Atenent que la pràctica totalitat del sòl no urbanitzable del terme municipal de Sant Quirze del 
Vallès forma part del sistema d’espais oberts de protecció especial, els condicionants establerts (C1 i C2) no suposen 
una restricció addicional que impedeixin la implantació de cap ús i/o activitat. En conseqüència, la normativa 
associada al filtre corresponent que té l’objectiu de preservar la Via Verda no comprèn una regulació que asseguri 
el manteniment d’aquest eix connector, per la qual cosa, i atenent la manca de canvis introduïts, es reitera la 
prescripció. 

Per tal de donar efectiu compliment, caldrà atorgar una regulació específica en tot en l’eix connector identificat 
en la part central del municipi pel PTMB, restringint aquells usos i activitats amb una alta capacitat de transformació 
del sòl, per tal de preservar la funció connectora. En aquest sentit, caldrà extrapolar la regulació establerta per al 
component HIC i Filtre de paisatge per a la totalitat del connector d’interès supramunicipal, parant especial atenció 
en aquell àmbit d’elevada vulnerabilitat pel coll d’ampolla que s’identifica a continuació, proposant mesures 
desfragmentadores, si es considera oportú. 

En aquest sentit, es detecta un punt sensible per a la preservació d’aquest eix connector, situat entre dues zones 
antropitzades, Can Barata al terme municipal de Sant Cugat del Vallès i les edificacions rurals Can Viver de la Serra 
i Can Barnola, a Sant Quirze, evidenciant un coll d’ampolla. Segons els plànols, la proposta atorga a aquest coll 
d’ampolla el component boscos i el filtre de recàrrega, solapant-se ambdós, on es permeten en aquest darrer filtre 
tots els usos i activitats en sòl no urbanitzable exceptuant les estacions de subministrament de carburant. D’aquesta 
manera, no s’ha realitzat una regulació adequada atenent la funcionalitat connectora i la vulnerabilitat detectada. 

 Caldrà evitar la transformació i ocupació dels sòls d’interès connector presents en el terme municipal, tot 
realitzant un regulació pròpia per a aquests tipus de sòls, de tal manera que se’n garanteixi la funcionalitat 
ecològica. 

 En aquest sentit, caldrà atorgar una regulació específica en tot en l’eix connector identificat en la part 
central del municipi pel Pla territorial metropolità de Barcelona, restringint aquells usos i activitats amb 
una alta capacitat de transformació del sòl, per tal de preservar la funció connectora. En aquest sentit, 
caldrà extrapolar la regulació establerta per al component HIC i Filtre de paisatge per a la totalitat del 
connector d’interès supramunicipal, parant especial atenció en aquell àmbit d’elevada vulnerabilitat pel 
coll d’ampolla identificat, proposant mesures desfragmentadores, si es considera oportú. 

S’inclou que en els sòls inclosos en el filtre territorial que cap edificació ni transformació del suport, 
que comporti una barrera física o una transformació de morfologia del terreny, és a dir moviments de 
terres, ha de comportar un estretament inferior en tot el terme municipal al existent en el punt més 
estret actual que és entre Can Llobateres i Can Parellada, ja en el terme municipal de Terrassa 

L’estretament en aquest punt, sense considerar els serveis tècnics existents és de 200 m. 

Alhora, cap edificació ni transformació del suport, que comporti una barrera física o una transformació 
de morfologia del terreny, és a dir moviment de terres, no podrà comportar una reducció efectiva del 
sòl d’especial connexió d’un 5% de la seva amplada, mesurada transversalment de manera que la recta 
que uneix un extrem i el centre de la nova implantació, projectada a l’altra extrem sigui la mínima. 

D’aquesta manera s’impedeix cap nova construcció en els punts conflictius, ni cap implantació que pugui 
afectar la integritat del connector, i no es redueix la funcionalitat del connector en la resta. 

Aquesta estratègia s’inclou en el filtre de protecció territorial que és on li correspon. 

En el punt on es fixa l’informe de la OTAA no hi ha cap estretament. L’amplada del connector en casquet 
punt és de 1.500 m. Per tant, adoptant el criteri anterior, després de la potencial transformació en el 
màxim possible, la reducció del connector serà de 75 m, resultant una amplada del connector en aquest 
punt de 1.425 m. 

Alhora es important remarcar que els usos permesos són els més restrictius de la intersecció dels 
components de qualificació i la concurrència de tots els filtres. No es pot interpretar la normativa, tal 
com fa la OTAA,  únicament a través d’un sòl filtre  

“Segons els plànols, la proposta atorga a aquest coll d’ampolla el component boscos i el filtre 
de recàrrega, solapant-se ambdós, on es permeten en aquest darrer filtre tots els usos i 
activitats en sòl no urbanitzable exceptuant les estacions de subministrament de carburant. 
D’aquesta manera, no s’ha realitzat una regulació adequada atenent la funcionalitat 
connectora i la vulnerabilitat detectada.” 
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m)  mCaldrà alliberar de l’edificació el límit occidental del PAU 6 Can Llobateres, actualment ocupat per una zona 
forestal catalogada amb pendents superiors al 20%, atenent la vulnerabilitat manifesta en aquest àmbit de l’eix 
connector identificat pel planejament territorial i seguint les directrius de l’informe urbanístic i territorial adoptat 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 24 de juliol de 2018. 

Segons el document resum, s’han alliberat les parcel·les que limitaven amb la Betzuca, les quals es situen en la 
vessant oriental de l’àmbit, tot incrementant la densitat del sector en les zones més favorables; i no és possible 
alliberar les parcel·les de l’extrem oposat on hi ha pendents superiors al 20%, tenint en compte, a més, la seva 
consideració de sòl urbà. No obstant, s’assegura que en la normativa s’estableixen condicions per la posició de 
l’edificació i per la urbanització dels espais verds privats. 

Analitzada la fitxa del PAU 6 i la normativa associada a la clau 6c11, assignada a les parcel·les de sòl urbà situades 
a l’oest d’aquest sector, no es constata que s’hagin afegit aquestes condicions addicionals.  

 Per tant, caldrà definir en la fitxa del PAU 6 Can Llobateres les mesures a aplicar per tal de minimitzar 
l’efecte barrera associat al seu desenvolupament, en el sentit expressat en el document resum. 

S’afegeixen aquestes condicions 

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

Segons el document resum, s’han definint els gàlibs d’edificació en les posicions més favorables. Tot i així, no es 
pot validar la incorporació d’aquesta justificació en la documentació urbanística, donat que no s’ha pogut identificar 
de manera clara el gàlib d’edificació en els plànols aportats, els quals, a més, es presenten fraccionats en aquest 
àmbit, i tampoc no s’aporten plànols en les fitxes de cadascun dels PAU i PMU proposats. En qualsevol cas, es 
mantenen les condicions d’ordenació de la fitxa PMU 3 Can Ponsic. En conseqüència, es reitera la prescripció. 

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

Tots els hàbitats associats a la Betzuca, en tot el terme de St. Quirze, s’han inclòs dins del Sistema 
Hidrogràfic. 

Certament la densitat de Can Ponsic, considerant únicament l’habitatge és molt baixa (12 hab/ha), 
malgrat si hi associem el sostre relatiu a l’equipament privat, podríem fer una equivalència arribant a 
36 hab/ha equivalents. En tot cas està per sota de la mitjana de St. Quirze. 

En aquest context s’inclou la fitxa del sector la literalitat de l’aportació de la OTAA 

“Caldrà que en el desenvolupament del PMU 3 Can Ponsic es maximitzi la permeabilitat ecològica del 
sector, evitant la dispersió territorial del nou sostre, preservant la matriu agrícola i recuperant els 
hàbitats naturals associats al torrent de la Betzuca” 



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

En relació amb l’anterior, caldrà qüestionar l’admissió d’activitats extractives i de construccions agrícoles de 40 
m2st en el component aigua i en el filtre de protecció zona de flux preferent, respectivament. 

El document resum exposa que s’ha definit el sistema hidrològic incloent lleres i ribes, de manera que se li dona 
una major protecció; mentre que l’admissió de construccions agrícoles de 40 m2st ve donada per l’article 14 ter del 
RDPH. En relació amb les activitats extractives, el document considera que les condicions de Sant Quirze del Vallès 
permeten admetre aquesta activitat i una prohibició genèrica en lleres comportaria la prohibició de multitud 
d’explotacions d’àrids avui existents, amb sistemes de restauració integral. 

En relació amb l’anterior, es valora favorablement que el sistema hidrogràfic incorpori la llera i les ribes i la 
vegetació de ribera existent, tal i com s’indica en l’article 101 de les normes. No obstant, en alguns trams analitzats 
es constata que la superfície inclosa no recull la totalitat de la potencial vegetació de ribera adjacent.  

 D’aquesta manera, caldrà esmenar la documentació aportada incorporant la totalitat de la vegetació de 
ribera en el component aigua per tal de garantir la protecció total del sistema, en el sentit expressat en el 
document resum. 

Respecte a les activitats extractives s’ha prohibit l’ús extractiu i la transformació primària. 

Pel que fa a les edificacions de 40 m2 relacionades amb el conreu, no es pot excloure ja que això és el 
que diu el RDPH, i el POUM no pot anar en contra, de manera genèrica com se’ns demana contra allò 
que diu una norma bàsica de regulació del domini públic hidràulic. 

Respecte a la delimitació de les zones de ribera, el POUM estableix un criteri bàsic, no reglat, de 
delimitació del Sistema Hidrogràfic, especialment on pot entrar en conflicte amb els usos més intensius, 
i especialment el sòl urbà. 

En la resta del SNU, s’ha delimitat aquells espais, on sota els criteris dels redactors del POUM te sentit 
delimitar vegetació de ribera. La OTAA amb un criteri propi, vàlid o no, sota el seu criteri estableix 
altres àmbits per delimitar. Però no és la OTAA qui delimita un Sistema Hidrogràfic, sota criteris no 
reglats, sinó els redactors del POUM.  

Els espais que delimita la OTAA són bàsicament alzinars que amb més o menys encert, i amb la topografia 
disponible es poden o no reconèixer com a vegetació de ribera. Els redactors de POUM mantenen el seu 
criteri, i no es delimiten aquests espais, que en tot cas estan bastament protegits pels components de 
qualificació i els filtres transversals. 



p)  Caldrà establir una regulació adequada que garanteixi el manteniment i la millora dels valors paisatgístics intrínsecs, 
tot aportant mesures i determinacions addicionals de protecció, si resulten necessàries. 

En el document resum es justifica que l’EAE incorpora el paisatge en l’ordenació del sòl no urbanitzable. 
Concretament, l’ordenació es sosté en el nivell de suport, que permet delimitar grans àrees estables, on hi concorren 
aspectes geomorfològics i de gestió comuns, i aquesta delimitació es basa en les unitats de paisatge. Per altra banda, 
es delimita un àmbit de protecció paisatgística que es correspon amb l’antiga clau del POUM de les carenes de Serra 
de Galliners. Per tant, segons el document resum es manté la protecció actual, amb una metodologia que permet 
una major concreció i eficàcia. En el capítol de mesures, es concreten mesures estratègiques i específiques que 
integren el paisatge en la proposta del POUM. 

Tot i així, es constata que, d’entre les mesures específiques establertes en l’EAE, es preveu la proposta de recuperar 
antigues zones agrícoles emboscades però sense que el POUM determini com es materialitzarà aquesta consideració. 

El POUM si que té mecanismes per recuperar aquestes zones emboscades, inicialment només 
contemplades en els Filtres Territorials, en el nivell Compatible Condicionat, amb el següent paràgraf: 

“En tots els casos, l’autorització de les activitats anirà relacionada amb la millora de les 
condicions actuals de l’explotació, portant les parcel·les associades a l’explotació al seu 
component de qualificació sempre que aquest tingui un caràcter agrícola.” 

Aquesta prescripció només era explicita ples nivells C1, i arrel de l’informe de la OTAA també s’inclou 
en els nivells C2, en els filtres territorials i de paisatge. 
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q)  Caldrà garantir el compliment de les determinacions establertes en l’Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel 
qual s’aprova el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric. 

Segons el document resum, les zones afectades són sòls urbans consolidats i el POUM no farà un condicionament de 
llicències sense una regulació normativa que ho recolzi. 

No es considera adequada la resposta realitzada i, per tant, atenent la inclusió del terme municipal de Sant Quirze 
del Vallès en les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, es reitera el seu compliment. 

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

Els sòl potencialment afectats són sòls urbans consolidats, subjectes únicament a llicència. El POUM no 
te capacitat de condicionament de llicències sense una regulació normativa que ho recolzi. De fet, 
recentment s’ha ampliat la capacitat de la C58, amb un nou carril de circulació, comportant un 
increment de les emissions, sense cap prescripció, del que l’Ajuntament de Sant Quirze hagi estat 
alertat, agreujant una situació que ara pretén condicionar uns drets consolidats. 

No te sentit que no s’actuï sobre la font, i fins i tot n’agreugi la situació actual, i projecti les seves 
externalitats sobre tercers. 



r)  Caldrà introduir en la fitxa normativa del PMU 15 Can Canals Est les consideracions efectuades en la resolució 
adoptada per la directora dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat, de 18 
d’octubre de 2020, per la qual s’emeté l’informe ambiental estratègic de la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació al sector Can Canals, al terme municipal de Sant Quirze del Vallès, relatives a l’àmbit per tal de 
mantenir l’àrea de protecció hidrològica i una superfície d’espais lliures contínua i adequada al riu Sec. 

Segons el document resum, s’inclouen les consideracions efectuades en la resolució anteriorment esmentada, 
relatives a l’àmbit per tal de mantenir l’àrea de protecció hidrològica i una superfície d’espais lliures contínua i 
adequada al riu Sec. 

En relació amb l’anterior justificació, cal posar de manifest que amb posterioritat a aquesta resolució, l’Oficina 
Territorial va emetre informe, l’11 d’octubre de 2021 sobre la Modificació puntual del Pla general d’ordenació al 
Sector Can Canals, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió de 27 de maig de 2021. En aquest sentit, 
s’evidencia que l’ordenació definida pel PMU 15 Can Canal Est en el POUM no s’adequa a la proposta de la Modificació 
aprovada inicialment i, per extensió, no dona resposta al requeriment efectuat ja que manté l’ordenació valorada 
en la declaració ambiental estratègica. 

Per tant, cal reiterar el requeriment efectuat, afegint la necessitat d’adoptar l’ordenació prevista en la Modificació 
puntual esmentada atès que respon més adequadament als requeriments ambientals efectuats, i donar compliment 
a les consideracions de l’informe d’11 d’octubre de 2021, del qual es destaquen les conclusions següents: 

- Caldrà assegurar que la regulació dels espais lliures tingui en compte l’ordenació establerta per als parcs territorials 
així com la resta de mesures i condicionants de major protecció ambiental definides en el Pla d’ordenació urbanística 
municipal aprovat inicialment, per tal de donar compliment a l’article 2.24 de les normes d’ordenació territorial 
del Pla territorial metropolità i dels objectius de qualitat paisatgística establerts en el Catàleg de paisatge de la 
Regió Metropolitana de Barcelona per la unitat de la Plana del Vallès. 

- S’haurà d’evitar l’edificació i transformació d’aquells terrenys amb pendents elevades i, en especial, en la part 
confrontant al riu Sec, on el riu fa una corba de 90º i es troba en un punt amb risc alt d’erosió. 

- Caldrà donar compliment als criteris i mesures establerts en la Guia d’integració paisatgística. Polígons industrials 
i sectors d’activitat econòmica. 

 Caldrà adoptar l’ordenació prevista en la Modificació puntual del Pla general d’ordenació al Sector Can 
Canals, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió de 27 de maig de 2021, i donar compliment a les 
consideracions efectuades per l’Oficina Territorial en l’informe emès sobre la mateixa, l’11 d’octubre de 
2021. 

S’incorpora íntegrament aquesta prescripció. 
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4.  CONCLUSIONS DEL PROCÈS D’AVALUACIÓ 

4.1 DIFICULTATS SORGIDES 
No hi hagut dificultats específiques que hagin condicionat o impedit el desenvolupament de cap dels 
documents inclosos en el procediment d’avaluació ambiental estratègica, des d’una valoració de la seva 
globalitat. 

Derivat de la innovació proposada en la regulació del SNU hi hagut un esforç afegit en millorar la 
comprensió de la metodologia i normativa urbanística, que ha estat compartida amb la OTAA de 
Barcelona, la qual ha aprofundit amb molta intensitat en l’anàlisi del POUM.  

Aquesta situació ha generat en algun punt una situació d’acció/reacció, pels redactors del POUM, però 
també per la OTAA, que ha generat una càrrega de treball injustificada, també compartida, i que no ha 
beneficiat el tràmit, retardant-lo. 

En tot cas, des d’una lectura global, les aportacions formulades per la OTAA han comportat una millora 
substancial del POUM i de la seva comprensió. 

4.2 INTEGRACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS 

4.2.1 Consideració dels aspectes ambientals rellevants i la seva relació amb els 
objectius i criteris 

A continuació es mostra una síntesi de la diagnosi dels elements rellevants del medi, que conclou en la 
sensibilitat ambiental de l’àmbit objecte del POUM. 

En base a aquesta, alhora s’han formulat el objectius i criteris ambientals, a considerar en el 
planejament, associant a aquests els potencials efectes ambientals principals. Aquests efectes 
ambientals s’estructuren en els següents capítols: 

 Característiques generals de l’àmbit 

 Ocupació i consum de sòl 

 Paisatge, patrimoni cultural i ús social 

 Cicle de l’aigua 

 Ambient atmosfèric i canvi climàtic 

 Biodiversitat connectivitat ecològica i patrimoni natural 

 Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i en la urbanització 

4.2.1.1 Valoració de l’aptitud del territori per rebre el planejament 
La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir quin són els àmbits que permeten amb 
un major nivell acollir els usos previstos, amb la finalitat de definir les alternatives sobre les zones de 
menor sensibilitat. 

La determinació de l’aptitud dels diferents espais de l’àmbit del pla per acollir usos intensius, lligats a 
l’edificació, s’ha fet agregant criteris de servituds territorials, socials, i condicionants interns. 

Respecte als usos més intensius, que comporten una major transformació del territori, i concretament 
els usos edificatoris, hi ha zones d’aptitud molt baixa, que serien excloents respecte a aquests usos. 
Inclouen zones que, pel seu valor actual o potencial, o per condicionants geotècnics, hidrològics o altres, 
presenten una aptitud molt baixa a la implantació d’usos lligats a l’edificació:  

 Vegetació de ribera del torrent de la Betzuca associada als cursos fluvials amb vores llotoses. 
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 Hàbitats d’interès comunitari (no prioritaris) formats per: 

 Pinedes mediterrànies, situades a la Serra de Galliners. 

 Alzinars i carrascars situats a  les fondalades més humides de la Serra de Galliners. 

 Vernedes i altres boscos de ribera, d’elevada biodiversitat i escassa distribució 

 Zones inundables 

 Zones de Flux Preferent,  de les lleres de la riera de les arenes, torrent de la Betzuca, i de la 
font del pont, Vallcorba i can vinyals. 

 Zona inundable per a període de retorn 500 anys, de les lleres de la riera de les Arenes, torrent 
de la Betzuca, i de la font del pont, Vallcorba i Can Vinyals. 

 Pendents>20% pendents superiors al 20%,coincidint amb la zona muntanyosa de la serra de Galliners 
i torrents que baixen cap a la Betzuca i riera de les arenes. 

L’ordenació s’ha ajustat a aquestes zones per tal d’excloure els usos més intensius. Per altra banda, per 
tal de no relegar els usos menys intensius, és a dir els espais lliures, a zones de senilitat més alta, també 
s’ha portat a terme la definició de l’aptitud del territori, establint les zones major capacitat d’acollida, 
en relació als diferents usos que preveu el planejament. 

No sempre la sensibilitat és contraposada a l’aptitud, així espais amb baixa sensibilitat per acollir 
edificació poden ser espais també amb una alta capacitat d’acollida per espais lliures, i viceversa. 

La determinació de l’aptitud dels diferents elements de l’àmbit per acollir usos vinculats a la conservació 
o preservació dels valors naturals s’ha fet considerant els criteris de la següent taula de valoració: 

 

APTITUD DE L’ÀMBIT PER A LA CONSERVACIÓ O PRESERVACIÓ DELS VALORS NATURALS 

Aptitud Valoració 

Molt Alta Són zones que pels seus valors propis o per donar continuïtat a zones externes són 
espais bàsics pel funcionament natural de l'espai i el seu entorn. 

No necessiten mesures de restauració, o aquestes són poc intensives. 

Alta Són zones que pels seus valors naturals, ja siguin propis o per donar continuïtat a 
zones externes són espais que, tot i no ser claus, comporten la conservació o una 
millora important pel funcionament natural de l'espai i el seu entorn. 

Necessiten mesures de restauració, per a potenciar els valors propis o ser aptes 
com a zones de continuïtat de àmbits externs. 

Mitjana Són zones amb usos existents que comportarien mesures correctores intensives 
per a poder retornar als usos tradicionals previs.  

Baixa Són zones que suporten usos intensius consolidats, que fan inviable el seu retorn 
als usos tradicionals previs. També es poden definir com a zones d'alt valor per 
altres usos, per estar ja consolidats o pels seus valors concrets com a patrimoni 
cultural, o interès socioeconòmic. 

 

En aquest context el planejament es coherent amb els nivells d’aptitud per a la definició dels espais 
lliures i de la seva estructura, especialment pel que fa referència als aspectes de connectivitat, i la 
relació del planejament amb Collserola. 

Resultat de l’anàlisi de l’aptitud per acollir els usos més intensius, però també per acollir els espais 
lliures, permet una ordenació més coherent amb el territori, evitant les zones més complexes per a la 
seva transformació, però alhora posant en valor els sòls de major valor natural, garantint un millor encaix 
territorial de l’ordenació. 
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4.2.1.2 Diagnosi sintètica i objectius ambientals del Pla 
 

DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT 

Factor Objectiu Diagnosi Criteri Efectes ambientals potencials Prioritat Indicadors 

A. MODEL D’OCUPACIÓ I 
CONSUM DE SÒL. 

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

Sant Quirze del Vallès és un municipi en el que predomina la 
superfície de sòl urbà destinada, exclusivament, a habitatge 
unifamiliar.  

És un municipi equilibrat en relació al sòl destinat a activitats 
econòmiques. El sòl qualificat com a zona industrial (86,90 ha) 
representa el 15% del total del sòl urbà consolidat del municipi 
/ el 13% del total del sòl urbà 

L’estructura d’espais verds es troba lligada als torrents 
existents que creuen el nucli. 

Els equipaments es troben repartits al centre del nucli, a la 
seva perifèria i a les Fonts garantint un servei de proximitat al 
llarg del municipi. 

A.1.1. Evitar l’ocupació innecessària del 
sòl. 

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

Increment de les externalitats,  per increment de la 
mobilitat. 

1 Classificació del Sòl 

- Sòl urbà 

- Sòl urbanitzable 

- Sòl no urbanitzable 

Altres 

- Núm. habitatges potencials 

- Densitat sectors residencials 

- Intensitat ús de sòl/habitatge 

- Previsió nous habitatges 

  Les recents urbanitzacions del vessant de la serra de Galliners, 
es troben disposades en orientacions al nord, tot hi trobar-se 
en un vessant, els terrenys no superen el 20%. 

A.1.2. Adaptar la ordenació a les formes 
del relleu, evitant pendents al 20 %. 

Pèrdua de sòl per erosió. 

Efectes indirectes per moviment de terres, i per tant noves 
externalitats. 

Efectes sobre el paisatge generats pels les noves formes del 
relleu sovint de difícil restauració. 

1  

  La cobertura d’espais lliures al municipi és notable, supera els 
paràmetres mínims que marca l’actual llei d’urbanisme 
(742.466 m²; 41 m² d’espais lliures per cada 100 m² de sostre 
residencial potencial). 

Hi ha diversos espais lliures de referència per la seva 
singularitat, localització i superfície: Parc de les Morisques, 
complex municipal esportiu, cementiri de Sant Quirze del 
Vallès. En destaca el gran espai de màxima centralitat que 
formen la unió del Parc del Torrent de la Font del Pont, Parc 
de Can Feliu, en els marges del torrent de la Betzuca. 

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

 

A.1.3. Estructurar el territori en base al 
valor del suport, considerant els aspectes 
productius i serveis ambientals. 

Pèrdua de funcionalitat dels espais lliures  de referència al 
municipi (Parc de les Morisques, àmbit complex esportiu, 
Parc del Torrent de la Font del Pont, i Parc de Can Feliu). 

1  

  El risc d’incendi forestal de l’àmbit del planejament es pot 
considerar alt, a tota la superfície coberta per conreus i bosc, 
amb presència d’espècies que són inflamables. Per contra, un risc 
molt baix a les parcel·les urbanitzades amb edificacions, gespa i 
jardins amb presència d’espècies amb poca combustibilitat.  

Tot i la potencialitat alta, l’índex de causalitat del municipi 
afectat varia entre ALT i MIG, essent aquest últim el majoritari. 

A.1.4. Protegir els béns i les persones del  
risc d’incendi forestal, tenint en 
consideració el canvi climàtic. 

 

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

2  

  Segons el pla Plaseqcat, a Sant Quirze del Vallès no hi existeix 
cap empresa de risc químic, però sí a Terrassa. Aquesta 
afectació afecta la zona de les Fonts i Can Llobateres. El 
Plaseqcat indica que els municipis que es situen en zones de 
risc hauran de definir zones d’intervenció i d’alerta al voltant 
de les industries, com a mesures de seguretat. 

S’ha consultat el TRANSCAT, segons el qual hi ha la carretera 
(C-16) que limita pel sud-est el terme municipal, segons 
Resolució INT/2330/2013, que estableix nous criteris sobre les 
condicions mínimes a complir dels desenvolupaments afectats 
per mercaderies perilloses. 

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

Increment del risc químic. 1  
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  El Pla d’espais fluvials de la conca del riu Besòs, identifica els 
àmbits inundables del Torrent la Betzuca, però no dels seus 
efluents (Torrent de Vallcorba, Torrent de la Font del Pont, i 
de Can Vinyals). 

El mateix Pla, però de la conca del riu Llobregat, identifica els 
àmbits inundables de la riera de Rubí. 

A.1.6. Atendre al risc d'inundació, en relació 
a la delimitació de l'àmbit i a la ordenació, 
tenint en consideració el canvi climàtic 

 

Risc d’inundació en noves implantacions 

 

1  

  S’ha consultat a l’ARC, sense tenir fins a la data resposta. En 
certes activitats pot haver la possibilitat de haver generat 
contaminació del sòl. 

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

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

Contaminació del sòl. 

Incompatibilitat d’usos amb sols contaminats. 

2  

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

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

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

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

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

Increment de les externalitats, per increment de la 
mobilitat. 

1 Règim d’usos (m2 sostre): 

- Residencial 

- Comercial/terciari 

- Activitats 

Creixements previstos: 

- Sòl urbanitzable residencial 

- Sòl urbanitzable d’activitats 

Diferència planejament vigent: 

- Sòl urbanitzable residencial 

- Sòl urbanitzable d’activitats 

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

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

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

Increment de les externalitats, per increment de la mobilitat. 

2  

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

En relació al transport públic, es detecta una bona cobertura en 
relació als municipis de connexió. 

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

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

Emissió de contaminants. 

Emissió de GEH. 

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

2  

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

Manca de zones de parades de transport públic. 

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

Manca d’itineraris que possibilitin l’ús del transport públic. 

2  

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

Tot i el gran nombre d’infraestructures viàries de gran 
capacitat hi ha mancances en connexions entre el nucli urbà i 
aquestes. . 

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

Manca de connectivitat entre els diversos sectors del 
municipi. 

1  

 A.4. Establir una ordenació 
energèticament eficient. 

A Sant Quirze del Vallès es poden distingir tres tipus de zones 
urbanitzades: els nuclis tradicionals, els seus eixamples i les 
zones urbanes de baixa densitat. Com a zones urbanitzades 
consolidades tradicionals hi ha el nucli urbà de Sant Quirze del 
Vallès i les Fonts.  

El creixement natural d’aquest municipi és cap a l’est, entre 
la zona inundable de la Betzuca i la carretera C-58 (Sant Quirze 
Jardí, Mas Duran, Can Cases Blanques), i per l’oest (Vall Suau i 
Can Feliu), formant eixamples del municipi tradicional. Cap a 
l’oest el creixement queda interceptat per les vessants de la 
Serra de Galliners. 

A.4.1. Avaluar les emissions de GEH Increment de GEH. 1  

  L’orientació de les edificacions del municipi en els nous eixamples 
(Sant Quirze Park) del vessant nord no garanteixen 
l’assolellament en l’edificació, Però al dominar les cases 

A.4.2. Implantar un programa energètic. Increment de GEH. 

Efecte social d’accés a l’energia. 

2  
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unifamiliars amb la presència de patis interiors, garanteixen 
l’assolellament d’alguna de les façanes de les edificacions. 

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

Increment de GEH. 

Efecte social d’accés a l’energia. 

2  

B. CICLE DE L’AIGUA. B.1 Prevenir el risc d'inundació, 
evitant l'afectació a béns i 
persones. 

El Pla d’espais fluvials de la conca del riu Besòs, identifica els 
àmbits inundables del torrent de la Betzuca, però no dels seus 
afluents (Torrent de la Font del Pont, Torrent de can Vinyals, 
Torrent de la Vallcorba.).  

El PEF del Llobregat identifica els àmbits inundables a la riera 
de Rubí. Les àrees inundables més significatives de Sant Quirze 
del Vallès es situen a la plana d’inundació del torrent de la 
Betzuca on la franja inundable s’eixampla (los Rosales). 

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

Increment del risc i afectació de béns i persones. 

Modificar el règim d’avingudes dels cursos superficials. 

 

1  

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

Incrementar l’escolament i els cabals d’avinguda. 

Augment del risc d’inundació. 

1  

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

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

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

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

Increment de la pressió sobre els cursos superficials. 1  

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

Increment del risc i afectació dels espais fluvials. 

Modificar el règim d’avingudes dels cursos superficials. 

2  

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

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

El consum d’aigua de Sant Quirze del Vallès es troba per sota de 
la resta de la comarca del Vallès Occidental i Catalunya. 

 

El consum d’aigua de Sant Quirze del Vallès es troba sensiblement 
per sota de la resta de la comarca del Vallès Occidental i 
Catalunya. Sant Quirze del Vallès es situa en 194,0 l/hab. dia, la 
mitjana de la comarca del Vallès Occidental és de 199,1 l/hab. 
dia i la mitjana de Catalunya 208,68 l/hab. dia. Els usos de l’aigua 
es situa al 50% a través de xarxa i el 50% restant a través 
d’indústria i pous. 

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

Afecció a les aigües superficials i subterrànies. 2  

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

Increment del consum d’aigua. 

 

2  

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

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

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

2  
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 B.4. Fomentar l'estalvi i la 
reutilització de l'aigua en 
l'edificació. 

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

- Consum estàndard d'aigua a l'habitatge: 168 L/persona i dia. 

- Consum objectiu: 80 L/persona i dia. 

- Consum viable: 72 L/persona i dia. 

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

Increment del consum d’aigua. 

 

2  

 B.5. Preservar i millorar la qualitat 
de l'aigua. 

Es garanteix la connectivitat al sistema públic de sanejament en 
alta, i per aquest fet es mantindran contactes amb els gestors 
d'aquestes xarxes.  

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

Contaminació de les aigües superficials. 2  

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

Contaminació de les aigües superficials. 2  

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

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

• C-58: Accés AP-7 – enllaç C-16 (Terrassa) 

• C-16: Enllaç AP-7 – Enllaç C-58 

• C-1413a: C-16 – N-150 (Sabadell) 

En els Mapes Estratègics de Soroll identifiquen mitjançant l’índex 
Lden la població exposada a nivells de soroll durant el període dia 
(d) - vespre (e) - nit (n). Aquest índex de soroll s’identifica amb 
el grau de molèstia global produïda pel soroll de les 
infraestructures. 

Els recorreguts dels avions a per aterrar l’aeroport de Sabadell 
també són fonts de contaminació acústica. 

C.1.1. Determinar les prescripcions 
acústiques. 

Increment dels nivells de soroll. 1  

   C.1.2. Definir estratègies d’ordenació. Increment de la població exposada a nivells de soroll 
elevats. 

1  

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

Increment de la població exposada a nivells de soroll elevats. 2  

 C.2. Limitar la generació de 
necessitats d'enllumenat exterior 
(públic i privat) i evitar-ne els 
fluxos hemisferi superior, la 
intrusió lluminosa i l'impacte 
negatiu sobre els organismes vius. 

La zonificació lumínica actual al municipi és la següent: 

- E2: sòl no urbanitzable. 

- E3: sòl urbà. 

S’estableixen els següents criteris en tots els àmbits en relació a 
la zonificació lumínica, segons els possibles usos pretesos per 
l’ordenació del POUM, i en coherència amb el Mapa de protecció 
lumínica de Catalunya. 

- Vialitat: E3 

- Zones verdes intensives: E3 

- Zones verdes extensives: E2 

- Residencial: E3 

- Equipaments: E3 

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

Increment de la contaminació lluminosa. 2  

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

Increment de la contaminació lluminosa. 2  
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 C.3. Regular la implantació de les 
instal·lacions de radiocomunicació 
i de transport d’energia elèctrica, 
per tal de minimitzar els seus 
efectes sobre els éssers vius i el 
paisatge. 

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

 

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

Increment de la població exposada a nivells de radiació 
electromagnètica. 

2  

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

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

Increment de la població exposada a nivells de radiació 
electromagnètica. 

2  

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

El municipi de Sant Quirze disposa de contenidors per a la 
recollida de residus sòlids urbans i de matèria orgànica. 

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

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

2  

 D.2. Promoure en els edificis la 
previsió d’espais i instal·lacions 
que facilitin la recollida selectiva 
dels residus i, en general, en les 
operacions de gestió. 

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

2  

 D.3. Ordenar el desenvolupament 
de l’activitat constructiva amb 
l’objectiu de minimitzar els 
impactes associats als materials 
utilitzats i fomentar-ne la 
durabilitat, la reutilització i el 
reciclatge. 

Un 59,0% de la superfície del municipi es situa per sobre del 20% 
de pendent. 

D.3.1. Gestió de terres i enderrocs Increment excedents de terres. 

Generació d’excedents de terres. 

2  

   D.3.2. Gestió de residus durant la 
construcció 

Increment de la generació de residus. 

Augment dels abocaments de residus. 

2  

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

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

2  

E. BIODIVERSITAT, 
CONNECTIVITAT 
ECOLÒGICA I 
PATRIMONI NATURAL. 

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

La cobertura d’espais lliures al municipi és notable, superant 
els paràmetres mínims que marca l’actual llei d’urbanisme 
(742.466 m²; 41 m² d’espais lliures per cada 100 m² de sostre 
residencial potencial). 

Hi ha diversos espais lliures de referència per la seva 
singularitat, localització i superfície: Parc de les Morisques, 
complex municipal esportiu, cementiri de Sant Quirze del 
Vallès. En destaca el gran espai de màxima centralitat que 
formen la unió del Parc del Torrent de la Font del Pont, Parc 
de Can Feliu, en els marges del torrent de la Betzuca. 

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

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

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

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

1 Variació del SNU: 

- (%) Ocupació SNU 

- (%) Sòl artificialitzat 

  Les zones que tenen una especial funció per a la connectivitat 
per a la fauna són els cursos superficials d’aigua, on hi ha 
vestigis de formacions de boscos de ribera (alberedes, salzedes 
i altres boscos de ribera), que ressegueixen els afluents del 
torrent de la Betzuca. 

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

Pèrdua de connectivitat per a la fauna. 1  
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DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT 

Factor Objectiu Diagnosi Criteri Efectes ambientals potencials Prioritat Indicadors 

Des de l’any 2005 es té constància de la presència de la llúdriga 
(Lutra lutra) en la conca del riu Besòs, i més concretament en 
el riu La Betzuca. 

  En el municipi de Sant Quirze del Vallès hi ha les alzines de Can 
Camps (Quecus ilex), situats al costat de masia de Can Camps. 
Amb els seus més de quatre metres i mig de perímetre, és l’alzina 
de més amplada del Vallès Occidental. 

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

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

2  

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

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

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

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

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

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

1 Classificació sòl valor natural: 

- Sòl no urbanitzable 

- Sòl urbanitzable 

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

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

2  

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

Increment dels consums d’aigua. 

Generació potencial de residus orgànics. 

 

2  

F. PAISATGE, PATRIMONI 
CULTURAL I ÚS SOCIAL 

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

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

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

F.1.1. Realitzar una descripció general del 
paisatge. 

Pèrdua dels valors del paisatge del municipi. 2  

   F.1.2. Definir valors específics del paisatge. Pèrdua dels valors del paisatge del municipi. 2  

 F.2. Establir l’ordenació a partir 
d'estratègies d'integració 
paisatgística. 

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

Pren especial significació com a proposta estructurar el municipi 
a partir dels espais lliures.  

 Pèrdua de valors del paisatge. 

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

2  

 F.3. Urbanització. Tenir cura de la 
qualitat paisatgística dels espais 
urbans i espais lliures en sòl no 
urbanitzable. 

Hi ha diversos espais lliures de referència per la seva singularitat, 
localització i superfície: Parc de les Morisques, complex municipal 
esportiu, cementiri de Sant Quirze del Vallès. En destaca el gran 
espai de màxima centralitat que formen la unió del Parc del 
Torrent de la Font del Pont, Parc de Can Feliu, en els marges del 
torrent de la Betzuca. 

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

En l’àmbit del SNU, el terme municipal de Sant Quirze del Vallès 
del Vallès es divideix en parts força diferenciades: plana del 
Vallès i els Xaragalls del Vallès. En aquesta delimitació es pot 
afegir les vessants de la Serra de Galliners. 

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

Pèrdua dels valors del paisatge urbà. 

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

  

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

F.3.2. Exigència de la integració visual en el 
paisatge urbà de les instal·lacions de serveis 
tècnics en superfície amb el seu 
soterrament sempre que sigui possible, i 

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

2  
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DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT 

Factor Objectiu Diagnosi Criteri Efectes ambientals potencials Prioritat Indicadors 

especialment en el cas de les instal·lacions 
de transport d’energia elèctrica i similars. 

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

Generació de conflictes d’integració en noves implantacions. 2  

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

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

Impactes visuals en les edificacions noves. 2  
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4.2.2 Definició de les alternatives i justificació de l’escollida 

4.2.2.1 Proposta d’alternatives 
Les alternatives plantejades pel desenvolupament del POUM es centren en diferents aspectes 

MILLORA DE LA VIALITAT 

Reserves de vialitat supramunicipal.  

Hi ha projectat el traçat d’una via d’alta velocitat (Ronda de Terrassa) que uniria les Fonts amb la C-58, 
creant un recorregut alternatiu a la BP-1413a, que travessaria per la zona oest de la serra de Galliners, 
vorejant la urbanització de Can Parellada. Després d’enllaçar amb la C-58, continuaria en direcció nord, 
ja en terme de Terrassa, per la vall del torrent de la Grípia fins a la B-40. Aquesta es proposa com 
Alternativa 0. 

 

 

 

Com a alternativa 1 es proposa millorar la connectivitat, millorant les connexions amb les estructures 
viàries existents i el ferrocarril. Són propostes de petita escala, intervencions puntuals sobre la vialitat 
que permeten millorar la deficient connexió de Sant Quirze, sense incrementar les vies estructurals. 
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 Es proposa la connexió de Sant Quirze pel sud amb la rotonda de Sant Pau de Riusec. La unió es 
realitzaria a través del carrer de Mallorca, al polígon industrial Sud-Oest amb el carrer de l’Albereda 
de Sabadell que es tracta d’un nou carrer urbanitzat actualment sense sortida.  

 Construcció de l'enllaç entre l'aparcament del centre comercial i l'autopista habilitant l'accés en un 
punt més proper a l'autopista, evitant la circulació de l'accés fins al Poble-sec. 

 Definir l’extens aparcament de què disposa aquesta zona comercial és aprofitable com a “park & 
ride” per enllaçar la mobilitat en vehicle privat amb el ferrocarril. 

 

 

 

Vialitat urbana 

Amb estratègies de jerarquització per a permetre una major eficiència en els desplaçaments facilitant 
els que siguin a peu i en bicicleta. 

 Alternativa 0. Tramat viari actual permet el pas de vehicles de qualsevol tipologia per tot arreu, 
sense cap jerarquia, cosa que comporta efectes importants especialment per la mobilitat a peu, fent 
un tramat de carrers pensat pels vehicles. 

 Alternativament, que correspondria amb l’Alternativa 1, es proposa establir una jerarquia entre 
carrers. Uns de capil·laritat que formen els interiors d’illa, i uns altres que són les vies que 
estructuren la mobilitat. Es pretén crear illes àmplies on els carrers interiors siguin més pacificats 
respecte el trànsit rodat i per tant, són destinats a circulació d’arribada o sortida, i especialment 
espais de qualitat pel vianant. Aquesta alternativa afavoreix la mobilitat a peu, i enforteix les 
relacions veïnals i la cohesió social. 
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Jerarquia de carrers 

 

 Alternativa 2, complementàriament a l’anterior estratègia, es reforça l’estratègia de mobilitat 
basant-se amb l’estructura dels espais lliures i amb els parc urbans: 

 Crear una xarxa de mobilitat cívica amb l’entorn, garantint itineraris i relacions entre les peces 
noves i existents que es delimiten en el Pla i d’aquestes amb l’entorn natural que les envolta. 

 Potenciar l’eix del torrent de la Betzuca com a font de connectivitat i permeabilitat. Es proposa 
integrar eixos connectors tous i espais d’estada i lleure aprofitant l’escala territorial que aporta; 
unir l’àmbit del Polígon de Can Canals (a sud) fins a Can Llobateres (al nord) en un recorregut 
unitari. 

ASSENTAMENTS 

El planejament vigent configura els creixements residencials al marge esquerre del torrent de la Betzuca 
(Can Llobateres, Can Ponsic, el Castellet i Sotavia), i els d’activitat seguint la carretera C-58, abans dels 
creuament amb la via de ferrocarril (Can Canals Nord i Can Canals Est). 

Assentaments residencials 

Les estratègies del POUM són oferir el suficient habitatge en base a l’escenari definit per la memòria 
social. 

 L’alternativa 0 no seria viable, ja que no dona resposta als escenaris d’oferta d’habitatge segons allò 
que defineix la memòria social. 

 En aquest context com alternativa 1 es planteja consolidar l’estratègia del planejament vigent: 

 Consolidar els fronts residencials situats a la carretera de les Fonts i Can Ponsic. 

 Desenvolupar sòls encara no desenvolupats, com els buits urbans situats a l’àmbit de les Fonts 
Baix Riera, al marge de la Riera de Rubí. 
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 En una segona alternativa (seguint les directrius de l’OTAA), es planteja a més de la contenció dels 
assentaments, una reducció del sòl edificable, concretament a la urbanització de Can Llobateres, 
on es proposa: 

 Ampliar la zona d’espai lliure limítrof al Torrent de Betzuca, traslladant sòl residencial a 
l’interior de la urbanització, qualificant la resta de la zona forestal que envolta la urbanització 
com sòl no urbanitzable. 

 Preservar dos espais situats en la part nord del municipi de Sant Quirze que el Pla territorial 
Metropolità de Barcelona ha identificat com a amenaçats pels continus urbans: el connector 
ecològic transversal que uneix la serra prelitoral amb la litoral (la Via verda) i el corredor fluvial 
del torrent de la Betzuca. 

En el cas de Castelltort ja es va portar a terme un document específic que condicionava l’edificació 
valorant la vegetació i els pendents, i alhora també la continuïtat de la via verda. El POUM recull 
totes aquestes prescripcions. 

El cas de Castellet presenta una situació similar, sent sòls urbans consolidats sense  eines de gestió 
per canviar el model actual. 

Assentaments industrials i oferta d’activitat econòmica 

Activitats industrials/Terciàries (Can Canals Nord) 

Es planteja com alternativa 0 el manteniment de la situació actual, que es mostra d’un plantejament 
basat en el vehicle, deslligat completament del nucli de Sant Quirze o de qualsevol tramat urbà.  

Com alternativa, en aquests assentaments es preveu desenvolupar i ordenar aquest sector en base a la 
implementació d’usos terciaris, en coherència amb la seva posició de centralitat urbana i accessibilitat 
en transport públic (reestructurant l’accessibilitat i les circulacions rodades). Aquest fet implica garantir 
una bona accessibilitat per a vianants dins l’àmbit, així com una bona relació amb l’àrea de l’estació i 
el centre urbà de Sant Quirze del Vallès, mitjançant el cobriment parcial de les vies de ferrocarril. 

Es proposa reordenar i optimitzar l’àrea d’aparcament, potenciant el caràcter de node de mobilitat 
d’aquest àmbit, definint l’ordenació de la façana de les activitats terciàries i del gran espai lliure 
actualment ocupat per una gran superfície d’aparcament. 

Preveu també completar l’edificabilitat en aquest àmbit, incorporant la definició de l’ordenació 
volumètrica, buscant la millor relació amb les noves àrees de centralitat urbana de l’Estació i de Mas 
Duran. 

Activitats econòmiques (Can Canals Est) 

L’estat actual de Can canals no respon ni a l’oferta potencial industrial, ni a una adequada ordenació de 
la mobilitat, ni tan sols a una correcte relació amb el riu Sec, i el seu caràcter connector que hauria de 
tenir. 

Cal valorar que aquest espai és el col·lector dels fluxos de l’eix del Vallès amb la Betzuca, integrat en la 
part baixa de la Via Verda, amb un paper clau per a la continuïtat de paisatge  i d’itineraris, que 
potencialment poden relligar Rubí amb Sant Quirze, passant per Sant Cuat i Cerdanyola. 
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Aquest punt és la ròtula de connexió amb la Betzuca, i que permet la continuïtat cap els Bellots i el Cami 
dels Monjos ja a Terrassa. 

 

 

Punts crítics de connectivitat a Can Canals i Can Llobateres 
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SÒL NO URBANITZABLE 

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

 Alternativa 0, seria el manteniment de l’ordenació del SNU actual, que no es viable perquè no 
incorpora els mandats del pla territorial. 

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

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

Alternativa 1. ordenació clàssica del SNU, manteninit l’estratègia actual 

Reconeix els usos actuals i ordena el SNU en coherència, diferenciant: 

 Sòls forestals de protecció, incloent les cobertes forestals en l’àmbit inclòs en la XN2000, o espais 
d’especial protecció pel seu valor natural i de connexió previstos pel Pla Territorial. 

 Sòls forestals ordinaris, que inclou les cobertes forestals dins el sòl de protecció preventiva prevista 
pel Pla Territorial. 

 Sols agrícoles de protecció, que inclou els sòls agrícoles en l’àmbit inclòs en la XN2000, o espais 
d’especial protecció pel seu valor natural i de connexió previstos pel Pla Territorial. 

 Sòls agrícoles de valor, per la seva qualitat, que respondrien bàsicament a la plana al·luvial de la 
Betzuca. 

 Sòls agrícoles ordinaris que inclou eles cobertes agrícoles dins el sòl de protecció preventiva prevista 
pel Pla Territorial. 

Aquesta estructura respondria a l’ordenació actual del SNU, incorporant la consideració del planejament 
territorial. 

Alternativa 2. ordenació del sòl no urbanitzable en base a nivells de suport i de filtres transversals 

La concreció en l’ordenació del sòl no urbanitzable es defineix en quatre nivells: 

 Dos del suport, i que per tant determinen la qualificació, zones i sistemes, del sòl no urbanitzable. 

 Dos transversals, que estableixen: 

 Proteccions, riscos, o serveis ecosistèmics, ... 

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

 

SUPORT FILTRES TRANSVERSALS 

 Proteccions | Serveis | Riscos 

Unitats de paisatge. Proteccions, espais protegit (PEIN i XN2000),  Connectivitat 
territorial, Boscos de protecció territorial 

Unitats de gestió. Components de qualificació Serveis ecosistèmics: proveïment, regulació, culturals. 
Patrimoni i Paisatge 

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

 Infraestructures 

 Camins, xarxa de reg, prevenció d’incendis 
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Suport 

Té per objectiu definir la qualificació de zones en el SNU, que permeti delimitar grans àrees estables, 
on hi concorren aspectes geomorfològics i de gestió comuns, que els fan diferents i fàcilment 
reconeixibles d’altres. Aquesta delimitació es basa en les Unitats de Paisatge, dels Catàleg de paisatge 
de la Regió Metropolitana de Barcelona. La caracterització d’aquests unitats de paisatge, es fa a partir 
de les proporcions de les unitats de gestió que les composen, i per tant parcel·les. La particularitat de 
cada una de les unitats de paisatge es basa en les proporcions dels usos en cada una de les unitats de 
gestió, sense fixar però la seva posició específica, sinó la seva resistència a canviar, o la seva vocació. 

Unitats del paisatge de Sant Quirze del Vallès 

La tendència d’ordenació dels espais oberts, és a uniformitzar criteris i transcendir els límits municipals, 
a través de les unitats de paisatge, definides en els Catàlegs de Paisatge. 

Partint de base de les unitats de paisatge definides en el catàleg de paisatge, es porta a terme aquesta 
especialització, que són: 

 

CATÀLEG DE PAISATGE UNITATS DE PAISATGE POUM  

Plana del Vallès Vessants de la Betzuca 

 Vall de Can Vinyals 

Xaragalls del Vallès Vessants de Les Fonts 

 

De les unitats del paisatge proposades en el Catàleg del Paisatge es subdivideix la Plana del Vallès amb 
les Vessants de la Betzuca i la Vall de Can Vinyals. Per contra donat que la Serra de Galliners actua de 
divisòria, s’incorpora les vessants de les Fonts que drenen a la riera de Rubí. 

Unitats de gestió. Components de qualificació 

Un cop establertes  les unitats de paisatge, les zones, cal definir els components de qualificació. 

Es fa en base a dos conceptes: 

 Vocació del sòl, que introdueix dos aspectes claus: 

 Usos actuals, i usos objectiu. Permet definir no allò que és la unitat, sinó allò que té vocació de 
ser, que s’entén és l’estat ideal, independentment de la gestió que es pugui portar a terme en 
un moment donat. 

 Objectius pel conjunt de la unitat, la comparació de l’estat actual i la vocació, pel conjunt de 
la unitat de paisatge, de la zona, permet establir objectius en la planificació. 

 Resistència a la transformació. El dinamisme introduït pel fet de treballar amb vocacions del sòl, 
també introdueix la possibilitat que un sòl amb un ús concret es transformi en un altre ús, tal com 
passa. En aquest context hi ha d’haver la possibilitat de definir resistències a canviar, especialment 
per aquelles unitats que per la seva qualitat i posició, són inalterables. 

Els components són els següents: 

 Agrícola de seca, sòls agrícoles sense infraestructures de reg, essent el punt culminant els camps de 
cereals sense reg situats a la plana del Vallès. 

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

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

 Prats i herbassars, situats als marges de la xarxa hidrogràfica. 

 Xarxa hídrica, que inclou els espais aigualosos, ja siguin cursos superficials, estanys, i zones humides 
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Filtres transversals 

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

Tradicionalment, aquestes situacions s’han resolt generant noves qualificacions, noves zones en els 
espais oberts amb uns condicionants específics, propis de la protecció.  

Aquesta estratègia tindria sentit, si aquestes proteccions o realitats transversals, que generalment 
superen l’àmbit territorial, no es superposessin i fossin alhora limitades. Però aquest no és el cas, i a 
més, donada la major informació i demandes que es donen en els espais oberts, fa que aquesta estratègia 
pugui generar una proposta d’ordenació amb un mínim de coherència. 

Els filtres definits són els següents: 

 Figures de protecció dels espais naturals, com XN2000 i PEIN 

 Planejament territorial 

 Sòl de protecció preventiva 

 Sòl de valor natural i de connexió 

 Sòl de protecció territorial 

 Riscos 

 Inundació 

 Químic 

 Tecnològic 

 Serveis ecosistèmics: 

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

 Regulació: infiltració, protecció d’incendis (resolt amb l’ordenació) 

 Culturals. Patrimoni i paisatge 

Infraestructures en el sòl no urbanitzable 

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

 Xarxa de camins 

 Infraestructures de reg 

 Infraestructures per a la prevenció dels incendis forestals. 

ESTRATÈGIES EN RELACIÓ A LES ACTIVITATS EXTRACTIVES 

Es pot plantejar doncs el plantejament d’aquesta clau fixa, que delimiti uns usos, més o menys estables, 
restringint l’extracció del recurs a aquests límits. 

Alternativament, es pot fer una adequació d’aquestes activitats a la seva restauració, garantint en el 
planejament, no només una superfície màxima d’activitat extractiva en el municipi, sinó també 
intervenir en el ritme de restauració, i per tant també en la qualitat ambiental del municipi, i alhora 
mantenint l’explotació del recurs. 

En aquest context cal diferenciar dos tipus d’extracció minera a cel obert: 

 Explotació clàssica 

 Restauració integrada 

La diferència entre una i l’altra es mostra en els següents esquemes. Conceptualment la primera manté 
un sol estat d’explotació en tot el seu perímetre, mentre que la segona, la integrada, hi conviuen tots 
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els estadis, per tant, els fronts d’explotació, els patis i runams, les zones en restauració, i les zones 
restaurades. 

Aquesta segona estratègia té diferències substancials respecte la primera, ja que permet retornar als 
usos previs els espais restaurats, sense esperar a la finalització de l’activitat, i per tant a la seva 
component de qualificació potencial que el POUM ha definit. 

S’estableix doncs l’activitat extractiva com un ús, en unes determinades condicions que caldrà regular, 
però no com una qualificació urbanística finalista, ja que no ho és 

 

 

 

4.2.2.2 Resum de la valoració de les alternatives 
En la següent taula es mostra el resum de la valoració, integrant tots els criteris i objectius, que han 
estat la base per a l’ordenació proposada: 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS VIALITAT ASSENTAMENTS SNU EXTR 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 

A.1.1. Evitar l’ocupació innecessària de 
sòl 

           

A.1.2. Adaptar la ordenació a les formes 
del relleu, evitant pendents al 20% 

           

A.1.3. Estructurar el territori en base al 
valor del suport, considerant els 

aspectes productius i serveis ambientals 
           

A.1.5. Atendre al risc químic, quan el 
sector es trobi proper a un establiment 

afectat per la legislació d'accidents greus 
           

A.1.6. Atendre al risc d'inundació, en 
relació a la delimitació de l'àmbit i a la 

ordenació 
           

A.2.1. Preveure sostre amb aprofitament 
urbanístic diferent a l'habitatge i ubicar-

lo cercant la integració i interrelació 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS VIALITAT ASSENTAMENTS SNU EXTR 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 

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

connectivitat 
           

A.4.1. Avaluar les emissions de GEH            

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

           

B.1.2. Evitar els canvis de les condicions 
hidrogeològiques de la conca, ja sigui 

mitjançant la limitació d’usos o 
l’establiment de mesures de contorn. 

           

C.1.1. Determinar les prescripcions 
acústiques 

           

C.1.2 Definir estratègies d’ordenació            

E.1.1. Introduir criteris de biodiversitat, 
i una concepció reticular com element 
de coherència en el disseny dels espais 

lliures urbans. Preveure la connectivitat 
dels espais lliures exteriors amb els 

espais lliures interiors. Qualificar com a 
zones verdes o espais lliures els indrets 

de major valor, envoltants de connectors 
ecològics 

           

E.2.1. Qualificar com espais lliures els 
hàbitats d'interès i altres espais de valor 

introduint mesures per a la seva 
preservació, i en especial dels espais 

fluvials i de la vegetació de ribera 

           

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS VIALITAT ASSENTAMENTS SNU EXTR 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 

TOTAL 0 1 11 3 8 13 0 0 8 0 6 

VALORACIO RESUM            

 

Per tant, en totes les estratègies, és l’alternativa 2 les més adequada. 

4.2.3 Mesures preventives i correctores 
El POUM proposa dos tipologies de mesures: 

 Mesures estratègiques. Fan referència a les directrius generals marcades en els objectius del POUM: 

 Mesures en l'ordenació proposada. La proposta recull les determinacions ambientals del pla, 
quedant plasmades en l’ordenació, tant del sòl urbà com del sòl no urbanitzable: 

 Estructurar la ciutat a partir dels torrents i els espais lliures. El nou Pla proposa una millora 
d’aquesta condició verda de la ciutat, integrant els torrents i els verds urbans de la ciutat 
en un sistema estructurat de relacions, on l’espai lliure faci a la vegada la doble funció de 
connector i límit entre la urbs consolidada i compacta i l’espai rural, agroforestal del seu 
entorn. 

 Els torrents com a espais de lleure i connexió. Dins el terme municipal es localitzen un 
conjunt de torrents i connectors d’un alt valor paisatgístic i mediambiental als que el Pla 
proposa integrar com espais connectors de la ciutat amb el seu entorn natural més proper: 

Parc del torrent de la Font del Pont.  
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Parc del torrent de la Betzuca, riera de Can Barra i el Riu Sec.  

El Parc de la riera de les Arenes.  

El pla especial del parc dels torrents de sant Quirze del Vallès. 

 La Riera de Rubí i Torrent de la Betzuca i els torrents com a parcs urbans i espais connectors. 
El Pla incorpora com a una actuació aïllada a desenvolupar de manera seqüenciada en el 
temps la potenciació i millora del corredor del riu Sec. 

 Garantir la continuïtat dels corredors naturals. El POUM (especialment en els nous 
desenvolupaments) garanteix la continuïtat dels sistemes generals que estructuren el municipi, 
i que mantenen la funció connectora molt concretament amb els que encara conserven una certa 
naturalitat com el riu Sec (com a eix connector estructural del municipi) i els seus efluents: 
Torrent de Vallcorba, Torrent de la Font del Pont, i Can Vinyals. 

 Control de les activitats en l’espai agrari. Hi ha un aspecte específic, i que és objectiu principal 
del POUM, que és la limitació de les construccions, no associades a l’activitat agrària en el sòl 
no urbanitzable, malgrat no ser un aspecte d’especial importància en el municipi de Sant Quirze 
del Vallès, si que ho és en general en el Vallès, i en el conjunt del territori català: 

 Vinculació de les activitats al suport. En el POUM es planteja donant importància a 
l’activitat, sense restringir aquestes d’entrada en funció de la tipologia d’edificació, a partir 
d’uns paràmetres d’ocupació i de sostre. Respon a un concepte de possibilitat, permetent 
les activitats que comportin la millor gestió dels espais oberts, més que de potencialitat, 
concretant un sostre i una ocupació sense més. 

 Regulació de les activitats. Assumint el principi de que la regulació del sòl no urbanitzable 
del POUM vol dinamitzar les activitats en l’espai agrari com a mesura per la seva gestió, 
s’estableixen mecanismes per tal de fer aquesta regulació des de la pròpia activitat, que és 
la que es vincula a la gestió d’un àmbit més o menys extens vinculat, i per tant gestionat, a 
tres nivells: ús, influència territorial i dimensió. 

 Limitació de sostre i reciclatge de les edificacions existents, a partir de l’estimació de 
l’ocupació màxima i el grau de pressió en el SNU. 

 Reciclatge de les edificacions existents. Per tal d’afavorir el reciclatge de les edificacions 
existents, es preveu premiar aquelles activitats que portin a terme l’aprofitament de sostre 
existent vacant, propi o aliè. 

 Canvi climàtic amb estratègies d’adaptació, mitjançant la reducció estructural de demanda de 
recursos, i la seguretat front els riscos, i per altra banda estratègies de lluita com la reducció de 
gasos d’efecte hivernacle. 

Les estratègies per a la reducció de l’impacte ambiental, poden ordenar seguint 5 grans línies 
d’actuació, que són: 

 Reducció de la demanda, que preveu l’ús només d’allò que és necessari, eliminant les 
despeses innecessàries. 

 Eficiència, que representa l’obtenció d’un determinat servei amb el mínim consum possible. 

 Reutilització, i concretament l’ús de recursos locals, permetent la utilització de manera 
adequada dels recursos que ofereix l’entorn immediat 

 Reciclatge, convertint en recurs els residus dels propis processos o d’altri. 

 Compensació dels efectes generats, o les externalitats. 

S’ha fet una avaluació de la demanda addicionals de recursos que preveu el pla. Aquestes es fan 
sense la quantificació de les estratègies de reducció, que afecten a: 

 Cicle de l’aigua, amb les prescripcions de reducció de demanda i estratègies de reutilització 

 Mecanismes i infraestructures per la gestió de residus 

 Estratègies per a l’ús de materials procedents de reciclatge i reciclables en la construcció, 
amb l’objectiu de reduir la seva petjada ecològica. 
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 Estratègies energètiques, tant per compensar la pèrdua d’estocs per l’ocupació de nou 
territori, com de la seva capacitat embornal, a més de compensar, total o parcialment, la 
despesa corrent d’energia a través d’energia fotovoltaica. 

S’han definit mesures enfront la seguretat als riscos: 

 Risc ‘inundacions. S’ha avaluat, per a tots els cursos el risc d’inundació, per a períodes de 
100 i 500 anys, delimitant els usos en funció del risc. 

 Risc d’incendis. Delimitació, definint com a sistema urbanístic en sòl no urbanitzable les 
franges de protecció dels incendis forestals. 

Es preveu compensar al màxim les emissions derivades de la despesa energètica i de les 
transformacions de sòl.  

 En aquest context es fa una estimació del potencial fotovoltaic de Sant Quirze del Vallès. 

 Qualsevol nou desenvolupament de sectors d'activitat econòmica garantirà la compensació 
de l'estoc i segrest de C del sòls afectats no destinat a zones verdes, si aquestes mantenen 
les cobertes preexistents. 

 En habitatge, concretament habitatge unifamiliar aïllat o arrenglerat serà obligatori 
compensar el 100% de les emissions amb producció d'energia elèctrica fotovoltaica. El valor 
de referència serà de 50 kWh/m2any 

 En habitatge, concretament habitatge plurifamiliar serà obligatori compensar el 25% de les 
emissions amb producció d'energia elèctrica fotovoltaica. El valor de referència serà de 35 
kWh/m2any. 

 Mesures específiques. Són mesures concretes generades per l’estat actual i pels efectes ambientals 
de la proposta de planejament: 

 Franges de protecció contra incendis. Es preveu definir com a sistemes, les franges de protecció 
que limiten amb urbanitzacions (de 25 m d’amplada). Les franges de protecció perimetral de les 
urbanitzacions enfront a incendis forestals, es troben regulades pel decret 123/2005 de 14 de 
juny i la Llei 5/2003 de 22 d’abril. 

 Zones verdes entre torrents i nous desenvolupaments. Els desenvolupaments que preveu el POUM 
i que limiten amb rieres i torrents, es proposa la implantació de zones verdes que afavoreixin la 
connectivitat amb els espais connectors territorials. Els espais que preveu el planejament amb 
els torrents i rieres que el limiten. 

 Millora de les condicions ambientals de Can Canals Nord. Qualsevol nova actuació que comporti 
la consolidació del sostre pendent haurà d’anar acompanyada de la millora ambiental de la 
urbanització. Aquesta millora ambiental es formula a través de l’IDEEU (Índex de Devolució 
Ecològica de l’Espai Urbà) 

Partint dels conceptes de sòl/vol/biodiversitat, és pot establir una metodologia adaptable a la 
planificació de l’espai urbà on: 

 Suport  sòl 

 Funcionalitat del verd basat en la quantitat Biomassa  Vol 

 Funcionalitat del verd basat en la qualitat  biodiversitat 

Aquesta metodologia permet fraccionar i explicar el retorn de serveis ecosistèmics del verd a 
nivell quantitatiu, de la biomassa (regulació climàtica, segrest de GEH, ...), dels qualitatius, 
lligats a la biodiversitat i per tant d’ambients més complexos i estables, i per tant introduir la 
capacitat de diferenciar ambients amb més o menys pertorbacions propis i característics de 
l’espai urbà. 

En un exercici qualitatiu podem doncs explicar les potencialitats de retorn de serveis 
ecosistèmics de totes les realitats urbanes, ja no només dels espais lliures, sobre aquest trinomi 
sòl / vol /biodiversitat, introduint un nou concepte de ‘devolució urbana’. 
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Aquesta anàlisi tan bàsica permet exposar diverses realitats: 

 La potencialitat del sòl, com a valor qualitatiu el tenen els espais públics. 

 Quan al vol, la biomassa, es concentra en la vialitat i en els espais lliures, en relació als 
sistemes. 

 Quant a la biodiversitat, en l’espai públic hi ha un cert potencial, sempre que els espais  
tinguin capacitat i dimensió per generar espais nucli naturalitzats sense excessives 
pertorbacions. 

A l’àmbit d’aparcament de Can Canals se li associa un IDEEU. L’IDEEU marca un nivell d’exigència 
de sostenibilitat a totes les realitats urbanes, definint un sistema de quantificació, sense resoldre 
les solucions concretes, que serà responsabilitat i mèrit de cada un dels projectes que es 
plantegin tant en l’espai públic com privat. En aquest cas serà el projecte d’urbanització de 
l’espai d’aparcament de Can Canals Nord. 

 Recuperació espai agrari en zones emboscades. El POUM proposa la recuperació de tots aquests 
espais, que històricament han estat sòls agraris i que tenen una vocació de sòls agrícoles. Aquesta 
tipologia de sòl es diferencia comparat les ortoimatges de l’any 1946 amb l’actual. 

 Marges de la Betzuca, situats al nord del sector de Can Llobateres. 

 Franja nord de Can Ponsic, fora del sector. 

 Vessant sud del Castellet, que davallen fins la llera del torrent de Can Vinyals. 

 Limitar superfície efectiva d'activitats extractives. El POUM limita la superfície màxima de 
l’activitat extractiva en el municipi, definint-la com la superfície actual. El POUM classifica el 
sòl de les activitats extractives en funció del grau de restauració en la què es troben en 
l’actualitat. 

 El planejament preveu que les activitats extractives son un ús transitori, i un cop restaurada 
la seva superfície haurà de tornar als components de qualificació previs a l’explotació. 

 Es defineixen cinc tipus de superfícies que caracteritzen les activitats extractives 
(Instal·lacions, Front d’explotació, Àrea sense restaurar, Àrea en restauració, Àrea 
restaurada). 

 S'estableix com a sistema d'explotació de les activitats extractives a cel obert la restauració 
integrada, mantenint una proporció de superfícies en funció del seu estat:  

1/3 de les zones d'explotació no restaurades (1,2,3),  
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1/3 de la superfície en restauració (4), i la resta,  

1/3 ja restaurat (5). 

 Només es permetrà l'ampliació de l'activitat extractiva si la superfície restaurada es igual o 
superior a 1/3 de la superfície explotada, i la suma de la zona restaurada i en restauració, 
és igual o superior als 2/3 de la superfície explotada. 

L'increment de superfície de l'activitat no serà mai superior a la superfície restaurada de 
l'activitat que es vol ampliar. 
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5.  PROGRAMA DE SEGUIMENT 
Un cop aprovat definitivament el POUM, s’ha d’implementar un programa de seguiment ambiental per 
al desenvolupament del mateix. L’objectiu principal d’aquest monitoratge és documentar, al llarg del 
temps, les repercussions que té el progressiu desplegament de les propostes del nou planejament. 

S’ha de tenir en compte que els projectes futurs que es desenvolupin podran ser objecte d’avaluació 
d’impacte ambiental ordinària segons estableix la Llei 21/2013, de 9 de novembre, d’avaluació 
ambiental. Si no incorporaran un Informe Ambiental, amb un tràmit estrictament urbanístic. 

En tots els casos es prendrà de base les mesures definides en el present POUM, detallades amb caràcter 
general, i/o concretades en certs aspectes per cada nou desenvolupament. 

El seguiment ambiental del planejament ha de centrar-se en verificar l’aplicació i eficàcia de les 
determinacions ambientals del pla. En general, són tots aquells desenvolupats en l’estudi ambiental 
estratègic i incorporats en la normativa del Pla, més els aspectes que s’han concretat en l’ordenació, i 
aquells altres de la gestió de les obres per al desenvolupament del pla. De manera particular s’apunten 
especialment els aspectes següents: 

 Connectivitat territorial, que inclou tant l’ordenació dels espais lliures, especialment els de caràcter 
territorial. Alhora, s’haurà de verificar els mecanismes de contenció per potenciar la funcionalitat 
dels espais de connectivitat i evitar l’accés a l’interior dels espais lliures. Concretament s’haurà de 
verificar: 

 Ordenació i restauració dels espais lliures, en base a la matriu agro- forestal. En aquest context 
serà important garantir la gestió agrària de les zones de conreu incloses en els espais lliures de 
caràcter territorial. 

 Millora de les lleres com espais centrals de connexió, amb especial incidència en el Torrent de 
la Betzuca (i els seus efluents) i la Riera de Rubí.. 

 En relació al cicle de l’aigua, s’haurà de verificar: 

 Desenvolupament i funcionalitat de les estratègies de contenció quant als canvis de les 
condicions hidrològiques de la conca. 

 Execució i eficàcia de les mesures per garantir la qualitat de les aigües aportades a les lleres. 

 Millora de les lleres, i dels sistemes naturals que l’acompanyen. 

 Activitats extractives, verificant els seus límits i l’estat de restauració dels espais explotats. 

 En relació al sòl no urbanitzable: 

 Portar el sòl als components de qualificació potencials establerts, a través de les millores de les 
activitats, especialment en el que fa referència a la recuperació de conreus en zones forestals 
amb un alt risc d’incendis. 

 Evitar noves ocupacions dimensionant de forma correcte les explotacions i afavorint el reciclatge 
del sostre existent. 

 Evitant usos no compatibles. 

 En relació a les obres d’urbanització, i de les obres d’edificació, si més no en els primers anys de 
desenvolupament del pla, s’haurà de vetllar per l’eficàcia dels plans que s’han definit per limitar les 
externalitats durant aquest procés, i concretament: 

 Pla de gestió de terres, que estableix una banc comú de dipòsit i préstec per compensar les obres 
d’urbanització i edificació durant l’execució del pla. 

 Pla d’accessos, que estableix també itineraris comuns, així com les condicions d’execució 
d’aquests accessos provisionals durant les obres mentre no es consolidin els vials definitius. 

 Pla de gestió de residus, que fa referència a les obres d’urbanització, com a l’aplicació de les 
gestió de residus en les obres d’edificació. 

 Control de la qualitat atmosfèrica. 
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 En relació a les emissions de GEH 

 Correcte disposició dels habitatges i terciari, aprofitant les millors exposicions. S’ha resolt en 
l’ordenació, i s’han modelitzat les diferents tipologies d’edificacions, per habitatge i terciari, 
per assegurar que en aquestes disposicions és possible arribar a nivells de demanda d’energia 
primària corresponents a nZEB. 

 Reducció d’afectació de la superfície de màxima capacitat de segrest de C, que no es quantifica, 
però que manté a llarg termini el Sol Urbanitzable No Delimitat sense transformar.. 

 Aportació a renovables, aprofitant l’energia solar tant per ACS com per producció d’energia 
elèctrica a partir de panells fotovoltaics 

5.1 EXECUCIÓ DEL PVA 

ESTRATÈGIA DE SEGUIMENT 

L’estratègia de seguiment es basa en tres capítols: 

 Definició dels nivells de seguiment. 

 Indicadors de seguiment 

 Documentació 

Nivells de seguiment 

Els nivells de seguiment es defineixen en base a les fases de desenvolupament del pla, i al gestor o 
responsable de la seva execució o control. S’estableixen Cinc nivells de seguiment: 

 Relatius al desenvolupament del planejament derivat 

 Relatius a les obres d’urbanització 

 Relatius a les obres d’edificació 

 Relatius a la funcionalitat de les estructures comunes 

 Transferència d’indicadores de sostenibilitat del model urbà. 

Relatiu al desenvolupament del planejament derivat 

Assegurant la inclusió de les mesures definides en el POUM i la seva correcta gestió. En el mateix context 
del POUM inclouran, amb major precisió , els següents nivells de seguiment: 

 Relatius a les obres d’urbanització 

 Relatius a les obres d’edificació 

 Relatius a la funcionalitat de les estructures comunes 

 Transferència d’indicadores de sostenibilitat del model urbà. 

Relatiu a les obres d’urbanització 

Té per objectiu verificar la realització de les propostes definides en l’ordenació i d’altres mesures de 
correcció. Inclou la realització de les obres d’urbanització, vialitat, espais lliures, restauració d’espais 
degradats,... 

Cada un dels projectes d’urbanització haurà d’incloure les mesures que li són d’aplicació, i el seu propi 
pla de seguiment.  

 Control atmosfèric, fent referència a les mesures de control de l’emissió de PM-10 durant al 
construcció. 

 Estratègies de connectivitat, que descriurà si ha de desenvolupar estructures de permeabilitat del 
conjunt del planejament, si s’escau, i l’ordenació dels espais lliures en relació a l’àmbit on s’inclogui. 

 Proposta de restauració de les superfícies generades, tant de caràcter permanent, com de caràcter 
temporal com accessos, instal·lacions auxiliars, etc. 
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 Propostes de gestió, en el cas dels espais lliures, en coherència amb l’espai on es desenvolupi. 

Relatiu a les obres d’edificació 

En allò relatiu a les condicions d’edificació el Pla de Vigilància es remet a la llicència emesa per 
l’Ajuntament Sant Quirze del Vallès, en aplicació de la normativa urbanística. 

Un altre aspecte és allò relacionat amb els  plans comuns de reducció d’externalitats: 

 Pla de gestió de terres 

 Pla de gestió de terres vegetals 

 Pla de gestió de residus 

Relatiu a la funcionalitat de les estructures comunes 

El POUM estableix una sèrie de directrius i estratègies comunes a tot l’àmbit, per les quals es necessita 
una coordinació i seguiment també del conjunt, que s’aniran construint durant la vigència del POUM 

El PVA ha de vetllar per a què es portin a terme les mesures definides i que siguin efectives: 

 Connectivitat ecològica 

 Control hidrològic de les conques 

 Restauració de sòls degradats 

 Restauració de les activitats extractives 

 Implementació de les mesures de reducció de les emissions de GEH 

TRANSFERÈNCIA D’INDICADORS DE SOSTENIBILITAT DEL MODEL URBÀ 

La POUM farà referència a. 

 Consum de sòl 

 Estratègies de connectivitat 

 Sostenibilitat de model 

 Consum d’aigua 

 Energia 

 Gestió de residus 

 Reducció de GEH 

 Compensació d’estoc i segrest de C 

 Potencial productiu d’energies renovables 
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PARÀMETRES DE SEGUIMENT I ÍNDEX PROPOSATS 

Per tal de realitzar el seguiment de l’evolució de l’àmbit en aplicació del que estableix el POUM i 
d’avaluar l’assoliment dels objectius i criteris establerts, s’estableixen, en base a allò que ha establert 
el Document d’Abast els següents indicadors bàsics, pels quals s’estableix el valor de referència: 

 

TAULA RESUM DELS INDICADORS 

Descripció Valor Origen 

Classificació del sòl   

Sòl urbà Consolidat 556 Estudi ambiental estratègic 

Sòl urbà NO Consolidat 139 Estudi ambiental estratègic 

Sòl urbanitzable 0 Estudi ambiental estratègic 

Sòl no urbanitzable 782 Estudi ambiental estratègic 

Règim d’usos (m2 sostre)   

Residencial 256.911 Estudi ambiental estratègic 

No residencial 416.580 Estudi ambiental estratègic 

Núm. d’habitatges potencials 9.401 Total Municipi 

Densitat sectors residencials 71 Estudi ambiental estratègic 

(%) Percentatge de sòl artificialitzat (B2) 47,1% Document d’abast. 

Indicadors per a l’avaluació ambiental 
dels plans d’ordenació urbanística 
municipal. 

Previsió de nous habitatges 1.945 Document d’abast 

No es determinant l’indicador B3. 

La previsió d’habitatges és el resultat 
de la Memòria Social. 

El creixement de població és el resultat 
dels escenaris de creixement, i en cap 
cas una alternativa. 

Tampoc ho és el nombre d’habitats per 
habitatge, que també resultta de 
l’estat actual i d’allò que preveu la 
memòria social. 

Intensitat d’ús per habitatge (B4) 0,96 Document d’abast. 

Indicadors per a l’avaluació ambiental 
dels plans d’ordenació urbanística 
municipal 

Tipologia de creixement (C3) 0,48 Document d’abast 

Indicadors per a l’avaluació ambiental 
dels plans d’ordenació urbanística 
municipal 

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

41,9 km Document d’abast 

Percentatge d’ocupació en sòl no 
urbanitzable (B1) 

1,2% Document d’abast. 

No inclou els sistemes generals 
d’infraestructures C58 i Ferrocarril 

Grau de protecció del sòl no 
urbanitzable (B5) 

100% Document d’abast 

GEH derivats del consum energètic (3.1) 115.943,00 Document d’abast 

GEH derivats de la mobilitat generada 
(3.2) 

83.081,27 Document d’abast 
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TAULA RESUM DELS INDICADORS 

Descripció Valor Origen 

GEH derivats del consum d’aigua (3.3) 439,18 Document d’abast 

GEH derivats de la gestió de residus (3.4) 17.267,20 Document d’abast 

Superfície de zones d’elevada qualitat 
paisatgística afectades per noves 
implantacions (5.1) 

0,0 % Document d’abast 

 

5.2 DOCUMENTACIÓ 
Cada un dels desenvolupaments urbanístics a partir dels quals es desplega el present POUM generarà un 
document que nodrirà el pla. 

A part l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès portarà a terme una actualització documental específica 
de: 

 Gestió dels sòls urbans i urbanitzables, en referència a les mesures aplicades. 

 Seguiment del SNU amb actualització de l’índex d’ocupació per zones i l’actualització dels 
components de qualificació. 

 Estat de les estructures de connectivitat 

 Nivell d’implementació de les mesures de lluita contra el canvi climàtic amb un inventari 
d’instal·lacions 

Aquest seguiment documental es portarà a terme cada 5 anys, durant la vigència del pla 

5.3 GESTIO DEL PVA 

PERIODICITAT I MOMENT DE LES VERIFICACIONS DEL COMPLIMENT I LA IDONEÏTAT DE LES MESURES ADOPTADES 

Les mesures adoptades per a la preservació i millora del medi ambient formen part de la mateixa 
proposta d’ordenació o estan incloses en les normes urbanístiques. 

Així doncs, l’acompliment d’aquestes mesures és eminentment normatiu. 

No s’estableix una periodicitat de verificació de la seva idoneïtat atès que aquesta tasca forma part de 
la pròpia gestió municipal i de les administracions responsables de diferents aspectes ambientals i 
territorials (aigua, atmosfera, patrimoni, mobilitat, riscos, etc.). 

NORMES I ALTRES DETERMINACIONS AMBIENTALS PER A LA FORMULACIÓ I L’AVALUACIÓ DELS PLANS I PROJECTES QUE ES 
DESENVOLUPIN EN L’APLICACIÓ DEL POUM 

Les normes urbanístiques inclouen determinacions per a la formulació i l’avaluació de plans i projectes 
que es desenvolupin en aplicació del POUM. 
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ORGANISME O ORGANISMES RESPONSABLES 

L’organisme responsable del seguiment i supervisió del desenvolupament de la present POUM és 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

 

 

 

Ignasi Grau Roca | enginyer agrònom | IGREMAP SLP 

Sant Quirze del Vallès, agost del 2022 



 
 

 
 

 

 

 

DILIGÈNCIA, per fer constar que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
Sant Quirze del Vallès, ha estat aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de 
29/09/2022, i aquest document de 104 pàgines en forma part. 

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura 

El secretari acc., 

 

 

 

Pere Gallego Cañizares 


		2022-08-12T11:54:04+0200
	46117363V IGNASI GRAU (R: B62789680)


		2022-10-05T11:34:17+0200
	PEDRO ANTONIO GALLEGO CAÑIZARES - DNI 46801252R (TCAT)




