
IGREMAP SLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

 

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  SANT QUIRZE DEL VALLÈS 
Sant Quirze del Vallès, agost de 2022 

 



 

 

 

PAG. 2 DE 292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÈDITS 

 

IGREMAP SLP 

Ignasi Grau Roca | enginyer agrònom 

Ricard Molina Castellà | enginyer de forest 

Eloi Parcerisa Martínez | geògraf 

Ferran Costa Segarra | geògraf 

Judit Guart Mateos | ambientòloga 

Eric Moran | ambientòleg 

Nil Marlès | geògraf 

Mariana Lessa | arquitecte 

Candela Martínez Moya | administració 

  



ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

MEMÒRIA 

PAG. 3 DE 292 

ÍNDEX DEL DOCUMENT 

1. INTRODUCCIÓ ..................................................................................... 5 

1.1 OBJECTE ...........................................................................................5 

1.2 PRESENTACIÓ DEL PLA ...........................................................................5 

1.3 OBJECTIUS DEL POUM ............................................................................6 

1.4 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ ........................................................7 

1.5 AVALUACIO I CONSIDERACIÓ DEL RESULTAT DE CONSULTES, INFORMES I AL·LEGACIONS 
EN EL PROCÈS D’AVALUACIÓ. ................................................................. 11 

2. DETERMINACIONS DELS REQUERIMENTS AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS DEL PLA .... 43 

2.1 DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES MÉS RELLEVANTS DEL MEDI .................. 55 

2.2 REFERENTS I REQUERIMENTS NORMATIUS QUE AFECTEN A L’ÀMBIT D’ORDENACIÓ ... 144 

3. SENSIBILITAT AMBIENTAL. PRINCIPALS EFECTES AMBIENTALS POTENCIALS ........... 158 

3.1 SENSIBILITAT AMBIENTAL ..................................................................... 158 

3.2 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS. POTENCIALS EFECTES AMBIENTALS 
PRINCIPALS ..................................................................................... 165 

4. ALTERNATIVES ................................................................................. 176 

4.1 PROPOSTA D’ALTERNATIVES ................................................................. 176 

4.2 COMPARACIÓ D’ALTERNATIVES .............................................................. 193 

5. PROPOSTA ...................................................................................... 228 

5.1 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL ....................................................................... 228 

5.2 QUALIFICACIÓ .................................................................................. 229 

6. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS DEL 
PLANEJAMENT PROPOSAT .................................................................... 244 

7. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLANEJAMENT ............................................... 253 

7.1 IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE TRANSFORMACIÓ ........... 253 

7.2 DEMANDES ADDICIONALS DE RECURSOS ..................................................... 253 

8. MESURES CORRECTORES ..................................................................... 258 

8.1 MESURES ESTRATÈGIQUES .................................................................... 258 

8.2 MESURES ESPECÍFIQUES ....................................................................... 276 

9. PROGRAMA DE SEGUIMENT .................................................................. 288 

9.1 EXECUCIÓ DEL PVA ............................................................................ 289 

9.2 DOCUMENTACIÓ ................................................................................ 292 

9.3 GESTIO DEL PVA ................................................................................ 292 

 





ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

MEMÒRIA 

PAG. 5 DE 292 

1.  INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTE 
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. 

1.2 PRESENTACIÓ DEL PLA 
 

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 
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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 

 

1.3 OBJECTIUS 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.  

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. 
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 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 

 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. 

1.4 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 

1.4.1 Necessitat de sotmetre el planejament 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 
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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. 

1.4.2 Històric del procés 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. 

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. 
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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 X 

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 

 

 

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 
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 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 

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 
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LLISTAT DE CONSULTES  

Organisme 

Administracions públiques 

Resposta 

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 

 

1.5 AVALUACIO I CONSIDERACIÓ DEL RESULTAT DE CONSULTES, INFORMES I AL·LEGACIONS EN 
EL PROCÈS D’AVALUACIÓ. 

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 Ambeintal Estratègica 

1.5.1 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: 
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 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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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). 
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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. 

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 

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 
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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. 

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 
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. 

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. 

 

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. 
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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,... 

 

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 

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 
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REQUERIMENTS DEL DOCUMENT D’ABAST 

Ordre Apartat Descripció Consideracions Consideració 

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. 

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%) 

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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1.5.2 Requeriments dels informes sectorials derivats de l'aprovació inicial 

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. 

L’últim  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 





 

 

 

PAG. 22 DE 292 

CONTESTA INFORMES SECTORIALS 

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

- 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. 
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  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 
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. 

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 



  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. 
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  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 
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. 

 



  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 

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. 
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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 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 
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. 

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 



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, 

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. 
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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. 

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. 

  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. 
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(...) 

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. 

(...) 

  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, 

S’incorporen aquestes prescripcions en la normativa urbanística.  



 

 

 

PAG. 30 DE 292 

CONTESTA INFORMES SECTORIALS 

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

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. 

    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”. 

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

    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 
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. 

S’incorporen aquestes prescripcions en el Catàleg de masies i cases rurals. 

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. 

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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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 
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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1.5.3 Requeriments de la proposta de 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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ESMENES DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 

Ordre Apartat Descripció Contesta Consideració 

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” 
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 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 
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.) 

Els plànols 3b, es delimita el SH, i en el 3c, si s’escau, la component de qualificació “aigua”. 

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” 
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 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 
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. 

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 
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 

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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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. 

 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 

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

(...) 
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o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, excepte que es compti amb la prèvia autorització 
administrativa”. 

2. Disposicions específiques quant a aigües residuals: 

(...) 

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  



ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

MEMÒRIA 
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 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.  

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. 

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. 

 

 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. 
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- 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. 

- 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. 
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 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. 

 

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 

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. 

 



 

 

 

PAG. 42 DE 292 

ESMENES DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 

Ordre Apartat Descripció Contesta Consideració 

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. 

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. 

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 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. 

 

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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1.6 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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2.  DETERMINACIONS DELS REQUERIMENTS AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS DEL PLA 

2.1 DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES MÉS RELLEVANTS DEL MEDI 

2.1.1 Característiques generals de l’àmbit 

2.1.1.1 Context territorial 
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 

 

2.1.1.2 Geologia 

GEOLOGIA  

Sant Quirze, i la comarca del Vallès Occidental, se situen dins la fossa tectònica del Vallès-Penedès, a la 
part nord d’aquesta depressió Prelitoral que formen part de la Cadena Costanera Catalana.  
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La Depressió del Vallès-Penedès es va formar a principis del Miocè, quan es va produir un enfonsament 
dels materials paleozoics i mesozoics de l’antic Massís Catalano-Balear, els quals van formar el sòcol que 
reomple la depressió. 

El Massís de Sant Llorenç del Munt forma part de la Serralada Prelitoral tot i que el seu origen es deu a 
l’orogènia alpina en aquest punt de contacte entre la depressió de l’Ebre i les serralades costaneres. 

La primera etapa de l’orogènia alpina, durant el Paleogen, fou de caràcter compressiu, formant-se els 
extensos mantells d’encavalcament de Castellar – les Preditxes – la Pineda. En una segona etapa, iniciada 
durant el Neogen i encara actuant, el caràcter fou distensiu i és quan es formà la fossa del Vallès-Penedès 
i la individualització de la Serralada Prelitoral. 

Des del punt de vista litològic es poden distingir diferents unitats caracteritzades petrogràfica i 
sedimentológicament: 

Conglomerats Turbolense-Vallesiense.  

Conglomerats de color marró amb cantells de pissarra (85%), quars (5%), roques porfídicas (5%), gres i 
calcària (5%). La matriu és sorrenc-argilosa. Cap a la base augmenta lleugerament la proporció de 
calcària i cap a la part superior augmenta la proporció d'argila en la matriu, arribant a constituir en els 
nivells superiors fins al 50% de la roca. 

Aquests materials es troben distribuïts per la part oest del municipi i constitueixen el material competent 
que configuren les serralades i tossals. Aquests afloraments es situen per sobre del mantell argilós. 

Complex argilós – conglomerat del Vallesiense – Vindoboniense 

Aquesta unitat està formada fonamentalment per argiles groguenques que inclouen freqüents nòduls 
calcaris, en què s'intercalen petits rodals de sorra i, de vegades, veritables nius de conglomerats. En 
elles queden incloses tres subunitats detrític-grolleres que de W a E són: "Con de dejecció de Les Fonts 
de Terrassa "," Con de dejecció de l' cementiri de Castellar de Vallès "i les" arcosas de Caldes de Montbui. 

Aquesta unitat és la dominant a la part occidental i central del municipi, situant-se als contraforts de 
les masses rocoses més competents. 

Dins d’aquesta unitat es pot trobar en el municipi: 

Con de dejecció de Castellar del Vallès 

Format per conglomerats grisos amb cantells de pissarra (58%), roques granítiques (granit 15%, filonianes 
20%), quars (5%), calcària (2%). Aquesta subunitat coincideix amb les àrees al·luvials del torrent de la 
Betzuca, Torrent de la Font del Pont i de Vallcorba. 

ELEMENTS D’ESPECIAL INTERÈS 

No es troba ni cap punt (geòtop) ni espai (geozona) d’interès geològic de l’inventari realitzat a Catalunya 
l’any 2002. El més proper es troba a Les Fonts en terme de Terrassa (333. Successió miocena de Les Fonts 
de Terrassa-Montagut). 
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Geologia del municipi de Sant Quirze del Vallès 

2.1.1.3 Geomorfologia 
A l’àmbit es troba en mig de la Depressió Prelitoral Catalana que travessa la vall del Llobregat. Així, es 
troba dividida en dues planes, al nord-est pel Vallès, i al sud–oest la del Penedès. Concretament, a la 
part occidental d’aquesta plana vallesana entre les conques  del Ripoll i la riera de Les Arenes. 

A la major part del territori, les pendents estan entre el 7% i el 20%, amb pendents de mitjana a l’entorn 
el 12%. Una sèrie de talussos compartimenten l’àmbit: en alguns talussos situats entre camps i en els 
límits oest de la zona d’estudi, el pendent és entre el 43% i el 78%; en d’altres talussos i en la major part 
dels marges dels torrents, els pendents es troben entre el 20% i el 43%.  

Pel que fa a les diferents orientacions de l’àmbit, s’observa una estructura complexa dominada però per 
les dues vessants de la carena que creua l’àmbit de nord a sud, identificant-se en direcció est, aquesta 
mateixa morfologia ondulant marcada per els torrents que drenen el territori en sentit nord-sud. 

La Serra de Galliners formada per turons de poca alçada (Turó del Mojal 312m) i Turó de Can Camps 
(296m) creua el municipi de N a S exercint de divisòria d’aigües entre les dues conques. Aquest caràcter 
de divisòria d’aigua, amb dos conques vessants separada per on transcorre el Camí dels Monjos. El vessant 
més abrupte amb pendents majoritàriament per sobre el 20 % cap a les Fonts i la Riera de Rubí, es 
diferencia del vessant del Torrent de la Betzuca, més planer, que albergava les zones de conreu, de 
secà, avui colonitzades pels assentaments urbans.Geologia 

El municipi s’estén pel vessant de la serra de Galliners, es tracta d’una carena constituïda per materials 
quaternaris dipositats per l’acció sedimentària d’un curs d’aigua de fa 12 milions d’anys amb poca 
llargada però amb una gran energia. Aquests materials sedimentats miocènics avui els trobem amb 
argiles, argiles grogues i gresos, juntament amb conglomerats de mida reduïda i nòduls calcaris. 

Per altra banda, la part est i l’extrem oest del municipi formen part dels ventalls al·luvials de Castellar 
del Vallès i Terrassa respectivament. 
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2.1.1.4 Edafologia 

TIPUS DE SÒL 

L'inventari de sòls segueix la classificació de " Soil Taxonomy System ", i dins l’àmbit del planejament 
s’han diferenciat els tipus Entisols, inceptisòls i alfisòls, que en realitat corresponen tres ordres diferents. 
Així, els entisòls (sòls recents) presenten un mínim grau d’evolució, mentre que els inceptisòls mostren 
ja horitzons diferenciats i, fins i tot, horitzons B d’alteració que indiquen una evolució major respecte 
els primers. UN altre tipus són els alfisòls, que presenten horitzons d’acumulació d’argila i alteració 
intensa. 

ENTISÒLS 

D’aquests sòls recents se’n troben dos subordres diferents: 

 Xerofluents 

Es troben en planes o relleus suaus, on la posició geomorfològica permet el dipòsit d’aportacions 
freqüents de materials al·luvials que enterren els materials preexistents en fase d’edafització. 

La seva superfície total no és gran al municipi, però les seves característiques topogràfiques, físiques 
i químiques favorables al creixement de plantes els confereixen gran importància agrícola i 
econòmica 

Aquests sòls es troben associats a la riera de Vallserena principalment. El subgrup majoritari, dins d’aquests 
tipus de sòls, el conformen el Typics Xerofluvents. 

 Xerorthents 

Són els entisòls que es troben en vessants de pendent accentuat, de manera que s’afavoreix l’erosió 
i el rejoveniment continuat del perfil per pèrdua de materials. Es localitzen principalment a les zones 
culminants de pendent més acusada del massís del Corredor i faldes del Montseny. 

Dins d’aquest ordre també s’inclouen els sòls artificials produïts per l’home, els xerarents, com a 
conseqüència del rebliment d’antigues activitats extractives o abocadors. 

INCEPTISÒLS 

Quant la geomorfologia ho permet i l’erosió no ha estat massa intensa, l’horitzó A pren fondàries 
superiors al grup anterior, que poden arribar fins a un màxim de 35 cm a causa de les aportacions 
col·luvials tant a la Serra del Corredor com a la depressió del Vallès. Apareix un horitzó B d’alteració 
més o menys profund, que descansa sobre el material originari. 

L’horitzó d’alteració, de tipus càmbric, es caracteritza per la presència de productes de meteorització 
(argiles i òxids de ferro), de manera que mostren coloracions  brunes-vermelloses i canvis d’estructura. 
En ocasions poden tenir, a més, horitzó d’acumulació de carbonats. Depenent de la riquesa en matèria 
orgànica, aquests sòls es cataloguen dins els subordre Xerocherpts (no gaire rics en matèria orgànica), o 
Xerumbrepts (contenen un epipedió ric en matèria orgànica). D'aquests, dins l'àmbit en estudi només es 
troben Xerocherpts. 

 Xerocherpts 

Els subtipus de sòls xerocherpts a la zona d’estudi són els següents: 

Calcixerollic Xerocherpts: presenten acumulacions de carbonats sobre els sediments terciaris i 
quaternaris carbonatats i sobre alguns dipòsits col·luvials. Són molt abundants  a la depressió de 
Vallès. 

Fluventic Xerocherpts:  desenvolupats sobre materials d’aportació dels rius, en terrasses no actuals. 
Són sòls bastant fèrtils. 

 Alfisòls 
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Representen els sòls amb un major grau d’evolució a San Quirze del Vallès. Es caracteritzen per la presència 
d’horitzons d'acumulació d’argiles (endopedió argílic). Sovint presenten un horitzó C amb recarbonatació 
notable ( horitzó càlcic) i de color clar, que pot arribar a estar cimentat. 

En funció del factor temps, dels canvis texturals, del color més o menys vermellós i del grau de saturació de 
l’horitzó argílic en l'àmbit de Sant Quirze s’identifiquen majoritàriament dos subordres d’alfisòls: els 
haploxeralfs i alguns rhodoxeralfs. L’aparició de l’un o l’altre també depèn de la morfologia i del grau d’erosió 
i col·luviament que s’ha donat en cada indret. Prop de l'àmbit del Pla Parcial únicament s'han localitzat 
Haploxeralfs. 

 Haploxeralfs 

D'aquests únicament s'observen sòls del subordre Càlcic Haploxeralfs localitzats a la franja de terres situades 
entre la serra del Corredor i l’autopista AP-7. 

QUALITAT AGROLÒGICA 

Des d’un punt de vista agrològic, per la seva morfologia, pendents inferiors al 5%, i el seu caràcter de 
secà, es pot concloure que té un valor agrològic mitjà, com en el conjunt de la plana del Vallès. 

En aquests àmbits hi dominaven cultius d’olivera, fruiters i ametller, juntament amb els cultius de 
cereals. El cultiu d’olivera, fruiters i ametller, han anat perdent superfícies de terres llaurades durant 
els darrers anys. Segons el cens agrari del 2009, únicament hi havia 80 ha de cultius herbacis en el 
municipi per cap de fruiters, olivera i vinya. 
 

TERRES LLAURADES PEL TIPUS DE CONREU (2009) 

Cultius Sant Quirze Vallès Occidental Catalunya 

Herbacis 80 4.541 511.150 

Fruiters 0 194 110.819 

Olivera 0 209 101.236 

Vinya 0 30 61.391 

Altres 1 7 7.829 

Total 81 4.981 792.425 
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Prime lands (zones cultius amb pendent < 5%) 

2.1.1.5 Clima 

El clima d’aquesta zona és clarament mediterrani, el clima segons la classificació Thornthwaite és sec 
subhumit, mesotèrmic. 

L’estació meteorològica més propera a l’àmbit del Pla, es troba al municipi de Sabadell, situada al Parc 
Agrari, molt propera a l’àmbit de la Modificació Puntual des de l’any 2008. 

La precipitació mitjana anual obtinguda de l’estació de Sabadell-Parc agrari és de 645 mm, amb un 
màxim molt semblant a la primavera i a la tardor. Els mesos de menys pluges es corresponen a l’estiu, 
amb una mitjana d’entre 18 i 22 mm. En els gràfics adjunts es pot observar la progressió. 

 

 

Gràfic de pluviometria a l’estació meteorològica de Sabadell – Parc Agrari (2009-11) 
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Pel que fa a la temperatura, la mitjana anual és d’uns 14,6ºC a Sabadell-Parc Agrari. A Sabadell-Parc 
Agrari la temperatura mínima mitjana mensual més baixa s’assoleix al mes de gener (0,4 ºC i 1,9ºC 

Pel que fa a la temperatura, la mitjana anual és d’uns 14,6ºC a Sabadell-Parc Agrari. A Sabadell-Parc 
Agrari la temperatura mínima mitjana mensual més baixa s’assoleix al mes de gener (0,4 ºC i 1,9ºC 
respectivament) i la màxima mitjana mensual més alta a l’agost (30,1ºC a ambdues). La temperatura 
màxima assolida a 37,2ºC a Sabadell-Parc Agrari, mentre la mínima absoluta, -6ºC al desembre. 

A Sabadell-Parc Agrari hi ha una evapotranspiració potencial anual (ETP anual), calculada pel mètode de 
Thornthwaite, d’uns 897 mm, força elevada. Coincideixen els mesos més calorosos amb els de mínima 
precipitació (juliol-agost). 

 

 

Gràfic de temperatures a Sabadell-Parc Agrari. 2009-11 
 

Al Vallès Occidental predominen els vents de l’oest i en l’àmbit de Sant Quirze del Vallès no és una 
excepció ja que es troba en un espai obert al centre de la plana. 

2.1.1.6 Socioeconomia 
L’estudi sòcio- econòmic s’estructura en dos grans apartats: 

 Població 

 Activitats 

L’àrea en estudi queda definida pel municipi de Sant Quirze del Vallès 

INDICADORS  

Nom de l’entitat Sant Quirze del Vallès 

Superfície (km2) 14,1 

Densitat (habitants 2016/km2) 1.397,6 

Nombre Entitats població 12 

Altitud (metres) 188 

Coordenades UTM (m) UTMx 423.430 

Coordenades UTM (m) UTMy 4.598.522 

 

Totes les dades han estat facilitades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, tant per consulta directe 
o via Internet: www.idescat.cat. 
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POBLACIÓ 

L’estudi de la població inclou quatre apartats: 

 Tendència demogràfica 

 Estructura 

 Migracions 

 Distribució 

Tendència demogràfica 

Es realitza un estudi de la tendència demogràfica de l’àmbit de Sant Quirze, on s’analitza: 

 L’evolució del creixement net en el període 2.001-2.011. 

 Tipus de creixement mig en el citat període. 

Sant Quirze del Vallès presenta un creixement net de més del 32% durant el període 2.001 – 2.011. La 
comarca del Vallès Occidental també presenta un creixement net alt amb un 19,38% però no tant acusat 
com el del municipi de Sant Quirze. Aquesta tendència a l’alça es deu, en bona part, a un moviment 
migratori. 

 

CREIXEMENT PER 1000 HABITANT (2.001-2.011) 

Municipi Total (2.011) Total (%) Natural (%) Migratori (%) 

Sant  Quirze 5.297 32,35 9,06 23,29 

Vallès Occidental 158.088 19,38 6,17 13,21 

 

De l’anterior taula es dedueix que el creixement es degut bàsicament a migracions, i en ambdós casos 
per sobre del creixement mig de Catalunya, que es situa en 0,139% (13,9 por 1000 habitants). 

En el mateix sentit s’ha de dir que les xifres es refereixen a població estable. La població de temporada 
lligada al turisme, pot fer que en els mesos d’estiu es multipliqui la població. 

Estructura de la població 

S’analitza l’estructura a partir de les piràmides de població agrupant els habitants per classes d’edat de 
5 anys en el municipi de Sant Quirze del Vallès. Les dades es defineixen al 2.016. 

Conté els trets comuns al conjunt del territori català, com l’envelliment de la població representat per 
una piràmide amb base estreta, i un eixamplament a les classes d’edat entre 40 i 55 anys per l’explosió 
de la natalitat en la dècada dels 60 juntament amb la immigració de parelles en aquest grup de població 
d’altres ciutats. Lligat amb aquest fenomen migratori de la ciutat a pobles propers receptors, s’observa  
un augment de població a les classes de 5 a 14 anys, per la natalitat de les famílies creades pels grups 
d’edat nascuts als 70 que són majoria a nivell de Catalunya i que s’estableixen a Sant Quirze del Vallès. 

ACTIVITATS 

Els sectors d’activitat presenten la següent distribució: 

 

POBLACIÓ PER GRANS SECTORS D’ACTIVITAT % (1.991-2.016) 

Sant Quirze del Vallès Agricultura Ind/Energia Construcció Serveis Total 

1991 0,7 39,3 5,1 54,8 3.778 
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POBLACIÓ PER GRANS SECTORS D’ACTIVITAT % (1.991-2.016) 

Sant Quirze del Vallès Agricultura Ind/Energia Construcció Serveis Total 

2001 0,7 28,1 6,1 65,6 6.911 

2011 0,0 18,9 3,8 76,8 8.757 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

 

Al municipi de Sant Quirze del Vallès, les activitats terciàries són el principal motor econòmic del 
municipi, aplegant dues terceres parts de la població ocupada, representant un 76,8% del pes econòmic. 

El sector industrial ha anat davallant  durant els darrers 30 anys, però constitueix la segona activitat amb 
major pes dins l’economia municipal amb un 18,9%. Les indústries es situen en els polígons industrials de 
Can Casablanques, Can Torres i Can Llobet i el Polígon Industrial del Sud-est. 

A partir dels anys 70, Sant Quirze del Vallès, passà d’agrícola a industrial: el poble fins aleshores havia 
mantingut la seva fesomia agrícola sense cap variació, i en els darrers vint anys del segle XX s’hi 
construïren nombrosos habitatges de pisos (nous eixamples) i residències unifamiliars. També es van 
asfaltar carrers i sorgiren polígons industrials i de residència. La població de Sant Quirze, que habita 
bàsicament en torres i cases baixes, era de 5 115 h el 1981, 9 046 h el 1991, 13 259 h el 2001 i 16 581 h 
el 2005. 

L’anàlisi demogràfica i d’habitatge es mostra complet al document de Memòria Social, integrant els 
documents del POUM 

L’agricultura és en forta recessió, juntament amb la ramaderia. Els principals conreus són els cereals 
(civada, ordi, blat), el farratge, les lleguminoses i el gira-sol. Quant a la ramaderia, hom destaca la cria 
d’aviram i de bestiar oví. 

 

Sant Quirze del Vallès no és un municipi on l’activitat turística sigui significativa. Aquest fet queda palès 
en la següent taula on no hi ha pràcticament allotjaments de caràcter turístic a l’àmbit. Els allotjaments 
turístics es concentren principalment a les poblacions que es situen a les proximitats del Montseny i de 
la Serra del Montnegre-Corredor. 
 

ALLOTJAMENTS TURÍSTICS. 2015 

Tipologia Sant Quirze del 
Vallès 

Vallès 
Occidental 

Hotels 0 53 

Places d’Hotels 0 6.339 

Càmpings 0 0 

Places de càmpings 0 0 

Turisme rural 5 3 

Places de turisme rural 66 30 

 

PATRONS DE MOBILITAT OBLIGADA 

El municipi de Sant Quirze del Vallès té una oferta de llocs de treball similar al nombre de persones 
ocupades dins del municipi, a diferència d’altres poblacions properes a Sabadell on l’oferta de treball a 
dins del municipi és inferior als residents ocupats; com per exemple, Castellar i sobretot Matadepera. En 
altres municipis estan desequilibrats en el sentit contrari, l’oferta de treball supera de llarg la població 
de persones ocupades; en són exemples Polinyà, Palau o Santa Perpètua.  
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Tot i l’equilibri entre residents ocupats i oferta de treball del municipi, a Sant Quirze el percentatge de 
persones residents que treballen al municipi es situa al voltant del 25%. 

 

MOBILITAT OBLIGADA PER RAO DE TREBALL 

Concepte St. Quirze Castellar Palau Solità Sta. Perpètua 

RESIDENTS OCUPATS DINS 1,614 3,669 2,135 3,428 

Privat 57% 63% 67% 57% 

Públic 7% 4% 3% 5% 

Altres 36% 34% 31% 38% 

NO RESIDENTS OCUPATS 
DINS 

4,763 3,309 6,985 11,941 

km/ dia desplaçament 21 38 42 30 

Total desplaçaments km 98,193 126,792 290,379 356,241 

Privat 87% 89% 84% 80% 

Públic 13% 11% 14% 17% 

Altres 0% 0% 2% 2% 

RESIDENTS OCUPATS FORA 4,858 4,450 3,127 5,516 

km/ dia desplaçament 29 42 42 30 

Total desplaçaments km 138,805 186,545 131,671 163,049 

Privat 71% 86% 88% 78% 

Públic 26% 13% 11% 19% 

Altres 3% 2% 1% 2% 

TREBALLS DINS 6,377 6,978 9,120 15,369 

TREBALLS FORA 4,858 4,450 3,127 5,516 

% TREBALLS PER A DINS 101% 116% 58% 58% 
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Mobilitat obligada al municipi de Sant Quirze del Vallès 

 

 
Mobilitat obligada al municipi de Castellà del Vallès 

 

 

 

Mobilitat obligada al municipi de Palau Solità i Plegamans 
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Mobilitat obligada al municipi de Santa Perpètua 
 

2.1.2 Ocupació i consum de sòl 

2.1.2.1 Formes d’ocupació i consum de sòl 

ESTRUCTURA DE ELS COBERTES DEL SOL 

L’estructura territorial del municipi de Sant Quirze del Vallès és caracteritza pel domini de la coberta 
forestal (57,3%) per sobre les altres, destacant que la superfície urbana ocupa un 34,1% del municipi i la 
superfície agrícola (8,4%) és la que té una menor proporció, juntament amb la superfície d’aigües 
continentals (0,2%). 

ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Coberta Superfície (%) 

Agrícola 8,4 

Aigües 0,2 

Forestal 57,3 

Urbà (+sistema viari) 34,1 

 

Evolució dels usos de sòl 

Les cobertes de Sant Quirze del Vallès han evolucionat d’una forma semblant a les cobertures d’altres 
indrets del Vallès Occidental. Els camps de conreu han sofert un forta davallada arreu del municipi, 
afavorint les superfícies improductives (vials, aparcaments, zones industrials i zones residencials), i 
mantenint-se amb la mateixa proporció la superfície forestal. Hi ha hagut un increment notable del sòl 
urbanitzat, passant del 3,3 al 34,1%, creixent principalment contra els sòls de conreu, que han perdut 
més del 70 % de la seva superfície. El sòls forestals no han sofert variacions significatives. 
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Estructura territorial segons mapa de cobertes de l’any 1956 

 

 

Estructura territorial segons mapa de cobertes actual 
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Detall de les cobertes del sòl 

La coberta forestal a l’àmbit de Sant Quirze del Vallès està formada per un 6,6% de boscos d’escleròfil·les 
i un 33,1% per boscos de coníferes. La superfície de conreus herbacis correspon a un 8,1% de la superfície 
total. Finalment, és destacable que un 34,1% de la superfície total del municipi es correspon a superfícies 
urbanes i industrials. 
 

COBERTES DEL SÒL 

Coberta  Superfície (%) 

Aigües continentals 0,2 

Boscos caducifolis 0,6 

Boscos de coníferes 33,1 

Boscos d’escleròfil·les 6,6 

Conreus herbacis 8,1 

Prats i herbassars 5,5 

Matollar 5,5 

Plantacions de ribera 0,3 

Vials i aparcaments 3,4 

Zones industrials 7,3 

Zones nues 3,5 

Zones urbanes  15,4 

Zones verdes 7,9 
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ESTRUCTURA URBANA, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS 

Tal com s’ha exposat Sant Quirze del Vallès en els últims decennis ha protagonitzat un important 
creixement del sòl urbanitzat, comú al Vallès. 

Els assentaments residencials. 

Destaquen els nuclis tradicionals: 

 Veïnat de la Serra de Galliners 

 Barri del Poble-sec 

 Les Fonts (compartit amb el municipi de Terrassa) 

 Los Rosales 

 Masduran 

A més d’aquests amb els anys, s’ha anat desenvolupant una taca expansiva que ha anat, uniformitzant 
l’espai obert entre aquests nuclis tradicionals, mitjançant la implantació d’urbanitzacions, especialment 
cap a l’Est, i cap al nord: 

 Can Casablanques 

 Colònia Castelltort 

 Can Pallars 

 Can Llobateres 

 Sant Quirze Jardí 

 Can Feliu (o dit també la Vallsuau) 
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 Sant Quirze Parc 

Els assentaments tradicionals ocupen un 3,3 % de la superfície total del municipi, mentre que els nous 
assentaments incrementen aquest valor fins a gairebé el 34,1%. 
 

 

Nucli històric i nous creixements 

 

L’activitat econòmica 

La indústria constitueix la segona activitat amb major pes dins l’economia municipal. En el terme 
municipal s’hi troben els polígons de Can Casablanques, Can Torres i Can Llobet i el Polígon Industrial 
del Sud-est. Hi dominen empreses mitjanes i grans, entre les quals hi ha del sector tèxtil, metal·lúrgic, 
alimentari, químic, electrònic, de les arts gràfiques, etc. Entre les més importants destaquen la 
multinacional Electrolux España i l’empresa Cobega, associada a Coca-Cola. 

Aquesta activitat industrial, en els actuals episodis de pandèmia s’ha mostrat robusta, mantenint la seva 
capacitat econòmica. 

Les activitats terciàries són el principal motor econòmic del municipi i apleguen prop de dues terceres 
parts de la població ocupada. 

Malgrat això, aquesta activitat ocupa espais, fonamentalment plans associats a l’agricultura més 
productiva a la riba del torrent de la Betzuca, torrent de Vallcorba, torrent de la Font del Pont i als dos 
marges de la carretera C-58. 

La seva situació geogràfica entre la Serralada de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac i la llera del riu 
Besòs, ha generat un efecte significatiu en la connectivitat, malmeten la relació entre la Plana del Vallès 
i la Serralada Prelitoral. 
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Sectors d’activitat econòmica 

 

Instal·lacions 

A més de les grans infraestructures, seguint el corredor del riu Sec, a l’àmbit de Can Llobateres hi arriba 
la canonada d’aigua potable que subministra Sant Quirze, mitjançant el dipòsit de Can Llobateres (Aigües 
Ter-Llobregat). Es tracta d’una canonada de més de 50 anys d’antiguitat, que dóna problemes 
d’estanqueïtat. 

Línies d’alta tensió 

Hi ha quatre línies d’alta tensió de 110 kv que creuen el municipi de Sant Quirze. L’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès ha signat recentment  un protocol d’intencions amb l’Institut Català d’Energia per al 
soterrament dels trams de línia de 110 kv al municipi. Aquest acord recull la proposta de l’Ajuntament 
per soterrar aquestes línies que tenen un impacte significatiu sobre l’entorn urbà residencial. 

Hi ha dues línies (de 110 kv) que provenen de Cerdanyola del Vallès hi discorren des del sud-est del 
municipi fins al nord, dirigint-se cap a la planta de transvasament de Terrassa i l’estació receptora de 
Can Figueres. Des de l’oest del municipi i dirigint-se fins a la part central i resseguint cap al nord, hi ha 
la línia que prové de Castellbisbal i es dirigeix cap al nord fins la planta de transvasament de Terrassa 
(de 66 kv). Finalment, hi ha una línia que en el terç oest del municipi discorre de sud a nord, provenint 
de la subestació elèctrica de Can Jardí (Castellbisbal). 
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Instal·lacions/línies d’alta tensió 

Sistema de sanejament de les aigües residuals. 

El municipi de Sant Quirze del Vallès no disposa d’una estació depuradora d’aigües residuals. Les aigües 
són tractades a través de l’EDAR de Sant Pau de Riusec a Sabadell. La planta físico-química es va 
inaugurar el mes de febrer de 1992 i consta d'un tractament primari, amb opció de tractament físico-
químic, per a un cabal mitjà de 50.000 m³/dia. L'agost de 1997, es va posar en funcionament la segona 
fase, amb un tractament biològic, amb digestió anaeròbia de fangs, per a un cabal de 33.000 m³/dia. 
L'any 2007 es van iniciar les obres d'ampliació amb un tractament de Bioreactors de Membrana (MBR) 
pioner a l'estat Espanyol que permetrà la reutilització directa de l'aigua depurada. Dóna servei a una 
població de 200.000 habitants equivalents, pertanyents a Sabadell i Sant Quirze del Vallès. 

El barri de les Fonts està connectat a la depuradora de Terrassa que depura les aigües residuals de 
Terrassa, Matadepera i Les Fonts i el gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua. L'estació depuradora (EDAR) 
de les Fonts es va posar en funcionament l'any 1994 i posteriorment es va ampliar els anys 1999 i 2011. 
Tracta 75.000 metres cúbics al dia, xifra que equival a una població de 400.000 habitants de les 
poblacions de Terrassa, Matadepera i les Fonts (Sant Quirze). 
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Fitxa de les característiques de l’EDAR Sant Pau de Riusec a Sabadell. 
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Fitxa de les característiques de l’EDAR Terrassa. 
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SÒLS CONTAMINATS 

Els sòls contaminats són produïts normalment per activitats humanes que provoquen concentracions de 
contaminants superiors a les pròpies i que comporta un risc real o potencial per a la salut pública o els 
sistemes naturals. 

Aquesta contaminació ve produïda normalment per: 

 Mala gestió de residus 

 Males pràctiques d’instal·lacions industrials 

 Accidents 

No es té constància de l’existència de cap expedient de declaració de sòl tramitat. En certes activitats 
pot haver la possibilitat de haver generat contaminació del sòl. No es té constància de sòls contaminats 
en àmbits susceptibles de transformació. 

Malgrat això, hi ha instal·lacions existents, i concretament sense activitat, lligades a activitats 
extractives i bòbiles susceptibles de allotjar sòls contaminats. Són antigues activitats on es veu que les 
zones d’explotació s’han reblert amb materials de diversa procedència, i en tot cas, que no són propis 
de l’activitat. 

 

 

Pedrera Tamariu 

2.1.2.2 Estructura i identitat dels espais oberts 
La distribució dels usos del sòl en superfície segueix l’ordre detallat, que comporta també la següent 
distribució espacial: 

 Ús forestal, coincidint amb els vessants boscosos de la serra de Galliners, àmbit ripari dels marges 
dels torrents, i algunes masses aïllades de bosc de pins. Aquestes últimes es distribueixen en mosaic 
amb els camps de conreu i la urbanització. 

 En el pla, en les escasses zones lliures d’edificació, hi dominen els camps de conreu, front les zones 
forestals que van quedant reduïdes a petites taques. L’agricultura és bàsicament de secà, però també 
hi ha reductes d’horta al torrent de la Betzuca. 

ZONES AGRÍCOLES 

Es tracten sota dos aspectes, per tal de definir la distribució espacial, dispersió, i superfícies mitjanes 
de les explotacions. 

 Parcel·lació 
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 Dimensions segons superfície total 

Les dades es presenten en nombre d'explotacions en cada classe, per tal de caracteritzar la seva 
estructura i unitats. 

 
 

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILITZADA (SAU). 2.009 

Concepte Sant Quirze del 
Vallès 

Vallès Occidental 

Terres llaurades 81 4.981 

Pastures permanents 101 1.113 

Total 182 6.094 

 

 

La distribució sobre el terreny de les parcel·les és de forma radial a partir del nucli de Sant Quirze del 
Vallès, i varia la seva superfície en funció: proximitat al nucli, diferències entre secà i regadiu i el relleu. 
La dimensió de les explotacions està lligada al tipus d’aprofitament. Majors extensions per explotació 
corresponen a aprofitaments més intensius o bosc, i menors extensions a conreus més intensius. 
 

 
Usos tradicionals. Agricultura i boscos. 
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Aprofitaments  

Les terres llaurades en el municipi mostra que els cultius herbacis són els que predominen en el municipi. 
Les dades es presenten en superfície (ha) en cada classe d’aprofitament. 

 

TERRES LLAURADES PER TIPUS DE CONREU. 2.009 

Concepte Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 

Herbacis  81 4.541 

Fruiters 0 178 

Olivera 0 209 

Vinya 0 30 

Altres 0 23 

Total 81 11.085 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
 

ZONES FORESTALS 

Les zones forestals es situen principalment en les zones més muntanyoses del municipi, concretament 
en la Serra de Galliners (turó de Can Camps, 296 m d’altitud i turó de Mojal, 312 m). Els boscos són 
principalment de pi blanc, alzines i roures. Hi ha plantacions, poc explotades, d’espècies de creixement 
ràpid, com pollancredes.  

RAMADERIA 

La ramaderia intensiva i en menor grau extensiva és poc important, i en el conjunt dels municipis 
d’aquesta zona del Vallès, si més no comparativament amb l’extensió de sòl agrícola lliure. 

La cabana ramadera a Sant Quirze és de més de 59 UBG, en el Registre d’Explotacions Ramaderes del 
Departament d’Agricultura (Juliol 2020). 

La cabana ramadera està formada principalment per cavalls, i expressat en UBG són: 

 

CABANA RAMADERA 

Sant Quirze del Vallès UBG 

Èquids 59 

 

Domina principalment el boví i el porcí. 

Els aqüífers són vulnerables per Nitrats, degut entre d’altres a les dejeccions ramaderes. 

ACTIVITATS EXTRACTIVES I ÀREES DEGRADADES 

A l’àmbit del municipi de Sant Quirze del Vallès hi ha les següents activitats extractives: 

 

ACTIVITATS EXTRACTIVES 

Codi DXF Sup. (m2) Explotació Recurs explotat Situació actual 

2091 64.708,49 PUIGFEL, SA Argiles Activitat englobada en una nova explotació. 
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ACTIVITATS EXTRACTIVES 

Codi DXF Sup. (m2) Explotació Recurs explotat Situació actual 

2092 26.051,51 PUIGFEL, SA Argiles Activitat englobada en una nova explotació. 

2093 56.766,26 PUIGFEL, SA Argiles Activitat en actiu i restauració no iniciada. 

 

2.1.2.3 Incidència de les infraestructures de mobilitat 

INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I FERROVIÀRIES 

Les infraestructures , i els fluxos de mobilitat condicionen Sant Quirze, de diferent forma. 

Quant a infraestructures viàries, Sant Quirze és travessada per: 

 C58, que és una d eles principals vies que dona servei al Vallès Occidental, i concretament aquest 
àmbit seguint la vall del riu Ripoll, des de Barcelona, i servint els nuclis de Montcada, Ripollet 
Cerdanyola, Sant Quirze, Sabadell i Terrassa, seguint cap el Nord, ja seguint la vall de Llobregat. 

 C16, que segueix l’Eix Sant Cugat- Terrassa, i dona servei al nucli de les Fonts. 

 BP1503, seguint el mateix eix, que és l’anomenada tradicionalment carretera de les Fonts. 

 Ctra. de Caldes – Molins de Rei (C-1413a), que és la carretera més antiga, i la que avui possiblement 
ha perdut, malgrat el seu ús intensiu, aquest paper principal. Val a dir però que recull fluxos de by-
pass que generen una mobilitat incòmode pel nucli de Sant Quirze. 

També hi ha servei de ferrocarrils, seguint els eixos principals, concretament la línia de Barcelona- 
Terrassa, amb parada a les Fonts, i la línia de Sabadell, amb parada al nucli de Sant Quirze.  

 

 

Infraestructures viàries i ferroviàries principals 
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XARXA DE CAMINS 

Pel que fa a la xarxa de camins, pel terme de Sant Quirze hi discorren els traçats de dos GR, el 173 del 
Vallès Natural i el 6, que es tracta del sender de Sant Cugat del Vallès a Montserrat. Un altre camí 
important, que compta una alta freqüència de pas i d’importància cultural és el PR C-31 Camí dels 
Monjos. 

Park and ride’s 

L’estació de Sant Quirze disposa d’un aparcament, annexa a l’estació que actua de park&ride, amb servei 
als FGC, i concretament a la línia de Sabadell. Aquest també està ampliat a l’aparcament de l’altre 
marge de la línia, permetent un ús complementari dels aparcaments dels centres comercials. 

 

 

Aparcament de l’estació de FGC 
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Xarxa de Camins de Sant Quirze del Vallès 

2.1.2.4 Àrees de risc 
Per al present planejament s’han tingut en compte els següents riscos ambientals: 

 Risc geològic 

 Risc d’inundació 

 Risc d’incendis forestals 

 Risc químic 

RISCS GEOLÒGICS 

En aquest apartat s’expliciten els fenòmens a considerar con a riscos geològics. La presència del riu Sec, 
la plana del Vallès i de les Serralades Pre-litoral i Litoral fan que s’hagin de considerar aquests riscos, i 
de forma separada al risc d’inundació tant del riu Sec, com de les rieres afluents. 

Els riscos geològics van associats als següents fenòmens: 

 Risc d’esfondraments 

 Riscos d’esllavissades 

 Sismicitat 

Risc d’esfondraments 

Els esfondraments són moviments verticals del terreny, més o menys ràpids, lligats a l’existència de 
cavitats subterrànies pròximes a la superfície del terreny. La subsidència és un procés d’enfonsament 
lent, gradual, d’un sector de la superfície terrestre. 

L’àmbit de Sant Quirze del Vallès es situa dins de les zones de susceptibilitat mitjana, donat que el 50% 
del municipi es troben sobre conglomerats amb matriu sorrenca sense cimentar, amb afloraments 
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d’argiles i llims. La resta del municipi es situa en superfícies al·luvials, com la plana al·luvial de la riera 
de les Arenes i els ventalls al·luvials de Terrassa i Castellar del Vallès. 

Riscos d’esllavissades 

Una esllavissada és el trencament d’una part del terreny que es desplaça vessant avall per la influència 
de la gravetat. Dins d’aquesta definició s’inclouen una gran diversitat de processos, que es poden 
classificar en quatre tipus en funció de la dinàmica i del risc que poden generar: despreniments, 
esllavissaments, esllavissaments superficials i corrents d’arrossegalls.  

Les causes del desencadenament d’una esllavissada poden ser naturals o bé antròpiques. L’expertesa té 
en compte el risc associat a esllavissades per causes naturals. Les esllavissades degudes exclusivament a 
causes antròpiques, com és el cas de l’excavació d’un talús, provenen de problemes geotècnics o de la 
mala execució de les obres d’enginyeria. Tenint en compte que les causes antròpiques poden ser molt 
particulars i específiques de les obres que s’executen, no es tindran en compte. 

Entre aquestes zones de risc destaquen les activitats extractives, totes elles però subjectes als seus 
programes de restauració. 

L’àmbit de Sant Quirze del Vallès es situa en una zona fora del de risc d’esllavissades, de forma 
generalitzada, malgrat presenta zones, associades a petites valls o fondals, amb pendents elevades on 
el risc es present, amb una caracterització de baix. 

Els materials que formen part dels ventalls i plana al·luvial de la riera de les Arenes (Qva1 – 3), juntament 
amb pendents superiors al 36%, són susceptibles a generar esllavissades, sobretot després de períodes 
prolongats de pluja. 

Risc esllavissades 

Segons l’anàlisi realitzat aquests processos poden ser especialment significatius als marges dels torrents 
secundaris que davallen de la Serra de Galliners i evoquen les seves aigües als cursos principals d’aigua. 
Poden ser àrees sensibles a aquest risc la vall del torrent de Can Vinyals que drena les aigües fins al riu 
sec. 

Escarpaments en roca tova o sòls amb indicis d’inestabilitat 

La conca de la Riera de les Arenes des de la seva capçalera, fins al Papiol té un recorregut de 32,7 km 
amb una superfície de 115 km2. Aquestes dimensions i el relleu abrupte en capçalera, produeix fenòmens 
d’erosió diferencial a través del seu recorregut, amb valls embarrancades que ressegueixen les fractures 
per on discorren els torrents. 

En els trams on es produeixen ràpides excavacions es generen escarpaments i cingleres. Aquests 
escarpaments són especialment significatius en el marge esquerre de la riera de les Arenes a l’alçada del 
nucli de les Fonts. 

Despreniments 

L’elevada velocitat de la làmina d’aigua en períodes d’avinguda, queda incrementada pels efectes de la 
canalització i la impermeabilització dels marges i la llera de la Riera de les Arenes. Aquest augment de 
la velocitat de la làmina d’aigua, pot haver facilitat processos de despreniments i esllavissades dels 
materials de vessant, que ràpidament arrossegats han començat a dipositar-se aigües avall dels trams de 
ràpids. 

Aquestes àrees sensibles als despreniments, segons l’anàlisi de pendents i de materials geològics, i 
corroborat pel treball de camp es poden delimitar als marges del torrent de les Arenes a l’alçada de les 
Fonts. 
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Nivells de perillositat 

S’ha realitzat una anàlisi de la susceptibilitat de moviments de terreny de manera local per a l’àmbit 
d’estudi, a partir de la informació elaborada al respecte per part de l’Institut Geològic de Catalunya 
(IGC) referent a les unitats aflorants al medi, la tipologia i el pendent.  

Aquesta informació es resumeix a la taula següent: 
 

MATRIU DE RELACIÓ DE LA SUSCEPTIBILITAT DE MOVIMENTS DE TERRENY SEGONS LES UNITATS AFLORANTS, LA TIPOLOGIA DEL MOVIMENT I 
EL PENDENT DEL TERRENY 

Litologia Tipologia 
del 
moviment 

Pendent del terreny 

>45º 35º-45º 30º-35º 20º-30º 10º-20º 6º-10º <6º 

>100
% 

70-100% 58-70% 36-58% 18-36% 11-18% <11% 

Roques massives 
(granits, calcàries, 
conglomerats, gresos...) 

Desprenime
nts, 
bolcades 

MITJA
NA 

BAIXA A MODERADA 

Roques massives amb 
intercalacions / Graves 
cimentades 

Desprenime
nts, 
bolcades 

ALTA MITJANA BAIXA A MODERADA 

Alternances litològiques 
/ Graves i sorres 
cohesives / Tarteres 

Desprenime
nts, 
bolcades, 
Lliscaments 
translaciona
ls 

ALTA MITJANA BAIXA A MODERADA 

Alternances litològiques 
amb predomini argilós / 
Graves i sorres poc 
cohesives 

Desprenime
nts, 
bolcades, 
Lliscaments 
translaciona
ls i 
rotacionals, 
Fluxos 

ALTA MITJANA BAIXA A MODERADA 

Dipòsits lutítics Lliscaments 
rotacionals, 
Fluxos 

ALTA 

 

MITJANA BAIXA A MODERADA 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Geològic de Catalunya 

 

Així doncs, es pot considerar els següents nivells de perillositat dels riscos geològics detectats: 
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 Md. Perillositat MITJANA en els marges d’escarpaments de les terrasses de la riera de les Arenes a 
l’alçada de les Fonts. 

 Be. Perillositat BAIXA, en els torrents secundaris que davallen de la Serra de Galliners i conflueixen 
en el fons de vall del torrent de Can Vinyals. 

 

 

Nivells de perillositat de riscos geològics 

Sismicitat 

La Mediterrània Occidental està situada en una zona de col·lisió entre les plaques tectòniques d'Europa 
i d'Àfrica. La taxa de convergència és moderada i per tant els terratrèmols, que són el resultat d'aquest 
moviment, es produeixen, afortunadament, amb poca freqüència. Malgrat el perill moderat que tingui 
lloc un terratrèmol destructor, els seus efectes generalitzats i el seu caràcter, avui dia encara totalment 
impredictible, fan necessària la consideració del risc sísmic mitjançant una prevenció adequada. 

Per això, l'any 1981 es va crear a la Generalitat de Catalunya el Servei de Sismologia, per estudiar amb 
detall la sismicitat del territori, fer-ne un seguiment proper i determinar i caracteritzar les zones 
sísmiques. 

Sant Quirze del Vallès segons el Pla SISMICAT (Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya) és 
d’obligat compliment un Pla d’Actuació Municipal, donada la seva ubicació. Tot el Vallès Occiental, es 
troba dins una zona sísmica d’intensitat VII, segons l’avaluació de la perillositat sísmica, que permet una 
estimació de la intensitat del moviment sísmic que pot raonablement esperar-se a cada municipi de 
Catalunya. 

Per conèixer els efectes produïts per un sisme d’una magnitud determinada existeix una correspondència 
amb la intensitat màxima epicentral (MSK): 
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RELACIÓ ENTRE MAGNITUD I INTENSITAT MÀXIMA EPICENTRAL (MSK) D’UN TERRATRÈMOL 

Magnitud Intensitat màxima epicentral (MSK) Descripció 

3,0-4,0 IV Oscil·lació d’objectes penjants 

4,0-4,5 V Desplaçament d’objectes lleugers 

4,5-5,0 VI Danys lleugers 

5,0-5,5 VII Danys moderats 

5,5-6,0 VIII Danys greus 

6,0-7,0 IX Danys greus generalitzats 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

Mapa de risc d’esfondraments i susceptibilitat. Font. Elaboració pròpia a partir dels plànols base de l’arxiu geològic de Catalunya 
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Risc sísmic en el municipi de Sant Quirze del Vallès 

 

RISC D’INUNDACIÓ 

Queda regulat per la Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, 
relativa a l’avaluació i la gestió dels riscos d'inundació que està transposada a la legislació espanyola 
mitjançant el Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió del risc d'inundació. La normativa 
considera necessària l'elaboració de plans de gestió del risc, centrats en la prevenció, la protecció i la 
preparació davant d’episodis d’inundacions, que s’hauran de realitzar tenint en consideració les 
característiques de cada zona.  

Aquests plans, en els quals han de participar diversos agents, (haguessin hagut d’estar redactats abans 
del 22 de desembre del 2015), però requereixen que s’elabori de forma prèvia una avaluació preliminar 
l risc d’inundacions i els mapes de perillositat i de risc, fases ja dutes a terme al Districte de conca fluvial 
de Catalunya o conques internes. 

Els mapes corresponents a la Fase II de Mapes de Perillositat i risc d’inundació (MAPRI 2019), 
corresponents al 2n cicle de la gestió del risc d'inundacions, de la conca del riu Besòs, identifica els 
àmbits inundables del torrent de la Betzuca i de la riera de les Arenes i de Rubí, al pas per les Fonts. En 
aquest àmbit la canalització exerceix la seva funció i no permet l’eixamplament de zona inundable en 
cap punt dins del terme de Sant Quirze. 
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2n cicle de la gestió del risc d’inundacions (2022-2027). Torrent de les Arenes i Betzuca 
 

Treball de camp 

Per la redacció del present document s’ha realitzat un treball de camp, del qual s’ha determinat les 
següents àrees sensibles que poden generar riscos geològics: 

 Marges de la riera de les Arenes, amb un material poc consolidat. 

 Torrents que davallen fins el fons de vall del torrent de Can Vinyals. 

 Zones inundables de torrents i rieres (torrent de la Font del Pont, de Vallcorba, de la Betzuca i de la 
Grípia). 

Marges de la riera de les Arenes 

La riera de les Arenes discorre a través d’un relleu suau fins la seva confluència amb la riera de Palau, 
reperfilant terrasses fluvials en ambdós marges. En episodis d’avinguda importants, aquest curs fluvial, 
es caracteritza per tenir una capacitat erosiva significativa en la capçalera i en els marges de la riera. 

Aquesta erosió és perceptible i és significativa tan en àrees amb presència de materials competents 
(quan aflora la roca mare, generant caiguda de blocs), o bé en materials menys competents, en àrees 
amb materials amb sorres i argiles, generant esllavissades. 

Torrents que davallen fins a fons de vall 

A nivell geomorfològic existeixen fons de vall en el municipi, que recullen el drenatge d’un tramat de 
torrents secundaris de la Serra de Galliners. Aquestes zones de relleu més abrupte i que desemboquen 
en el fons de vall, amb un relleu més suau, formen part d’un gran con de dejecció que ha anat configurant 
el règim d’avingudes de la riera de les Arenes. Aquestes formacions es situen al damunt de materials 
quaternaris en forma de ventalls al·luvials. Aquests materials poc competents en zones de pendent 
superior al 36% poden generar esllavissades. 
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Zones inundables 

Recorrent les rieres i torrents del municipi, se’n desprèn que s’inunden les superfícies corresponents a 
la terrassa actual, terrassa baixa i fons de vall, en períodes de retorn freqüents, mentre que parts de la 
terrassa mitja, s’inunden en períodes de retorn de més baixa recurrència. Els torrents on s’observen 
diferents nivells d’inundabilitat significatius són: torrent de la Grípia, de la Betzuca, torrent de les 
Arenes, i el riu Sec. 
 

 

Ortofotomapes dels anys 1945 i vigent del torrent de les Arenes 
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Zones potencialment inundables 

S’ha delimitat les àrees que geomorfològicament poden quedar inundades per avingudes poc freqüents i 
de baixa freqüència. Aquesta franja incorpora els límits del torrent de la Grípia, el qual discorre per un 
fons de vall pla, pel que no se li atribueix un sistema de terrasses definit.  

Per contra, la franja inundable del torrent de la Betzuca, tot i que discorre força encaixat s’hi poden 
distingir zones elevades, uns +2-3 m que es correspondrien a la terrassa baixa, la qual queda inundada 
freqüentment. La terrassa mitja apareix en alguns punts, situada a +5-6 m. Un cop format el Riu Sec per 
la unió d’aquest dos afluents, el curs presenta una major entitat presentant terrasses mitges situades a 
+4-5 m que enllacen, en el seu tram final, amb la terrassa mitja del Riu Ripoll. 

La riera de les Arenes, canalitzada en bona part del tram urbà, recull les aigües provinents de la seva 
capçalera (vessant sud del Coll d’Estenalles) amb un marcat comportament erosiu. A la part mitjana del 
curs, envoltat per una orografia més suau, aquest curs es caracteritza per tenir un marcat règim de 
transport de sorres i graves. 

 

 

RISC D’INCENDIS FORESTALS 

El Vallès és una comarca amb un risc d’incendis elevat, i on la transformació agrícola i urbanística 
condiciona més aquest risc. Per una banda hi ha més percentatge d’incendis provocats o negligències, 
però per altra les superfícies cremades són petites i limitades a les illes de vegetació natural que s’han 
deixat enmig de les grans zones urbanitzades. 

El marc legal que regula la prevenció dels incendis, està contingut bàsicament en: Decret 64/1995 de 7 
de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

Per altra banda, el Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, inclou el municipi de Sant Quirze del Vallès, com a zona d’alt risc d’incendi forestal. 

Combustibilitat 

La combustibilitat és el paràmetre que s'utilitza per tipificar la propagació del foc dins d'una estructura 
de vegetació. Es pot analitzar a través de models estructurals associats al comportament del foc i la seva 
propagació. L’estudi dels combustibles té com a finalitat l’elaboració d’un mapa sobre la base dels 13 
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models estàndard que inclou el programa BEHAVE elaborat per l’US Forest Service, i que els divideix en 
quatre grans grups amb una propagació característica per a cadascun d’ells. 

El municipi de Sant Quirze del Vallès es caracteritza amb una combustibilitat global Alta, pel predomini 
dels boscos amb matollar amb presència de vegetació sobre la resta de combustibles. Amb tot, també es 
troben models de combustibilitat Baixa, associats als reductes de camps de conreu que segons l’estat en 
què es trobin actuen de tallafocs. El bosc de pi blanc amb alzina, està considerat com a combustibilitat 
alta, i presenta un perill molt elevat ja que és força sec en gran part del terme de Sant Quirze tret 
d’alguna obaga a la vall de Can Vinyals. 

Inflamabilitat 

Fa referència a la facilitat d’ignició, és a dir, a la facilitat amb que a partir d’una brasa s’inicia el foc. 

Per determinar la inflamabilitat de les formacions vegetals presents, s’han contrastat els llistats resultat 
de l’inventari de la vegetació, associant un nivell d’inflamabilitat segons INIA. Però en el treball present 
es té en compte el mètode desenvolupat al CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals). 
La inflamabilitat d'una espècie, es mesura des de dos punts de vista: el temps d’espera fins a l’aparició 
de la flama (temps d’inflamació) davant d’un focus de calor constant, i el percentatge d’assaigs positius. 

Els models d’inflamabilitat presents al municipi de Sant Quirze del Vallès són sobretot el model 7, amb 
un recobriment més gran que el 50% d’espècies de tipus 1 i 2; un model 9 amb recobriment més gran del 
100% d’espècies tipus 1 i 2 als boscos del municipi, i en les zones més urbanitzades el model 3. 

En general, es pot caracteritzar la inflamabilitat de les formacions vegetals del municipi, com de tipus 
1-3, és a dir espècies moderadament inflamables i/o molt inflamables durant tot l’any. 

Anàlisi de la continuïtat i superfície de les masses forestals 

La distribució dels combustibles es podria descriure com un paisatge agrícola (model R2) amb algunes 
taques forestals contínues (Model de combustible 6), que representarien el combustible majoritari dins 
l’àmbit d’estudi. El model de menor combustibilitat (Model R1), correspon a les zones urbanitzades amb 
jardins i habitatges. 

Tots aquests combustibles es situen dins un entorn agroforestal molt humanitzat, sobretot en la part 
central i occidental del municipi, en cas d’originar-se foc, l’extensió dels focs forestals, donada la 
combustibiliat i inflamabilitat de les masses forestals, actuaran com a vectors de propagació sobre els 
matollars, representant un perill per l’entorn. Però al mateix temps, hi ha presència de camps de conreu 
que es llauren o tenen vegetació verda una bona part de l’any, així com al bosc hi ha presència d’espècies 
poc inflamables que permeten reduir aquest perill d’incendis. És destacable la massa forestal situada a 
la part oriental del municipi, concretament en la Serra del Corredor on l’extensió i la continuïtat de les 
masses forestals és significativa. 

El risc d’incendi forestal de l’àmbit del planejament es pot considerar Alt a tota la superfície amb conreus 
i bosc, amb presència d’espècies que poden ser inflamables, i a l’altre extrem un risc molt baix a les 
parcel·les urbanitzades amb edificacions, gespa i jardins amb espècies poc combustibles, donat: 

 La combustibilitat del matollar: Alta 

 Continuïtat del bosc. Molt alta a la Serra de Marina i el Baix Montseny, i Moderada al vessant de la 
Plana del Vallès 

 La inflamabilitat de les formacions vegetals, amb espècies moderadament inflamables i/o molt 
inflamables durant tot l’any. 

 Els ponts que poden suposar els conreus de secà, sobretot a l’estiu quan les comunitats associades 
amb cereals secs. Tot i que els camps fragmenten el territori s poden facilitar l’expansió dels 
incendis, i al contrari poden ser tallafocs en cas de llaurar-los de seguida que s’assequen. 

Tot i la potencialitat Alta, l’índex de causalitat del municipi afectat varia entre ALT i MIG, essent aquest 
últim el majoritari. 
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RISC QUÍMIC 

S’ha fet una avaluació dels risc químic de la zona, tant pel que fa a les instal·lacions afectades per la 
normativa que regula la prevenció i planificació d’accidents greus en instal·lacions que manipulen 
substàncies perilloses (Plaseqcat), com pel que fa al transport de mercaderies perilloses (Transcat). 

Plaseqcat 

El Plaseqcat és el pla d’emergència de la Generalitat de Catalunya que pretén abastar totes les 
instal·lacions afectades per la normativa que regula la prevenció i planificació d’accidents greus en 
instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, així com d’altres instal·lacions que per les seves 
peculiaritats també es puguin considerar com a generadors de risc químic.  

Instal·lacions amb matèries perilloses (SEVESO) 

A Sant Quirze del Vallès no hi ha localitzades empreses amb matèries perilloses. La més propera és a 
Terrassa i es tracta de l’empresa: LAMIRSA (Laboratorios Miret SA). 

 

INSTAL·LACIONS DE NIVELL BAIX 
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Municipis amb instal·lacions de risc 

Els municipis on es situa el planejament es caracteritzen pels següents sectors de risc: 

 

MUNICIPIS AMB INSTAL·LACIONS DE RISC 

Sector de risc Nivell Alt Nivell Baix ADIF Explosius Altres 

Vallès Occidental 
est i Vallès 

Oriental 

Barberà del Vallès 

Canovelles 

Granollers 

La Roca del Vallès 

Mollet del Vallès 

Montcada i Reixac 

Montmeló 

Montornès del Vallès 

Barberà del Vallès 

Bigues i Riells 

Cardedeu 

Granollers 

La Llagosta 

Les Franqueses del 
Vallès 

Lliçà de Vall 

Granollers La 
Roca 

del Vallès 

La Roca 

del Vallès 

Caldes de 
Montbui 

Cànoves i 
Salamús 

Figaró-
Montmany 

la Garriga 

l’Ametlla del 
Vallès 
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MUNICIPIS AMB INSTAL·LACIONS DE RISC 

Sector de risc Nivell Alt Nivell Baix ADIF Explosius Altres 

Parets del Vallès 

Polinyà 

Santa Perpètua de 

Mogoda 

Llinars del Vallès 

Martorelles 

Mollet del Vallès 

Montcada i Reixac 

Montornès del Vallès 

Polinyà 

Santa Perpètua de 

Mogoda 

Lliçà d’Amunt 

Òrrius 

Palau-solità i 

Plegamans 

Ripollet 

Sabadell 

Sant Antoni 
de 

Vilamajor 

Santa Eulàlia 
de 

Ronçana 

Sant Fost de 

Campsentelles 

Vallromanes 

Vilanova del 
Vallès 

 

Municipis amb obligació o recomanació d’elaborar un pla d’actuació municipal 

Els municipis amb obligació o recomanació d’elaborar un pla d’actuació municipal són: 

 

MUNICIPIS AMB OBLIGACIÓ O RECOMANACIÓ D’ELABORAR UN PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 

Sector de risc Obligat Recomanat Municipis per informar 

Vallès 

Occidental Est i 

Vallès Oriental 

Barberà del Vallès 

Canovelles 

Granollers 

La Llagosta 

La Roca del Vallès 

Les Franqueses del Vallès 

Lliçà de Vall 

Martorelles 

Mollet del Vallès 

Montcada i Reixac 

Montmeló 

Montornès del Vallès 

Parets del Vallès 

Polinyà 

Sabadell 

Sant Fost de Campsentelles 

Santa Perpètua Mogoda 

Vallromanes 

Vilanova del Vallès 

Bigues i Riells 

Caldes de Montbui 

Cànoves i Samalús 

Cardedeu 

Figaró – Montmany 

la Garriga 

l’Ametlla del Vallès 

Lliçà d’Amunt 

Llinars del Vallès 

Palau-solità i Plegamans Sant 
Antoni 

de Vilamajor 

Ripollet 

Santa Eulàlia de Ronçana 

Santa Maria de Martorelles 

Òrrius 
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Zones d’intervenció i zones d’alerta 

En base a la tipologia d’indústria i als productes químics que es manipulen es defineixen les zones 
d’intervenció (Z.I.) i les zones d’alerta (Z.A.). 

 La Zona d'intervenció (ZI) és aquella en què les conseqüències de l'accident produeixen un nivell de 
danys que justifica la presa de mesures de protecció per a la població. Només hi pot penetrar la 
Unitat Bàsica d'Intervenció Directa. 

 La Zona d'alerta (ZA) és aquella en què les conseqüències de l'accident provoquen efectes que, encara 
que perceptibles per a la població, no justifiquen la presa de mesures de protecció per a la població 
excepte per als grups crítics (xiquets, ancians i persones malaltes). 

Transcat 

mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Es tracta d’un pla que té com a objectiu principal 
protegir a la població en cas d’accident durant el transport de productes químics perillosos per carretera 
o ferrocarril.  

El Pla incorpora mapes d’abast autonòmic sobre el flux de mercaderies perilloses transportades tant per 
carretera com per ferrocarril 

Segons el mapa de protecció civil 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.  

Pel que fa al nivell de perill per al transport de matèries perilloses amb ferrocarril no presenta cap perill 
en el terme municipal de Sant Quirze. 

 

INFRAESTRUTCURES TRANSCAT 

Tipologia Infraestructura Nivell de flux 

Carreteres C-16 MOLT ALT 

 C-58 BAIX 
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Mapa municipal del risc químic. Font. Elaboració pròpia 

En aquest apartat es pot concloure que: 

 Segons el pla Plaseqcat, a Sant Quirze del Vallès no hi ha localitzades empreses amb matèries 
perilloses. La més propera és a Terrassa i es tracta de l’empresa: Lamirsa (Laboratorios Miret SA). 

 El Plaseqcat no defineix que Sant Quirze del Vallès es caracteritza com a municipi amb instal·lacions 
de risc químic. 

 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 carreteres (C-16 i C-58) que travessen el terme 
municipal, segons Resolució INT/2330/2013, que estableix nous criteris sobre les condicions mínimes 
a complir dels desenvolupaments afectats per mercaderies perilloses. 

2.1.3 Paisatge, patrimoni cultural i ús social 

2.1.3.1 Paisatge 
La normativa que regula el paisatge és la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge. Aquesta llei té per objecte el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge, 
de manera que el paisatge s’integri en el planejament i en les polítiques d’ordenació territorial i 
urbanístiques. Desenvolupada pel Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes 
d’impacte i integració paisatgística. 

La Llei del paisatge crea el Catàleg de Paisatge, com un instrument nou per a la introducció d’objectius 
paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials. 

El Catàleg de paisatge de de la Regió Metropolitana de Barcelona, elaborat per l'Observatori del Paisatge, 
lliurat al Departament de Territori i Sostenibilitat el 29 de desembre de 2011 i aprovat definitivament 
l'11 de desembre de 2014 (Edicte de 15 de gener de 2015, sobre una resolució del conseller de Territori 
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i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona). 
La caracterització del paisatge s’estructura en els punts següents: 

 Anàlisi a través dels factors formadors 

 Delimitació de les unitats de paisatge 

 Sensibilitat de les unitats de paisatge 

ANÀLISI A TRAVÉS DELS FACTORS FORMADORS 

Es desenvolupa l’estudi del paisatge a través dels factors que intervenen en la seva formació, amb la 
finalitat d’entendre la seva lògica i d’esbrinar el seu funcionament. Cada un dels factors per separat ens 
explica la història del lloc i permet intuir la seva evolució, tots junts formen el paisatge. 

La geomorfologia 

El terme municipal de  Sant Quirze geomorfològicament es caracteritza per aquest caràcter de divisòria 
d’aigua, amb dos conques vessants separada el Camí dels Monjos. El vessant més abrupte amb pendents 
majoritàriament per sobre el 20 % cap a les Fonts i la Riera de Rubí, es diferencia del vessant del Torrent 
de la Betzuca, més planer, que albergava les zones de conreu, de secà, avui colonitzades pels 
assentaments urbans. 

Geològicament aquest massís central de la Serra de Galliners estaria format per materials més 
competents com argiles, gresos i conglomerats, mentre que la zona més plana respondria a ventalls 
al·luvials, tant de la riera de les Arenes en el vessant Llobregat, com dels al·luvials de Terrassa i Castellar 
en el vessant del Ripoll. 

L’aigua 

Sant Quirze del Vallès es troba a la divisòria d’aigües entre la conca del Besòs i la conca del Llobregat. 
Pel que fa a la conca del Besòs dins del municipi, nombrosos torrents drenen la part del terme on es situa 
el nucli urbà  destacant el torrent de la Betzuca amb un curs d’aigua permanent que esdevé el riu Sec a 
la part sud del terme quan s’uneix amb la Riereta de Sabadell. És la conca més transformada. Aquesta 
té com afluent la riera de Vinyals, que alberga la part més important de sòls agrícoles, i alhora presenta 
una menor transformació. La conca del Llobregat a Sant Quirze hi discorre la riera de Rubí que drena la 
zona de les Fonts. 

 

 
Zona de passeig a l’espai del Torrent de la Betzuca a l’alçada de Can Barra. 
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La vegetació 

La vegetació combina una estructura de tipus forestal als vessants de la Serra de Galliners. La vegetació 
dominant en aquest àmbit oest són els boscos d’alzinar i pinedes. A la plana hi ha un mosaic agroforestal 
amb el domini de cultius de cereals, principalment de secà. 

L’agricultura 

El pes de l’agricultura en l’economia del municipi ha tingut un retrocés significatiu, sobretot des de la 
implantació dels sectors industrials a l’est del municipi. Els principals conreus són els cereals (ordi, blat 
i civada). La vinya està en curs de desaparició. Hi ha ramaderia de bestiar d’aviram. 

DELIMITACIÓ DE LES UNITATS DE PAISATGE 

Xaragalls del Vallès 

Aquesta unitat es situa a l’extrem oest del municipi, en el marge dret de la Riera de Rubí. Els trets 
distintius d’aquesta unitat són: 

 Es distingeix pel seu caràcter alterós amb llargues carenes i ensotades rieres i que s’interposa entre 
la plana del Vallès i la vall del Llobregat. Nombroses torrenteres i rieres hi tenen origen o la 
travessen. Destaca la riera del Morral, resultat de la confluència entre la riera de Gaià i la riera de 
Sant Jaume.Predomini del sòl fore 

 Coberta, bàsicament brolles i pinedes, sobretot en la meitat nord-occidental. 

 L’activitat agrària hi és residual i moltes de les grans masies que encara queden es troben 
abandonades o bé reconvertides a altres usos no agraris. 

 Presència de nombroses urbanitzacions de baixa densitat –algunes encara amb importants dèficits 
urbanístics-, instal·lacions industrials aïllades o en polígons industrials, infraestructures viàries i 
activitats extractives. 

 Els pobles de Castellbisbal, Ullastrell i Viladecavalls, se situen dalt de les carenes i gaudeixen 
d’àmplies vistes sobre la Regió Metropolitana i, en part, encara mantenen un cert caràcter rural. 

Plana del Vallès 

Aquesta unitat es caracteritza per: 

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

 El mosaic agroforestal vallesà. 

 Les conegudes com a «Vies Verdes del Vallès» (VVV), és a dir, les àrees majoritàriament de carena 
que presenten una aparença forestal o rural. L’espai agrari de Gallecs és un àmbit notable i 
popularment molt reivindicat dins d’aquestes VVV. 

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

 Les masies de la plana vallesana. 

 El sistema de castells, torres i fortificacions. 

 Les esglésies visigòtiques de Terrassa. 

 Les primeres granges lleteres del Vallès: la torre Viader (Cardedeu) o la granja Soldevila (Santa 
Perpètua de Mogoda). 

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

 Poblacions d’estiueig, amb torres modernistes: Cardedeu, Sant Quirze, la Garriga, etc. 
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Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació: 

17.18. Procurar que el creixement urbanístic, residencial, industrial i d’infraestructures no afecti àmbits 
d’especial vàlua paisatgística. Estudiar la conveniència de compactació i augment de les densitats dels 
teixits residencials construïts i dels polígons industrials existents. Limitar el creixement de baixa densitat 
i la instal·lació excessiva de superfícies comercials. 

17.19. Evitar la dispersió i l’ocupació de sòl amb noves àrees residencials de baixa densitat. Avançar cap 
a la compleció de les àrees residencials de baixa densitat existents i, si escau, relligar-les als nuclis 
urbans propers per afavorir les continuïtats paisatgístiques urbanes. 

17.20. Promoure actuacions de millora paisatgística en els accessos als nuclis de població. 

17.21. Facilitar el lleure públic de proximitat, ordenat i estructurat, sense malmetre els paisatges dels 
rodals. En aquest sentit, cal impulsar la creació de camins per a vianants i per a bicicletes que uneixin 
els centres urbans i travessin els espais oberts. 

17.22. Fomentar la vegetació autòctona (alzines, roures, pins, etc.) en projectes de parcs periurbans i 
tenir en compte en el disseny el paisatge forestal propi del Vallès 

17.23. Impulsar el manteniment dels conjunts d’horts urbans en sòls públics, sempre i quan estiguin 
correctament gestionats i regulats, per exemple seguint el model de l’Ajuntament de Sabadell o 
Terrassa, entre d’altres. En cap cas aquests horts s’han de fer ocupant espais agraris en actiu a càrrec 
de pagesos o el domini públic de les lleres dels rius 

17.24. Revegetar i naturalitzar les lleres dels rius de la conca del Besòs, en especial els trams baixos. 

17.25. Impulsar la restauració d’entorns degradats, com ara antigues extraccions d’àrids abandonades o 
abocadors clandestins. 

17.26. Impulsar mesures per reduir l’impacte sobre el paisatge de les infraestructures que creuen l’àmbit 
(TAV, AP-7 i C-58 entre d’altres). 

17.27. Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o en vehicle, on la 
percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que comprèn miradors 
i camins existents i d’altres a consolidar, hauria de rebre les actuacions necessàries de condicionament, 
senyalització, manteniment i difusió per facilitar la percepció dels valors del paisatge i el coneixement 
del territori. Són els miradors de la Barata de Sant Quirze del Vallès, el turó de Sant Pau, les Tres Creus 
de Montmeló i el turó de Montcada, i els itineraris paisatgístics a peu i motoritzats definits a l’apartat 
de principals rutes i punts d’observació i gaudi del paisatge d’aquesta unitat. 

17.28. Senyalitzar de manera homogènia els senders que segueixin les diferents Vies Verdes del Vallès 
(VVV) com a estratègia per mantenir-ne la continuïtat paisatgística i afavorir el lleure i l’ús ciutadà. 

El paisatge de la Plana del Vallès es configura mitjançant dos grans components del paisatge: l’urbà i 
l’agrícola, ambdós amb una presència gairebé idèntica des del punt de vista superficial. Més enllà 
d’aquests dos components, el biòtic té força importància i l’abiòtic té una presència puntual, que sovint  
té a veure amb erms situats al voltant de les ciutats. Els espais urbans i agraris tenen una importància 
numèrica molt similar, tot i que és segur que l’equilibri» que el 2002 mantenien aquests dos components 
a l’entorn de la xifra del 36% de recobriment del sòl s’ha modificat a favor de les zones urbanes. El 
component urbà amb tota probabilitat s’ha incrementat notablement, probablement ocupant espais 
agraris. 

SENSIBILITAT DE LES UNITATS DE PAISATGE 

El municipi de Sant Quirze del Vallès presenta una part de la seva superfície coberta per vegetació de 
tipus arbori i arbustiu associat a les zones protegides de la Serralada Litoral i als contraforts dels 
massissos de la Serralada Pre-litoral (Montseny, el Sui, Tagamanent). Delimitat per un important eix 
d’infraestructures separa el municipi en dues franges allargassades de nord-est a sud-oest. Les zones 
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urbanitzades es situen principalment a la plana del riu Sec, malgrat que algunes urbanitzacions s’han 
situat en els primers estreps de la Serralada Litoral i Pre-litoral (urbanització del Coll, Can Boatell, ...). 

La sensibilitat de les unitats de paisatge s'estima en base al tipus de projecte que s'ha de desenvolupar. 
En aquest cas, l’elaboració del POUM, sense previsió de nous creixements urbans i més aviat reordenació 
dels existents, poden comportar poca transformació del paisatge, i més aviat positiva, ja que es proposa 
reordenar alguns sectors ja aprovats en el planejament vigent. 

A més de les característiques pròpies de les unitats de paisatge definides, la sensibilitat del paisatge ve 
condicionada per la visibilitat, pel nombre d'observadors que poden percebre els canvis que s'originaran. 
Si s'esquematitza el paisatge actual, vora els principals punts de visibilitat, és d’una base predominant 
urbana. Les zones muntanyoses, de relleu ondulat i dominades pels boscos i altres formacions vegetals 
pròximes als àmbits de protecció també són visibles des de les principals entitats del municipi. 

Es pot concloure que bona part del paisatge definit dins l'àmbit d’estudi del planejament com a sensible, 
mentre que les zones de protecció situades a l’àmbit del municipi són molt sensibles. 
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2.1.3.2 Patrimoni cultural 
S’ha realitzat un inventari dels béns culturals presents inventariats a l’àmbit d’estudi que ha constat 
d’una consulta de cartes arqueològiques i bases de béns arquitectònics inventariats, als serveis 
d’inventari arqueològic i arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural, del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, així com de l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i 
Ambiental. 

Patrimoni arqueològic 

Existeixen 18 elements del patrimoni arqueològic inventariats al Departament de Cultura dins del terme 
municipal de Sant Quirze del Vallès. Es llisten a continuació: 

 

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 

Codi Element catalogat Cronologia Marc legal 

01 Sitges Ibèriques de Bellaterra Des de Ferro-Ibèric Antic fins a Ferro-Ibèric Ple ( -650 / -
200 ) 

- 

02 Sepulcre de Fossa del Torrent 
de Can Corbera 

Des de Neolític Mig-Recent ( -3500 / -2500 ) - 

03 El Trull Des de Modern ( 1453 / 1789 - 

04 Forn de Can Feliuet Des de Modern ( 1453 / 1789 ) - 

05 Sitges de Can Corbera Des de Ferro-Ibèric ( -650 / -50 ) - 

06 Forn Camí de la Tuberia Des de Modern ( 1453 / 1789 ) - 

07 La Bigorra Des de Ferro-Ibèric Final fins a Romà República ( -200 / -
150 ) 

- 

08 Bòbila Madurell Des de Neolític Mig-Recent fins a Neolític Mig-Recent ( -
3500 / -2500 ) 

- 

09 Sant Feliu de Vilamans Des de Romà Baix Imperi ( 400 / 450 ) - 

10 Can Pona Des de Romà República ( -218 / -50 ) - 

11 Can Viver de la Serra Des de Romà ( -218 / 476 ) - 

12 Can Barra Des de Medieval fins a Medieval ( 800 / 1492 ) - 

13 Can Ponsich Des de Romà ( -218 / 476 ) - 

14 Can Pallàs Des de Neolític Final fins a Calcolític ( -2500 / -1800 ) 

Des de Romà ( -218 / 476 ) 

- 

15 Centre Comercial Alcampo Des de Romà fins a Romà ( -218 / 476 ) - 

16 Vall Suau Des de Bronze Antic ( -1800 / -1500 ) - 

17 Església de Sant Quirze i Santa 
Julita - Necròpolis 

Des de Medieval Domini visigòtic fins a Medieval Baixa 
Edat Mitjana ( 401 / 1299 ) 

- 

18 Annex de la Torre Julià de les 
Fonts 

Des de Romà Baix Imperi fins a Romà Baix Imperi ( 284 / 
476 ) 

Des de Modern fins a Modern ( 1453 / 1789 ) 
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Patrimoni arquitectònic 

Existeixen elements arquitectònics inventariats i catalogats al Departament de Cultura dins del terme 
municipal de Sant Quirze del Vallès com a Béns d’Interès Local. 

 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

Codi Element catalogat 

27977 Antic cafè Espanyol 

27978 Carrer vila Puig – antic Carrer Major 

27979 Sant Feliuet de vilamans 

27982 Església Parroquial de Sant Quirze 

27984 Antic sindicat agrícola 

27985 Carrer nou 

27986 Habitatge al carrer Vila Puig, 8 

27987 Mas duran 

28146 Casa Travesa 

 

Jaciments paleontològics 

Existeixen 5 jaciments paleontològics inventariats al Departament de Cultura dins del terme municipal 
de Sant Quirze del Vallès. Es llisten a continuació: 

 

JACIMENTS PALEONTOLÒGICS 

Codi Element catalogat Cronologia Marc legal 

01 Can Casablanques Des del Vallesià - 

02 Can Ponsic Des de Miocè superior fins a Vallesià - 

03 Can Feliu Des de Miocè mitjà fins a Aragonià - 

04 Poble Nou de Sant Quirze Des de Miocè mitjà fins a Aragonià - 

05 La Trinxera del Ferrocarril Des de Miocè mitjà -  
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2.1.4 Cicle de l’aigua 

AIGÜES SUPERFICIALS 

L’àmbit d’estudi, en el marc de la Divisió territorial hidràulica de Catalunya, es troba a les Conques 
interiors, Conques del Centre. Majoritàriament, dins la conca del riu Ripoll, afluent del Besòs. La part 
de ponent del municipi tributa a la conca de la riera de Les Arenes-Rubí, afluent del Llobregat. 

La xarxa hidrogràfica de sant Quirze no està marcada per un riu principal sinó pel de dues rieres que 
reben les aigües dels torrents que drenen la serra de galliners pels dos vessants. A la part oest (conca 
del Llobregat) s’hi troben els torrents de can Llobateres, Can Corbera i de Can Ferran desembocant a la 
riera de Rubí. 

La xarxa de la part est de la serra de Galliners (conca del Besòs), està vertebrada per la riera de Barbau 
(formada per la unió dels torrents de la Betzuca i de la Grípia) popularment, és coneix com a torrent de 
la Betzuca. En aquest curs d’aigua se li van unint les aigües de diferents torrents al seu pas pel nucli de 
Sant Quirze. Com per exemple, Bigorra, Font del Pont, Vallcorba, Can Feliu i Can Vinyals entre d’altres 
de menor entitat. Finalment, s’uneix amb La Riereta entre la C-58 i l’aeroport formant el riu Sec, afluent 
del Ripoll. 

Estat de les masses d’aigua 

Les pressions, els impactes i els riscos identificats en els cursos superficials de l'àmbit del planejament, 
d'acord amb la diagnosi i l'avaluació realitzada pel Pla de gestió del districte de la conca fluvial de 
Catalunya, 2022 - 2027, es sintetitzen a la següent taula: 

 

ESTAT DE LES MASSA D’AIGUA 1100260. RIU SEC 

Estat físicoquímic Estat biològic Estat 
hidromorfològic 

Estat ecològic Estat químic Estat general 

Dolent Deficient Dolent Deficient Dolent Dolent 

 

ESTAT DE LES MASSA D’AIGUA 1100890. RIERA DE RUBÍ I RIERA DE LES ARENES 

Estat físicoquímic Estat biològic Estat 
hidromorfològic 

Estat ecològic Estat químic Estat general 

Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent Dolent 

 

 

Tant en el tram de la Riera de Rubí com en el del Riu Sec, l’informe de l’any 2019 del document IMPRESS 
(que defineix el Pla de Gestió 2022 - 2027) de l’Agència Catalana de l’Aigua, s’indica que l’estat de les 
dues masses d’aigua (Riera de Rubí i Riu Sec) són dolentes. 
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Problemàtiques per a massa d’aigua 

La riera de Rubí es situa al marge oest del municipi, i es caracteritza per les següents problemàtiques: 

 

PROBLEMÀTIQUES MASSA D’AIGUA (1000890). RIERA DE RUBÍ 

Nitrats Plaguicides Nuclis 
sanejats 

Nuclis 
no 

sanejats 

Abocaments 
industrials 

Alteració 
règim 

hidrològic 

Alteració 
morfologia 

lleres 

Espècies 
invasores 

Pesca 
recreativa 

Dipòsits 
salins 

C C C C C - C P - - 

Grau de certesa: C=comprovada, P=provada, I=Incerta 

 

Les problemàtiques principals del riu Sec (dels qual n’és efluent la riera de la Betzuca que travessa el 
municipi) són: 

 

PROBLEMÀTIQUES MASSA D’AIGUA (1100260). RIU SEC 

Nitrats Plaguicides Nuclis 
sanejats 

Nuclis 
no 

sanejats 

Abocaments 
industrials 

Alteració 
règim 

hidrològic 

Alteració 
morfologia 

lleres 

Espècies 
invasores 

Pesca 
recreativa 

Dipòsits 
salins 

C P C C C I C C - - 

Grau de certesa: C=comprovada, P=provada, I=Incerta 

 

Risc d’incompliment de l’estat ecològic 

L’estat ecològic tant de la Riera de Rubí com del Riu Sec són dolentes: 

 

PROBLEMÀTIQUES MASSA D’AIGUA (1000890). RIERA DE RUBÍ 

Estat ecològic Elements afectats Pressions responsables 

Dolent D, Mc, FQ, HM END, ISEF, ARU, ARI, ANS, UAA, EI, EEF 

D: Diatomees: MC: Macroinvertebrats; P: peixos; FQ: Elements de qualitat fisicoquímica; HM: Elements de qualitat 
hidromorfològica 

 

PROBLEMÀTIQUES MASSA D’AIGUA (1100260). RIU SEC 

Estat ecològic Elements afectats Pressions responsables 

Deficient D, Mc, FQ, HM END, USR, ARI, ANS, EI 

D: Diatomees: MC: Macroinvertebrats; P: peixos; FQ: Elements de qualitat fisicoquímica; HM: Elements de qualitat 
hidromorfològica 
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Risc d’incompliment de l’estat químic 

Les dues rieres principals que creuen el municipi es caracteritzan per un estat químic dolent de les seves 
masses d’aigua: 

 

RISC D’INCOMPLIMENT DE L’ESTAT QUÍMIC (1000890). RIERA DE RUBÍ 

Estat químic Elements afectats Pressions responsables 

Dolent Diuron, Níquel, PFOS, Terbutrina ARI, ARU, UAA, ANS 

ARI. Abocaments industrials 

ARU. Abocaments urbans 

UAA: Usos del sòl agrícoles (nutrients i industrials) 

ANS: Abocaments no sanejats 

 

RISC D’INCOMPLIMENT DE L’ESTAT QUÍMIC (1100260). RIU SEC 

Estat químic Elements afectats Pressions responsables 

Dolent Níquel ARI, ANS 

ARI. Abocaments industrials 

ANS: Abocaments no sanejats 

 

Zonificació de l’espai fluvial 

L'Agència defineix l'espai fluvial com la zona ocupada per la llera pública (el riu) i els terrenys de 
titularitat privada o pública que l'envolten i que integren el corredor biològic associat al riu, la vegetació 
de ribera i la zona inundable. 

Per tant, és un concepte ampli, que té en compte no només el funcionament a nivell de desguàs dels 
cursos, si no també aquelles funcions que realitza com ecosistema i corredor biològic. L’espai fluvial en 
el seu conjunt, i especialment dins les zones inundables, ha de ser considerat un àmbit territorial singular 
i diferenciat, que concentra una excepcional riquesa, acull funcions ecològiques de transcendència 
territorial i urbanística insubstituïbles per a l’equilibri ambiental del territori i, al mateix temps, 
susceptible de patir danys en persones o béns en episodis d’avingudes. 
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Pla d’espais fluvials del riu Betzuca i Riera de Rubí 

AIGÜES SUBTERRÀNIES 

Els aqüífers de la unitat 17 (Ventall Al·luvial de Terrassa), que són els que es situen en l’àmbit de Sant 
Quirze del Vallès, lligats principalment al Torrent de la Betzuca (Riu Sec) i a la Riera de Rubí (o de les 
Arenes) que davallen de Sant Llorenç del Munt, tenen una caràcter al·luvial, generant un aqüífer lliure. 

Estat de les aigües subterrànies 

L’estat general de les aigües subterrànies de l’Al·luvial de Terrassa  (Codi núm. 17) és dolent.  

El principal problema que afecta a l'estat químic de la massa d'aigua és la contaminació d'origen 
industrial, el percloroetilè és un dels paràmetres causants del mal estat de la massa. També es detecta 
una afecció difusa per nitrats d'origen agrari. 

 

 

ESTAT QUÍMIC 

Element de qualitat Percentatge massa d’aigua 
en bon estat 

Diagnòstic 

Amoni (%) 100 Bo 

Arsènic (%) 92,2 Bo 

Bor (%) No aplica Dades parcials 

Cadmi (%) 100 Bo 

Cloroetilè (%) 100 Bo 

Clorur (%) 80 Dolent 
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ESTAT QUÍMIC 

Element de qualitat Percentatge massa d’aigua 
en bon estat 

Diagnòstic 

Conductivitat (%) 84,4 Bo 

Sulfat (%) 100 Bo 

Plom (%) 100 Bo 

Plaguicides compost - Bo 

Percloroetilè 0 Dolent 

Nitrit (%) No aplica Dades parcials 

Nitrat (%) 52,6 Dolent 

Crom (%) No aplica Dades parcials 

Font: Informe IMPRESS de l’any 2012 de l’Agència Catalana de l’Aigua 

 

ESTAT QUANTITATIU 

Indicador Valor Diagnòstic 

Evolució dels nivells piezomètrics Dades insuficients per 
valorar tendències 

- 

Incompliment clorurs - Dades parcials 

Índex d’explotació  Baixa (0,27) Bo 

 

La massa d’aigua subterrània no es troba declarada vulnerable als nitrats segons el Decret 476/2004, de 
28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries. 

Pressions significatives sobre l’estat químic 

Dejeccions ramaderes 

Els volums de N procedents de dejeccions ramaderes que s’apliquen sobre aquesta massa d’aigua 
exerceixen una pressió mitjana, sobretot als municipis de Castellar del Vallès i Terrassa, que presenten 
els següents valors: 

 

DEJECCIONS RAMADERERES MASSA D’AIGUA VENTALL AL·LUVIAL DE TERRASSA(CODI NÚM. 16) 

Població Kg N/a èquids Kg N/a oví Kg N/a boví Kg N/a total Kg N/ha/a total 

Castellar 0 365 715 1080 102 

Terrassa 191 149 256 626 106 

Font: http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/fitxes_masses_aigua_subterrania/mas_17_def.pdf 

 

Agricultura intensiva 

La pressió qualitativa per activitat agrícola intensiva de regadiu sobre la massa es pot considerar baixa, 
ja que tot i que hi ha molta superfície agrícola, gairebé tota és de secà, de manera que el risc d’infiltració 
a la massa d’aigua de fertilitzants i fitosanitaris és reduït. 
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Retorns de reg i recàrrega artificial 

En aquesta zona no es realitzen processos de recàrrega artificial directa. L’escassa superfície dedicada 
als cultius de regadiu permet considerar que no es produeix tampoc recàrrega indirecta significativa per 
retorns de reg. 

Zones urbanes i industrials 

El sòl urbà i industrial d’aquesta massa d’aigua representa el 43,5 % del total de l’extensió de la mateixa 
i constitueix una pressió alta sobre el estat químic de la massa d’aigua. 

Infraestructures industrials 

Es té constància de vint emissaris líquids de les indústries sobre aquesta massa, de manera que la pressió 
exercida per les infraestructures industrials lineals es considera moderada. 

Abocaments industrials 

Aquesta massa d’aigua està afectada per abocaments industrials de diversos tipus, com són els metalls, 
hidrocarburs, orgànics i també presència local de VOCs. La magnitud de les pressions per abocaments 
industrials sobre aquesta massa d’aigua s’ha estimat en alta. 

Sòls contaminats 

La inexistència d’episodis registrats de contaminació permeten estimar una pressió baixa sobre l’estat 
químic de la massa d’aigua. 

Abocaments d'estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs) 

En la massa d’aigua 17 es localitzen dues EDAR’s, deu estacions de bombament, un tram d’aqüeducte de 
6,2 km de longitud i diferents trams de col·lectors de 60 km de longitud total. En conjunt, s’estima que 
sobre el total de la massa d’aigua aquests abocaments exerceixen una pressió baixa. 

Extraccions d'àrids 

Hi ha cinc clots d’àrids. S’ha estimat que la extracció d’àrids no constitueix cap pressió sobre l’estat 
químic i representa una pressió baixa sobre l’estat quantitatiu. 

Els recursos superficials disponibles en règim natural a la conca del Besòs són de 130 hm³/any. La 
subconca del riu Congost és la de major aportació, i la subconca de la riera Seca és la que aporta menys 
cabal. La conca del riu Ripoll que drena les aigües de Sant Quirze, en aportació, és la segona conca que 
aporta més aigua. 

Els recursos subterranis disponibles a la conca del Besòs són de 103 hm³/any i es distribueixen en quatre 
masses d’aigua. La massa d’aigua número 36 (Baix Besòs i Pla de Barcelona) és la més significativa en 
quantitat de recurs i extraccions, però només la part més septentrional està inclosa dins de la conca del 
Besòs. El Ventall Al·luvial de Terrassa on s’inclou el municipi de Sant Quirze del Vallès parcialment, conté 
uns recursos subterrani hídrics de 2,6 hm³/any. 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua 

RECURSOS SUPERFICIALS I SUBTERRANIS 

Els recursos superficials disponibles en règim natural a la conca del Besòs són de 130 hm³/any. La 
subconca del riu Congost és la de major aportació, i la subconca de la riera Seca és la que aporta menys 
cabal.  

La conca del Torrent de la Betzuca (efluent del riu Sec, i aquest del riu Ripoll) que discorre en el municipi 
de Sant Quirze del Vallès, en aportació, és la tercera conca que aporta més aigua. Els recursos 
subterranis disponibles a la conca del Besòs són de 103 hm³/any i es distribueixen en quatre masses 
d’aigua. La massa d’aigua número 36 (Baix Besòs i Pla de Barcelona) és la més significativa en quantitat 
de recurs i extraccions, però només la part més septentrional està inclosa dins de la conca del Besòs. Els 
al·luvials del Vallès on s’inclou el municipi de Sant Quirze del Vallès conté els recursos subterrani hídrics 
més elevats, després de l’al·luvial del Pla de Barcelona. 

 

 

Recursos d'aigua superficials conca del riu Besòs. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua 
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Recursos d’aigua subterranis. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua 

 

 

Captacions d’aigua. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua 
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2.1.5 Ambient atmosfèric 

2.1.5.1 Qualitat de l’aire 
La qualitat de l’aire en un indret està relacionada bàsicament amb dos factors, les activitats que puguin 
emetre contaminants, i la meteorologia, que fa dispersar aquests contaminants. La vigilància i control 
de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es porta a terme per mitjà de la Xarxa de Vigilància i Previsió 
de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya (XVPCA), adscrita al departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya. Els principals compostos legislats per la qualitat de l'aire són: 
 

PRINCIPALS COMPOSTOS LEGISLATS PER LA QUALITAT DE L'AIRE 

Compost Símbol 

Monòxid de carboni CO 

Hidrocarburs no cremats HCT 

Òxid nitrós NO2 

Ozó O3 

Sulfur d'hidrogen H2S 

Diòxid de sofre SO2 

Clor Cl2 

Clorur d'hidrogen HCl 

Certs metalls pesats Zn, Mn, Ni, Fe 

Partícules en suspensió PST 

 

 

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. 

Sant Quirze del Vallès es situa dins la zona de qualitat atmosfèrica núm. 2 Vallès – Baix Llobregat. S'ha 
realitzat una anàlisi dels últims 5 anys, de les estacions més properes sotmeses als emissors que es troben 
en l’àmbit d’estudi del planejament. Sant Quirze del Vallès no té una estació pròpia, per aquest motiu 
es valora la de l’estació més propera que és Sabadell per la part del nucli i la de Terrassa per la part de 
Les Fonts. 

 

ESTACIONS DE VIGILÀNCIA DE LA QUALITAT DE L'AIRE 

Municipi Ubicació Automàtica Manual 

Sabadell Gran Via/ ctra. de Prats NO,NOX,NO2,O3,PM10 PM10,PM2.5,C6H6 

Terrassa Rambleta del Pare Alegre CO,NO,NOX NO2,O3, PM10 PM10  

 

CARACTERÍSTQUES DE LA QUALITAT DE L’AIRE EN L’ÀMBIT DURANT ELS DARRERS 5 ANYS 

Les conclusions de l’informe emès per la Direcció de Qualitat Ambiental són: 

 A la Zona de Qualitat de l'Aire 2, Vallès – Baix Llobregat, els nivells de qualitat de l'aire mesurats pel 
diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el sulfur d'hidrogen, les partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als valors límit establerts per la normativa 
vigent. 
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 Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s'han superat els valors 
objectiu establerts a la legislació. 

 Respecte l’ozó troposfèric, durant l'any 2.015 no s'ha superat el llindar d'informació horari a la 
població en cap punt de mesurament i no hi ha hagut cap superació del llindar d'alerta. Tampoc s’ha 
produït cap superació del valor objectiu per a la protecció de la salut humana, no del valor objectiu 
per a la protecció de la vegetació. 

 En relació amb el diòxid de nitrogen, en el municipi de Sant Quirze del Vallès no consta que s’hagin 
superat el valor límit anual. Malgrat tot, en 6 punts de mesurament dels 12 que hi ha en aquesta 
zona sí que s’ha superat, fet que representa el 50% del total d’estacions. Els punts de mesurament 
on s'han detectat les superacions són Sabadell, Sant Andreu de la Barca, Mollet del Vallès, Barberà 
del Vallès, Martorell i Terrassa. Per altra banda, no s'ha sobrepassat el nombre de superacions 
permeses per al valor límit horari per a la protecció de la salut humana. 

 En relació amb els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, no s'ha superat 
el valor límit anual en cap punt de mesurament. Pel que fa a la quantitat d'estacions en les que s'ha 
sobrepassat el nombre de superacions del valor límit diari (quantificat com a percentil 90.4) 
permeses per la legislació han estat 2, al punt de mesurament de Mollet del Vallès i Granollers. En 
aquesta valoració no s'ha quantificat la contribució d'episodis naturals.  

 Suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, el Govern de la Generalitat ha redactat el “Pla d'actuació 
per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, 
horitzó 2.020”, en què s'inclouen mesures que impulsen, incentiven i afavoreixen una nova visió de 
la mobilitat a la vegada que es treballa conjuntament i de manera coordinada amb els agents 
responsables d'executar les mesures. 

Els nivells de contaminants entre el 2015 i 2019 són: 

 

NIVELLS DE CONTAMINANTS MESURATS A L’ESTACIÓ DE SABADELL 

Punt de mesurament 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 Unitat (màx. 
valor) 

Benzè (C6H6) 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2 µg/m³ (màx. 
5.0) 

Diòxid de nitrogen (NO2) 39 42 43 48 52 µg/m³ (màx. 
40) 

Ozó troposfèric (O3) 39 39 40 44 42 µg/m³ 

Partícules en suspensió <10 micres (PM10) 27 31 25 25 26 µg/m³ (màx. 
40) 

Partícules en suspensió <2,5 
micres (PM2,5) 

15 17 14 14 17 µg/m³ (màx. 25) 

Font: http://www.qualitatdelaire.cat/ 

Consum d’energia per habitant 

Catalunya es situa a nivell de consum d’energia per sobre de la resta de l’estat espanyol (2,5 
Tep/habitant) i per sota de la zona euro (3,4 Tep/habitant), amb 3,1 Tep/habitant segons dades de 
l’Institut Català de l’Energia de l’any 2.014. 

 

TEP (TONELADA EQUIVALENT DE PETROLI) PER HABITANT 

Zona 2012 2013 2014 

Catalunya 3,2 3,1 3,1 
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TEP (TONELADA EQUIVALENT DE PETROLI) PER HABITANT 

Zona 2012 2013 2014 

Espanya 2,7 2,6 2,5 

Zona euro 3,5 3,5 3,4 

Unió Europea 3,3 3,3 3,2 

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. 2.014 

Consum final d’energia 

Les dades de consum final d’energia a Catalunya de l’Institut Català de l’Energia mostren que el Gas-oil 
és l’energia consumida que té una proporció més elevada (29,97%) seguida de l’energia elèctrica (27,18%) 
i del Gas natural (20,83%). En menor proporció el Querosè i la Gasolina tenen unes proporcions de 8,83 i 
5,90%. 

Emissions de contaminants 

En base a la guia del “Càlcul d’Emissions de Contaminants a l’Atmosfera. 2.013” de la Direcció de la 
Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya es calcula les emissions de contaminants del municipi 
de Sant Quirze del Vallès en base als següents sectors: 

 Sector domèstic 

 Sector terciari i comercial 

 Transport terrestre 

En base al nombre d’habitants del municipi i el consum d’energia per habitant a Catalunya (dades 
obtingudes a través de l’Institut Català de l‘Energia) es calculen les emissions a partir dels factors 
d’emissió que defineixen els diferents sectors que ha elabora la guia de Càlcul d’Emissions. A nivell de 
transport s’ha caracteritzat el parc d’automòbils en base a les dades estadístiques que s’han obtingut de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

Segons el sectors caracteritzats a la guia (domèstic, terciari i transport terrestre) s’ha pogut calcular les 
emissions de contaminants a l’atmosfera: 

 El monòxid de carboni és el major compost que s’emet a l’atmosfera (2.936 Tn). 

 Els òxids de nitrogen són els compostos que s’alliberen a l’atmosfera amb 2.899,4 Tn.  

 Finalment els òxids de sofre (SOx), compostos orgànics volàtils (NMVOC), les partícules sòlides (PM10 
i PM2,5) i l’amoníac (NH3) que es situen en tercera posició en quant a emissió de contaminants amb 
(623.7, 579.0, 510.1, 499.6 i 45 Tn). 

 



 

 

 

PAG. 116 DE 292 

 

2.1.5.2 Contaminació acústica 

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Sant Quirze del Vallès disposa de Mapa de capacitat acústica, adaptat a les prescripcions del Decret 
176/2009 del 10 de novembre. El mapa de capacitat acústica es realitzà amb l’assistència tècnica del 
Servei per a la prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

 

 

 

ANNEX A DEL DECRET 176/2009 DEL 10 DE NOVEMBRE 

Zona de sensibilitat  Usos del sòl Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 

Alta (A) (A1) Espais d’interès natural i 
altres 

- - - 

 (A2) Predomini del sòl d’ús 
sanitari, docent i cultural 

55 55 45 

 (A3) Habitatges situats al medi 
rural 

57 57 47 

 (A4) Predomini del sòl d’ús 
residencial 

60 60 50 

Moderada (B) (B1) Coexistència de sòl d’ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport 
existents 

65 65 55 

 (B2) Predomini del sòl d’ús terciari 
diferent a (C1) 

65 65 55 

 (B3) Àrees urbanitzades existents 
afectades per sòl industrial 

65 65 55 
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ANNEX A DEL DECRET 176/2009 DEL 10 DE NOVEMBRE 

Zona de sensibilitat  Usos del sòl Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 

Baixa (C) (C1) Usos recreatius i 
d’espectacles 

68 68 58 

 (C2) Predomini de sòl d’ús 
industrial 

70 70 60 

 (C3) Àrees del territori afectades 
per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o 
altres equipaments públics 

- - - 

Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament 

En els usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A) per a les zones 
urbanitzades existents 

EL SOROLL DE LES INFRAESTRUCTURES 

Titularitat de la Generalitat de Catalunya 

Per l’àmbit hi discorren carreteres que són de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Les 
infraestructures ferroviàries són de titularitat del Ministeri. 

Mapes estratègics de soroll de les carreteres (Primera fase 2.007 – 2.012) 

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., E-15 

En el municipi de Sant Quirze del Vallès hi ha els següents eixos viaris que identifiquen els Mapes 
Estratègics de Soroll: 

 C-16  

 C-58 

 C-1413a 

 

En la següent taula es mostra la població exposada als nivells de soroll de les infraestructures: 

 

DENSITAT D’HABITANTS EXPOSATS: LDEN PER TRAM   

Ctra. Definició del tram Habitants Lden 

  55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

C-58 Accés AP-7 – enllaç C-16 (Terrassa) 42 0 21 33 0 

C-16 Enllaç AP-7 – Enllaç C-58 57 46 47 3 0 

C-1413a C-16 – N-150 (Sabadell) 49 118 354 256 0 

 

Petjada de soroll de l’aeroport de Sabadell 

L’extrem sud-est del municipi de Sant Quirze es troba a les proximitats de l’aeròdrom de Sabadell. La 
petjada sonora afecta a les àrees industrials del Polígon industrial de Can Canals. Les àrees residencials 
més properes són les del Poble-sec. 
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Espais d’aproximació a l’aeroport de Sabadell 

 

2.1.5.3 Contaminació lluminosa 
El mapa inclou quatre zones de protecció, atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta 
il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana, i, de l'altra, la protecció (tanta 
com sigui possible) dels espais naturals i la visió del cel a la nit. 

En funció de la zona de protecció envers la contaminació lumínica a què pertany la il·luminació, l’ús a 
què va destinada la instal·lació i el seu horari de funcionament es determina el tipus i les característiques 
de la il·luminació que s'hi pot instal·lar. 
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Mapa de protecció lluminosa  

 

El mapa estableix la següent zonificació del territori: 

 Les zones E1 són les zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; corresponen a les àrees 
coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de protecció especial i les àrees coincidents 
amb la Xarxa Natura 2000. Correspon a les zones protegides del Parc del Corredor- Montnegre 

 Es considera com a zona E2 el sol no urbanitzable fora d'un espai d’interès natural, d'una àrea de 
protecció especial o d'una àrea de la xarxa Natura 2000, que coincideix amb la resta dels espais 
oberts. 

 Les zones E3 són les àrees que el planejament urbanístic qualifica com a sòl urbà o urbanitzable. 

 Les zones E4 són àrees en sol urbà d'ús intensiu a la nit en activitats: comercials, industrials o de 
serveis i també vials urbans principals. Les determina l'ajuntament de cada municipi, el qual haurà 
de notificar la proposta de zonificació al Departament de Medi Ambient i Habitatge, que n’haurà de 
fer l'aprovació. No poden classificar-se zones E4 a menys de 2 km d'una zona E1. 

No hi ha zones E1 ni E4 a Sant Quirze del Vallès. 

2.1.6 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 

El municipi de Sant Quirze del Vallès es troba subdividit per dues conques, des de la carena de la Serra 
de Galliners L’oriental que drena les aigües al torrent de la Betzuca, orientada al nord-est, i la conca 
orientada a l’oest que drena les aigües a la Riera de les Arenes, més ombrívola. 

En ambdues conques hi ha sectors significatius de bosc (pineda, garriga i matollar). 
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2.1.6.1 Espais naturals protegits 

Àmbits PEIN 

En el terme municipal de Sant Quirze del Vallès no s’hi troba cap àmbit dins la figura de protecció PEIN. 
Els dos àmbits més propers són el Parc de Collserola, al sud i el de Sant Llorenç del Munt al nord. 

El parc natural de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac té una superfície de 13.694 ha es troba al Nord de 
la ciutat de Terrassa; emergeix de la Depressió del Vallès i arriba a la cota dels 1.103 m a la Mola. És 
limitat per la riera de les Arenes a l'Oest, pel riu Ripoll a l'Est, pel pla de Terrassa-Sabadell al Sud, i pel 
Nord s'allarga fins al Montcau (1.056 m), a partir del qual davalla vers la Depressió Central o de l'Ebre. 

El parc natural de Collserola forma part de la Serralada Litoral. La serra de Collserola limita entre el riu 
Llobregat a l’oest, el riu Besòs a l’est, el pla de Barcelona al sud i el Vallès al nord i compta amb una 
superfície aproximada de 11.000 ha. 

Àmbits Xarxa Natura 2000 

Dins l’àmbit del municipi no hi ha cap espai declarat dins Xarxa Natura 2000. Els espais més propers 
inclosos en aquets espais són Sant Llorenç del Munt i l’Obac (ES5110010) i Collserola (ES5110024). 

Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

Sant Llorenç del Munt i l’Obac, situat en els termes municipals de Terrassa, Matadepera i Castellar del 
Vallès, a l’extrem nord del municipi de Sant Quirze del Vallès, s’inclou a Xarxa Natura 2000 per la 
diversitat de biòtops, associada al manteniment de recursos tròfics i la conservació de la qualitat del 
medi, fa que el massís sigui un excepcional refugi per a moltes espècies de la fauna mediterrània. 

Serra de Collserola 

La Serra de Collserola, situada als termes de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès, a l’extrem 
sud del municipi de Sant Quirze, s’inclou a la Xarxa Natura 2000 pel seu valor paisatgístic i ecològic 
preservat durant anys en una localització estratègica d’una zona densament poblada. Se’n destaca la 
presència d’hàbitats mediterranis ben desenvolupats com alzinars, pinedes de pi blanc, alzinars amb 
roure amés a més dels hàbitats de ribera. 

SÒLS DE PROTECCIÓ ESPECIAL DEL PLA TERRITORIAL 

A Sant Quirze del Vallès hi ha espais de protecció especial que es situen en els àmbits que pels seus 
valors naturals i agraris, el Pla Territorial els integra en la xarxa d’espais oberts que garanteix la 
biodiversitat i vertebra el conjunt del territori amb els seus diferents caràcters i funcions. Els espais 
delimitats pel PTMB de protecció especial es troben en la seva majoria a les vessants de la serra de 
Galliners i pels torrents de la Grípia i la Betzuca al sector septentrional del terme. A la zona més 
meridional considera com un espai de protecció la Vall de Can Vinyals. 

Els àmbits inclosos en els espais classificats com a no urbanitzables en el planejament i que no són 
considerats de protecció especial, però se’l hi reconeix uns valors ambientals o paisatgístics de transició 
entre els assentaments urbans i els espais oberts de protecció especial, son els sòls de protecció 
preventiva. Aquests espais es situen al nord-oest del nucli urbà de Sant Quirze del Vallès, als marges del 
Torrent de Can Llobateres. 
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Sistema d’espais oberts del PTMB 

 

ESPAIS OBERTS PTMB 

Espais PTMB Superfície (ha) 

Protecció especial 685,4 

Protecció preventiva 17,4 

Espais oberts segons el PTMB 

 

2.1.6.2 Vegetació i flora: estat de conservació i elements d'especial interès 
Biogeogràficament, la zona d’estudi es troba plenament dins la regió mediterrània. Segons els territoris 
fisiogràfics es troba dins el territori catalanídic central, que abasta el sector comprès entre la serralada 
costanera catalana i el mar, al costat del riu Llobregat. Aquesta zona es caracteritza per presentar, 
majoritàriament, un substrat calcari i tenir un clima marítim, però amb un eixut estival ben sensible. 
Alguns torrents esdevenen més humits i arriben a tenir un toc submediterrani. 

Moltes de les espècies mediterrànies presents a la zona d’estudi, són sobretot espècies adaptades a 
ambients continentals. Mentre que les espècies mediterrànies muntanyenques són relativament poc 
nombroses. 

VEGETACIÓ POTENCIAL 

La vegetació potencial de l’àrea de Sant Quirze del Vallès es troba dins el domini de la vegetació de 
muntanya mediterrània i submediterrània, i al límit del país de l’alzinar litoral (Quercetum ilicis 
galloprovinciale) i de l’alzinar continental o carrascar (Quercetum rotundifoliae). I a les ribes dels 
torrents principals, els boscos i herbassars de ribera septentrionals, concretament l’omeda (Hedero-
Ulmetum minoris), l’albereda (Vinco-Populetum albae), i la salzeda (Saponario-Salicetum purpureae).  
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Aquesta selva climàcica ha estat molt destruïda per conreus, foc i urbanització, de manera que 
actualment queda una taca de bosc petita, fora dels boscos més extensos de la Serra de Galliners. També 
en bona part ha estat substituïda per una brolla amb pi blanc (Pinus halepensis). 

Seguint els cursos d’aigua dels rius el domini dels boscos i herbassars de ribera septentrionals (Lamio-
Alnetum glutinosae), unes de les comunitats més malmeses i alterades. 

VEGETACIÓ ACTUAL 

La vegetació actual difereix del model potencial. La major part de bosc està ocupat per pinedes de pi 
blanc, i l’alzinar només es distribueix en clapes de menor distribució o barrejat amb aquestes pinedes. 
Les parts més planes s’han ocupat per conreus, que posteriorment s’han urbanitzat. I els marges dels 
torrents de Sant Quirze, encara presenten alguns trams amb vegetació de ribera, tot i que molt alterada. 

Però la vegetació dominant és l’associada a l’abandonament dels conreus de cereals. Relacionada amb 
aquests conreus hi ha una vegetació amb barreja d’espècies de matollar i de zones ruderals. 

Boscos: alzinars, i altres formacions arbòries 

L’alzinar potencial correspon a l’alzinar típic amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale subas. 
pistacietosum = Viburno-Quercetum ilicis), bosc esclerofil·le amb l’alzina vera (Quercus ilex ssp. ilex) 
com a arbre acompanyat d’una bona varietat de lianes i arbusts, com el marfull (Viburnum tinus), l’arboç 
(Arbutus unedo), l’aladern (Rhamnus alaternus), l’arítjol (Smilax aspera), l’esparreguera (Asparagus 
acutifolius), la vidiella (Clematis flammula), el lligabosc (Lonicera implexa), l’heura (Hedera helix), etc. 
En queden molt poques mostres, sobretot als marges del municipi que limiten amb  fondalades de la 
serra de Galliners i l’Obac. En la seva major part ha estat substituït, o molt barrejat amb la pineda de 
pi blanc (Pinus halepensis), present a tot el municipi. En aquests boscos també s’hi troben el llentiscle 
(Pistacia lentiscus), el galzeran (Ruscus aculeatus), el matabou (Bupleurum fruticosum), sobretot a les 
vores esclarissades del bosc. I als racons més frescals, el boix (Buxus sempervirens). 

Per aquesta zona del Vallès Occidental hi ha una variant d’alzinar litoral amb roures (Quercetum ilicis 
galloprovinciale subas. cerrioidetosum), propi d’indrets més humits i frescos, per això es poden trobar 
alguns exemplars de roures, concretament roure cerrioide (Quercus cerrioides), i més abundant el roure 
martinenc (Quercus humilis).  

La barreja d’espècies caducifòlies es dóna més en algunes raconades ombrívoles o humides de gran 
interès del municipi, com el torrent de Can Vinyals, torrent de la Betzuca i torrent de la Grípia. 

Bosquines: brolles i formacions arbustives 

Els trams més alterats d’aquests boscos estan ocupats per una brolla litoral calcícola de romaní i bruc 
d’hivern (Erico-Thymaleetum tinctoriae) amb l’estrat superior força dens de pi blanc (Pinus halepensis). 
Als racons més obacs la brolla es barreja amb una jonceda de Brachypodio-Aphyllanthetum amb camèfits 
abundants, en la qual sol dominar el fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides) i també recoberta per 
l’arbreda de pins i alzines. 

Un dels matollars més estesos al municipi és la brolla d’estepes i brucs (Cisto-Sarothamnetum 
catalaunici) dominat per l’estepa negra (Cistus monspeliensis), una elevada freqüència de caps d’ase 
(Lavandula stoechas), i el bruc boal (Erica arborea), acompanyats d’altres estepes com Cistus 
salviifolius, Cistus albidus, i altres arbusts com Spartium junceum, Juniperus oxycedrus, Rosmarinus 
officinalis i Thymus vulgaris, amb una coberta arbòria de pi blanc (Pinus halepensis). 

Prats 

En el municipi hi ha agrupacions de plantes de prats que es reparteixen pels marges dels camps i en els 
camps en repòs. Una de les comunitats més típiques d’aquests marges, a banda de les bardisses, és el 
fenassar típic (Brachypodietum phoenicoidis). 
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En aquesta comunitat s’hi troba el fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides), el fonoll (Foeniculum 
vulgare), l’espunyidella blanca (Galium mollugo), els plantatges (Plantago sp.), les corretjoles 
(Convolvulus arvensis i C. althaeoides), etc. 

També és abundant el llistonar típic (Phlomido-Brachypodietum retusi). Dominat pel llistó 
(Brachypodium retusum), espècie verda a l’hivern i a la primavera, mentre que a l’estiu es queda 
torrada. Creix en sòls molt pobres i és una comunitat molt baixa. 

Vegetació de ribera 

De la vegetació de ribera potencial, l’albereda amb vinca (Vinco-Populetum albae) encara es poden 
trobar petits claps amb àlbers (Populus alba) al Torrent de la Betzuca a la zona de Can Poncic, torrent 
de Can Vinyals i torrent de la Grípia a Can Pallàs. Comunitat estesa pel país de l’alzinar però només als 
trams de riera amb prou nivell freàtic, i de fet actualment formen part d’aquest alzinar. 

Aquest bosc està acostumat a patir les crescudes sobtades del riu, i juntament amb la salzeda i l’omeda, 
ajuden a apaivagar els efectes destructius de les crescudes típiques d’ambients mediterranis com 
l’estudiat. 

Apart de l’àlber (Populus alba), també hi creixen altres arbres com el freixe de fulla estreta (Fraxinus 
angustifolia), l’om (Ulmus minor), el gatell (Salix cinerea ssp. oleifolia). Entre els arbusts un dels més 
abundants, cap a les vores fora de l’aigua, l’arç blanc (Crataegus monogyna), i alguns associats a 
bardisses com el roldor (Coriaria myrtifolia) i els esbarzers (Rubus ulmifolius, Rubus caesius). A l’estrat 
herbaci hauria de dominar la vinca (Vinca difformis), encara que en alguns trams dels torrents del 
municipi el sotabosc es troba molt pelat o ofegat pel canyissar i la bardissa. També hi creixen sarriassa 
(Arum italicum), la lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides), l’heura (Hedera helix), la vidalba 
(Clematis vitalba), etc. 

En algunes vores de riu amb l’aigua més calma hi creix el canyissar (Phragmition australis), amb el canyís 
(Phragmites australis) com a dominant, i la boga (Typha latifolia), molt més escassa i localitzada, 
acompanyats per altres espècies com el lliri groc (Iris pseudacorus), l’espunyidera de marjal (Galium 
palustre), etc. 

Aquesta comunitat ha estat substituïda en moltes parts, i estesa fins i tot fora dels cursos fluvials, pel 
canyar (Arundini-Convolvuletum sepium), comunitat vinculada a 

L’activitat agrària i dominada per una espècie exòtica i invasora, la canya (Arundo donax). Els últims 
anys s’hi ha afegit una altra espècie invasora, la nyàmera (Helianthus tuberosus), també anomenada 
“setembres” per ser en aquest mes quan floreixen. 

Molts trams del torrent de la Betzuca i torrents secundaris, estan actualment ocupats per espècies 
d’interès forestal plantades, com els pollancres (Populus nigra), carolines (Populus x canadiensis), i 
plàtans (Platanus x hispanica). 

Vegetació ruderal i agrícola: conreus llenyosos i herbacis 

Es conserven molt pocs conreus al municipi de Sant Quirze. Els principals conreus són els cereals (ordi, 
blat i civada), el farratge, la fruita seca (avellaner, ametller) i l’olivera. La vinya està en curs de 
desaparició. La ramaderia és d’aviram. 

Relacionada amb aquests camps cultivats, es pot trobar una vegetació espontània característica. 

En alguns marges hi creixen les bardisses amb roldor (Rubo-Coriarietum), molt esteses com a vegetació 
de ribera a torrents secundaris. Dominen aquesta comunitat el roldor (Coriaria myrtifolia) i l’esbarzer 
(Rubus ulmifolius), acompanyats d’altres espècies com arç blanc (Crataegus monogyna), vidalba 
(Clematis vitalba), ridorta (Clematis flammula), etc. 

En camps abandonats o en repòs una comunitat molt estesa és l’herbassar de ripoll i olivarda (Inulo-
Oryzopsietum miliaceae), amb clar domini de l’olivarda (Inula viscosa) i el ripoll (Oryzopsis miliacea), a 
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més d’altres espècies com el margall (Hordeum murinum ssp. leporinum), caps-blancs (Alyssum 
maritimum), lletsó fi (Sonchus tenerrimus), etc. 

Ja s’ha comentat anteriorment que els canyars (Arundini-Convolvuletum supinum), a més de créixer en 
cursos fluvials, i sèquies, també ocupa marges de conreus, bàsicament dominada per la canya (Arundo 
donax). 

ESPÈCIES PROTEGIDES 

No s’han detectat espècies protegides en el municipi de Sant Quirze. Es citen algunes espècies que per 
la seva raresa o per trobar-se protegides en altres espais naturals propers convé tenir en compte: 
Ambrosia tenuifolia, Carex praecox, Coronopus didymus, Euphorbia lathyris, Euphorbia maculata, 
Galinsoga parviflora, Galium pumilum subsp. rivulare, Juncus tenuis, Petasites fragrans, Physalis 
alkekengi, Quercus canariensis, Symphytum officinale. 

ARBRES I ARBREDES MONUMENTALS 

En el municipi de Sant Quirze no hi ha declarat cap arbre monumental, segons l’Ordre DOGC 1042, 
1988.09.12). Tot i així, cal destacar les alzines de can Camps que tot i no trobar-se catalogades, es tracta 
d’uns exemplars madurs de gran interès biològic i cultural. 

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 

En aquest apartat es tenen en compte els hàbitats d’interès comunitari (HIC) inclosos en la Directiva 
d’Hàbitats (92/43/CEE). Els hàbitats han estat inventariats seguint el Manual de Biòtops CORINE, però 
els codis usats segueixen el Centre Temàtic Europeu per a la Conservació de la Natura (ETC/NC), i que 
ha estat transposat a Catalunya pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. En 
principi la inclusió d’aquests hàbitats no impliquen cap categoria de protecció legal, sinó la recomanació 
de preservar una mostra prou gran com per garantir-ne la conservació. 

Els hàbitats de la zona d’estudi catalogats en l’inventari d’hàbitats d’interès comunitari recollits al 
Sistema d’Informació Ambiental (SIA) del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
són: 

 3290. Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion 

 92A0. Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340. Alzinars i carrascars 

 9540. Pinedes mediterrànies 
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HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 

Nom Superfície (ha) 

3290. Rius mediterranis intermitents 10,7 

92A0. Alberedes i salzedes 30,4 

9340. Alzinars i carrascars 274,0 

9540. Pinedes mediterrànies 1.167,3 

 

2.1.6.3 Fauna: estat de conservació i elements d'especial interès 
Hom ha assenyalat en parlar de la vegetació que hi ha tres tipus principals d'ambients: els de vegetació de 
caire més natural (boscos i zones de vegetació arbustiva), els conreus, i el medi urbà (poblacions, 
urbanitzacions i polígons industrials). Es pot parlar també de tres tipus associats de fauna, però cal 
considerar que en els límits entre els diferents ambients, o en punts de "barreja" - ecotons- s'hi poden trobar 
espècies característiques a dos o més tipus d'ambient. I, per altra banda, cal dir que hi ha força espècies 
generalistes (adaptades a una àmplia diversitat d'ambients), o que es troben lligades a diferents medis segons 
es tracti del lloc de cria, de l'àrea d'alimentació, etc. 

A part dels tres ambients principals, hi ha també un ambient particular força minoritari a l'àrea i degradat, 
que és el medi aquàtic o fluvial. De totes maneres aquest últim així com els boscos i conreus acullen la major 
part de les espècies. 

La fauna de la zona té un clar caràcter mediterrani, però cal indicar que també s’hi troben espècies no 
estrictament mediterrànies, que tenen una distribució àmplia a Europa, és a dir, espècies d'uns requeriments 
prou flexibles, adaptades no estrictament a un sol tipus d'àrea climàtica. 

Per a descriure la fauna de la zona es pot recórrer a separar-la per tipus d’hàbitats, però això és difícil 
en zones humanitzades com l’estudiada. La major part d’espècies que habiten a l’àrea d’estudi aprofiten 
més d’un ambient diferent. 
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Si bé és cert que algunes espècies apareixen aquí per la presència d’un ambient determinat, es fa 
l’exposició de la fauna per grups faunístics especificant de forma resumida la seva relació amb el tipus 
d’hàbitat. 

PRINCIPALS GRUPS FAUNÍSTICS 

Amfibis 

La zona d’estudi no destaca per la varietat ni densitat d’espècies d’amfibis. En part, a causa de la manca 
de cursos d’aigua permanents i a la contaminació orgànica de les rieres. 

El Gripau comú (Bufo bufo) és un dels amfibis més abundants i no necessita cursos d’aigua permanents. 
Freqüenta les vores dels camps, i en allunyar-se dels cursos d’aigua, és atropellat amb molta freqüència. 

Les altres espècies més abundants i presents tan a les rieres com als camps propers, són la granota verda 
(Rana perezi), i el tòtil (Alytes obstetricans). Les altres espècies són més rares. 

 

ESPÈCIES D’AMFIBIS 

Espècies Nom científic Dir. Hàb. Llei 22/2003 R.D, 439/90 Estatus 

Reineta Hyla meridionalis IV D II 1 

Tòtil Alytes obstetricans IV D II 2 

Gripau d’esperons Pelobates cultripes IV D II ? 

Gripau comú Bufo bufo  D  2 

Granota verda Rana perezi V   2 

 

Rèptils 

Moltes de les espècies de rèptils s’han hagut d’adaptar a les modificacions de l’agricultura, i algunes 
espècies, fins i tot, gairebé depenen d’aquests ambients humanitzats. 

El rèptil més abundant, potser, és la sargantana hispànica (Podarcis hispanica), i per les serps la serp 
verda (Malpolon monspessulanus). 

Les espècies aquàtiques, o lligades a ambients més humits, com les serps d’aigua (Natrix sp.), pateixen 
també els efectes negatius de la contaminació de l’aigua, tan per aigües residuals de les urbanitzacions, 
com també per pesticides de conreus. 

 

ESPÈCIES DE RÈPTILS 

Espècies Nom científic Dir. Hàb. Llei 22/2003 R.D, 439/90 Estatus 

Dragó Tarentola mauritanica  D II 2 

Vidriol o llisona Anguis fragilis  D II 1 

Llangardaix ocel·lat Lacerta lepida  C  1 

Sargantana ibèrica Podarcis hispanica  C II 2 

Sargantana cuallarga Psammodromus algirus  D II 2 

Serp blanca Elaphe scalaris  D II 2 

Serp verda Malpolon monspessulanus  D  1 

Colobra escurçonera Natrix maura  D II 1 
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Ocells 

La situació de Sant Quirze del Vallès, a la Plana del Vallès entre les serralades litoral i pre-litoral, així 
Com a espècies aquàtiques, les espècies més abundants són l’ànec coll- verd (Anas platyrhynchos) que 
cria al  Torrent de la Betzuca i en algunes basses, i el bernat pescaire (Ardea cinerea), que sense criar 
es deixa veure sovint per tot el municipi. També i pot criar vora tots els cursos fluvials la polla d’aigua 
(Gallinula chloropus). Durant la migració es poden parar algunes espècies de limícoles (corriols, 
becadells, Tringa, etc.). 

Al municipi de Sant Quirze del Vallès hi crien algunes espècies de rapinyaires, sobretot forestals, com 
l’Astor (Accipiter gentilis), l’Esparver (Accipiter nisus), l'Aligot (Buteo buteo) o l'Àliga marcenca 
(Circaetus gallicus). Altres rapinyaires visitants o en pas són l’Aligot vesper (Pernis apivorus), el Milà 
negre (Milvus migrans), el Milà reial (Milvus milvus), i l’Àliga calçada (Hieraaetus pennatus). També es 
poden observar arpelles, sobretot l’Arpella pàl·lida (Circus cyaneus), i la comuna (Circus aeoginosus), 
mentre que l’esparver cendrós (Circus pygargus), tot i que té un petit nucli reproductor a la veïna 
comarca del Bages, és molt rar d’observar. 

Una espècie a destacar i que encara cria a Sant Llorenç del Munt, és l’àliga cuabarrada (Hieraaetus 
fasciatus) que cria en cingleres i caça per tota la plana del Vallès. 

Com a rapinyaires falcònids el més comú i fàcil d’observar és el xoriguer (Falco tinnunculus), que es pot 
veure sobretot als camps del tot el municipi. També hi són presents altres espècies com el Falcó 
mostatxut (Falco subbuteo) a l’estiu i en migració, el Falcó pelegrí (Falco peregrinus) que cria als cingles 
de Sant Llorenç del Munt, i l'Esmerla (Falco columbarius) només present durant la migració. 

Hi ha alguns ocells lligats a ambients agrícoles, com la Perdiu roja (Alectoris rufa) o la Guatlla (Coturnix 
coturnix), que han davallat molt a causa de la transformació dels conreus i de l’ús de pesticides i 
fertilitzants químics. Igual que els Abellerols (Merops apiaster) i la Puput (Upupa epops) que encara es 
poden observar al municipi, sobretot als marges dels camps i els rius on troben lloc per a niuar-hi. 

Entre els ocells petits, els insectívors com el pit-roig (Erithacus rubecula), els mosquiters (Phylloscopus 
sp.), els tallarols (Sylvia sp.), les mallerengues (Parus sp.), etc., són alguns dels més abundants i fàcils 
de detectar. 

Finalment, alguns còrvids, com la gralla (Corvus monedula), el corb (Corvus corax), i la garsa (Pica pica). 
Més rar i lligat al bosc, el gaig (Garrulus glandarius). 

 

ESPÈCIES D’OCELLS 

Espècies Nom científic Dir. Aus Llei 22/2003 R.D. 
439/90 

Estatus 

Bernat pescaire Ardea cinerea  B II H M 

Ànec coll-verd Anas platyrhynchos    V 

Àliga calçada Hieraaetus 
pennatus 

I B II MO 

Àliga marcenca Circaetus gallicus I C II M 

Arpella Circus aeroginosus I B II M 

Esparver cendrós Circus pygargus I B II M 

Arpella pàl·lida Circus cyaneus I B II M 

Esparver Accipiter nisus  C II H M 

Aligot Buteo buteo  C II H M 

Aligot vesper Pernis apivorus I C II M 

Milà reial Milvus milvus I B II M Ho 
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ESPÈCIES D’OCELLS 

Espècies Nom científic Dir. Aus Llei 22/2003 R.D. 
439/90 

Estatus 

Milà negre Milvus migrans I C II M 

Falcó pelegrí Falco peregrius I B II V 

Xoriguer Falco tinnunculus  C II V N? 

Falcó mostatxut Falco subbuteo  2B II M 

Perdiu roja Alectoris rufa II,III   N 

Guatlla Coturnix coturnix II   N M 

Faisà Phasianus colchicus    N 

Polla d’aigua Gallinula chloropus    N? 

Fredeluga Vanellus vanellus II   H 

Gavià argentat Larus cachinnans    V 

Tudó Columba palumbus II,III   N 

Tórtora europea Streptopelia turtur II   N M 

Tórtora turca Streptopelia 
decaocto 

 D  N 

Cucut Cuculus canorus  D II N M 

Cucut reial Clamator glandarius  C II N M 

Òliba Tyto alba  C II N 

Xot Otus scops  C II N M 

Mussol Athene noctua  C II N 

Mussol banyut Asio otus  C II N? 

Gamarús Strix aluco  C II V 

Enganyapastors Caprimulgus 
europaeus 

I C II N M 

Falciot negre Apus apus  D II N M 

Ballester Tachymarptis 
melba 

 D II N M 

Abellerol Merops apiaster  C II N M 

Puput Upupa epops  C II N M 

Blauet Alcedo athis I C II M 

Picot verd Picus viridis  C II N 

Colltort Jynx torquilla  C II N M 

Cogullada Galerida cristata  D II N 

Cotoliu Lullula arborea I D II H 

Alosa Alauda arvensis II   M H 

Oreneta vulgar Hirundo rustica  D II N M 

Oreneta cua-blanca Delichon urbica  D II N M 

Roquerol Ptyonoprogne 
rupestris 

 D II M 

Oreneta de ribera Riparia riparia  D II M 
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ESPÈCIES D’OCELLS 

Espècies Nom científic Dir. Aus Llei 22/2003 R.D. 
439/90 

Estatus 

Trobat Anthus campestris I D II M 

Piula dels arbres Anthus trivialis  D II M 

Titella Anthus pratensis  D II H 

Cuereta torrentera Motacilla cinerea  D II N 

Cuereta blanca Motacilla alba  D II N 

Cuereta groga Motacilla flava  D II M 

Pardal de bardissa Prunella modularis  D II H 

Cargolet Troglodytes 
troglodytes 

 D II N 

Rossinyol Luscinia 
megarhynchos 

 D II N M 

Cotxa fumada Phoenicurus 
ochruros 

 D II H 

Bitxac comú Saxicola torquata  D II N 

Còlit gris Oenanthe oenanthe  D II M 

Còlit ros Oenanthe hispanica  D II M 

Pit-roig Erithacus rubecula  D II N 

Merla Turdus merula II   N 

Tord Turdus philomelos II   N H 

Griva Turdus viscivorus II   N 

Tord ala-roig Turdus iliacus II   H 

Rossinyol bord Cettia cetti  D II N 

Trist Cisticola juncidis  D II N 

Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta  D II N M 

Tallareta cuallarga Sylvia undata I D II N? 

Talarol gros Sylvia borin  D II M 

Tallarol de garriga Sylvia cantillans  D II N 

Tallareta vulgar Sylvia communis  D II M 

Tallarol capnegre Sylvia 
melanocephala 

 D II N 

Tallarol de casquet Sylvia atricapilla  D II N H 

Mosquiter pàllid Phylloscopus bonelli  D II N M 

Mosquiter groc Phylloscopus 
collybita 

 D II H No 

Mosquiter de passa Phylloscopus 
trochilus 

 D II M 

Bruel Regulus ignicapillus  D II N 

Reietó Regulus regulus  D II H 

Papamosques gris Muscicapa striatta  D II N M 

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca  D II M 
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ESPÈCIES D’OCELLS 

Espècies Nom científic Dir. Aus Llei 22/2003 R.D. 
439/90 

Estatus 

Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus  D II N 

Mallerenga blava Parus caeruleus  D II N 

Mallerenga carbonera Parus major  D II N 

Mallerenga petita Parus ater  D II N 

Raspinell Certhia 
brachydactyla 

 D II N 

Oriol Oriolus oriolus  D II N M 

Capsigrany Lanius senator  D II N 

Gaig Garrulus glandarius    N 

Garsa Pica pica    N 

Gralla Corvus monedula    V 

Cornella Corvus corone    V 

Corb Corvus corax    V 

Estornell vulgar Sturnus vulgaris    N 

Estornell negre Sturnus unicolor    N 

Pardal Passer domesticus    N 

Pardal xarrec Passer montanus   II N 

Pinsà vulgar Fringilla coelebs  D II H 

Pinsà mec Fringilla 
montifringilla 

 D II H 

Trencapinyes Loxia curvirostra  D II V 

Gafarró Serinus serinus  D  N 

Verdum Carduelis chloris    N 

Cadernera Carduelis carduelis    N 

Lluer Carduelis spinus  D  H 

Passerell Carduelis cannabina    H 

Pinsà borroner Pyrrhula pyrrhula  D II H 

Durbec Coccothraustes 
coccothraustes 

 D II Ho 

Gratapalles Emberiza cirlus  D II N 

Repicatalons Emberiza 
schoeniclus 

 D II H 

Hortalà Emberiza hortulana I D II M 

Cruixidell Miliaria calandra    N 

Mamífers 

Els mamífers presents al municipi de Sant Quirze del Vallès propis en els camps i torrents de la zona són els 
ratolins, tan el de bosc (Apodemus sylvaticus) com el mediterrani (Mus spretus). També les musaranyes, 
com la musaranya nana (Suncus etruscus) i la musaranya comuna (Crocidura russula). 
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Un dels mamífers present als boscos del municipi, sobretot a les pinedes, és l’esquirol (Sciurus vulgaris), 
espècie que pateix fluctuacions en la seva població i que menja els pinyons deixant les pinyes rosegades. Se 
n’ha trobat fins i tot als jardins de les urbanitzacions del voltant de Sant Quirze. 

Els carnívors que freqüenten més la zona d’estudi són les guilles (Vulpes vulpes) i les fagines (Martes foina), 
i en menor grau els toixons (Meles meles) i la geneta (Genetta genetta). La mostela (Mustela nivalis) havia 
estat un dels carnívors més comuns i relacionats sobretot amb els conreus, però els últims anys ha patit una 
davallada amb la qual cosa s’ha fet més rar d’observar. 

Es destaca la presència del toixó (Meles meles), que està patint el procés d’urbanització del país i l’estesa 
de xarxes d’infraestructures que fragmenten el seu hàbitat i n’estan reduint la seva població. Aquests 
toixons solen moure’s per les rieres de la zona, encara que difícilment poden creuar l’autopista AP-7. 

Els conills (Oryctolagus cuniculus) també són presents em el municipi en un nombre prou elevat, per la qual 
cosa suposen una font d’alimentació important per a espècies d’ocells rapinyaires. 

Finalment, una espècie de mamífer més gran, i que se n’han trobat força rastres, és el porc senglar (Sus 
scrofa). Aquesta espècie aprofita l’espessor de la vegetació per amagar-se, i busca menjar als camps i al 
sotabosc dels alzinars més esclarissats. 

ESPÈCIES PROTEGIDES 

De tota la fauna present a la zona, la majoria d’espècies estan protegides per la legislació vigent. Però 
es poden remarcar les espècies que es troben en situació més delicada i que es troben catalogades en 
diverses categories d’amenaça i que s’han de tenir presents. 

Pel que respecta a espècies estrictament protegides segons el Decret 328/1992, del Pla d’Espais d’Interès 
Natural, no se’n troba cap en aquest espai natural, ni de vertebrada ni invertebrada. 

Els criteris de catalogació de les diferents espècies se solen basar en la seva situació a nivell 
internacional, a Europa o a Espanya. Aquesta situació pot anar des de poblacions estables o en situació 
favorable, fins a espècies en regressió o en perill d’extinció. Aquestes categories d’amenaça són les que 
han servit per a incloure cada espècie als annexos de les Directrius comunitàries europees, com la 
Directiva d’Aus, o la Directiva d’Hàbitats. També és molt important la recopilació feta al Llibre Vermell 
dels Vertebrats d’Espanya (Blanco, 1992). 

La Directiva d’Aus (Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservació de les aus 
silvestres, i que queda posteriorment recollida a la Directiva 92/43/CEE), segons aquesta Directiva 
l’annex més important és l’”I”, que inclou les espècies que precisen de mesures de conservació de 
l’hàbitat. A la zona d’estudi es troben força espècies però en general només presents durant la migració 
o com a visitants, com: 

 Les cigonyes, la major part d’ardeides, molts rapinyaires, el cotoliu, el trobat, la tallareta cuallarga, 
i l’hortolà. 

Però també amb alguna espècie nidificant, com: 

 L’enganyapastors, el cotoliu, el trobat, la tallareta cuallarga i l’hortolà. 

A part de les aus, per als altres grups de vertebrats cal fixar-se en la Directiva d’Hàbitats (Directiva 
92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres; modificada 
segons la Directiva 67/97/CE, que adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE; i 
transposada a la legislació espanyola mitjançant el Reial Decret 1997/1995, de 7 de setembre, pel que 
s’estableixen mesures per a contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestres, i el Reial Decret 1193/1998, de 7 de desembre, pel que es modifica 
el Reial Decret 1997/1995). i segons la qual s’han de tenir en compte les espècies incloses als annexos: 

 Annex II, que correspon a les espècies protegides que han de ser objecte de mesures de conservació 
de l’hàbitat. Només es troben alguns rat-penats com a mamífers. 
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 Annex IV, com espècies estrictament protegides. Alguns amfibis-la reineta, el tòtil, el gripau 
d’esperons i el gripau corredor-, i de mamífers, també els rat-penats, i l’eriçó. 

Tot l'àmbit en estudi es troba fora de la zona de protecció del trencalòs (Gypaetus barbatus) (Decret 
282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya). 

Tampoc hi ha cap àrea que estigui dins l’àmbit de protecció de la llúdriga (Lutra lutra), segons l’Ordre 
MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual s’aprova el Pla de conservació de la llúdriga. Aquesta espècie 
havia viscut al riu Tordera fins als anys 1980. Tot i que després de l’alliberament d’exemplars al Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà pot tornar a recolonitzar el riu Tordera, difícilment ho podria fer 
al Riu Sec i a la Riera de Rubí, i torrents de Sant Quirze. 

2.1.6.4 Connectivitat i corredors naturals 
La Diputació de Barcelona va treballar en la connectivitat de l’àrea metropolitana de Barcelona 
mitjançant l’anomenada “Anella Verda” amb tots els espais naturals protegits de la província de 
Barcelona interconnectats entre sí.  

La proposta que es planteja per a la connectivitat ecològica és:  

 Entre els Parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac, i Collserola, es situa en la franja 
que estructura el torrent de la Betzuca on conflueixen els seus efluents: 

 Torrent de la Font del Pont 

 Torrent de la Grípia 

 Eix connector que marca la Serra de Galliners entre la Serralada Pre-litoral i litoral. 

Entre aquests dos principals espais de connectivitat hi ha molta distància, i la necessitat de les espècies 
que viuen en els espais naturals, a banda i banda de la plana del Vallès, fa que es necessitin més espais.  

Més recentment s’ha realitzat el Pla Sectorial de Connectivitat de Catalunya, pendent en data d’avui 
d’aprovació. En aquest es mostra tot el corredor del torrent de la Betzuca, que creua el continu urbà, a 
partir del creuament amb la C-58, a partir de Sant Quirze del Vallès  
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Font: Pla Sectorial de la connectivitat. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Territori 

 

La franja nord del municipi de Sant Quirze es situa un dels punts més significatius de connectivitat per a 
la fauna (entre els massís de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac, i Collserola), concretament en l’eix 
Terrassa -Sant Quirze. Els torrents de la Grípia i de la Font del Pont, voregen àrees de cultius de secà 
amb restes de bosquines, sobretot pinedes de pi blanc barrejades amb alzinar.  

En aquest eix connector travessen en direcció est-oest tres infraestructures viàries: la via de ferrocarril 
de Renfe Barcelona-Manresa, la carretera Terrassa Barcelona (C-14 o N-150) i l’autopista C-58. És en 
aquest punt, dins el municipi de Sant Quirze on els passos per superar la C-58 són insuficients, tant en 
número com en quantitat. L’autopista C-58 és únicament permeable a través dels passos soterrats dels 
torrents. 

Són destacables els espais d’interès per la connectivitat els torrents existents en el municipi, 
principalment: 

 Torrent de Vallcorba 

 Torrent de la Font del Pont 

 Torrent de la Grípia 

 Torrent de Can Llobateres 

 Torrent de la Betzuca 
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(1) Pas per sota la C-58 del torrent de Vallcorba, (2) Entrada de l’OD del torrent de la Font del Pont, (3) Sortida del torrent de 
Vallcorba (abans de la confluència amb el torrent de la Betzuca, (4) Pas del torrent de la Betzuca per sota la C-58 al límit del 

municipi  

Estudi de detall dels punts crítics per a la connectivitat ecològica (Annex 2, de l’ISA PTMB) 

El PTMB defineix zones estratègiques per garantir la connectivitat al llarg dels principals elements 
geogràfics lineals (per exemple, les serralades Litoral i Prelitoral), per mantenir la permeabilitat de la 
matriu en determinats àmbits funcionals (com el Penedès o el Vallès), o evitar l’aïllament de certs espais 
naturals protegits (Montseny i Montnegre - Corredor). 

El PTMB defineix un punt estratègic de connectivitat dins el terme municipal de Sant Quirze del Vallès, 
entre la Serra de Sant Llorenç del Munt i la Serralada de Collserola. La funcionalitat connectora d’aquest 
espai radica en la protecció i la millora de l’eix fluvial del torrent de la Betzuca, i dels espais agroforestals 
romanents, així com en la permeabilitació adequada de les infraestructures viàries. Les propostes 
concretes són: 

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

 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. 

 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 Ponsic (espai que ja posseeix un pla de conservació). 
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 Preservar els conreus de secà existents per tal de mantenir la riquesa ambiental que suposen i el 
valor social que aporten. De fet, el valor socioecològic d’aquest sector enclavat entre Sabadell i 
Terrassa ja ha estat reconeguda parcialment amb la declaració de l’anomenat Parc Agrari de Sabadell 
a fi de protegir l’activitat agrícola en aquesta zona. Podria plantejar-se una ampliació d’aquest per 
tal d’englobar tota l’àrea agroforestal. 

Al nord del municipi hi ha les urbanitzacions de Can Parellada, Can Llobateres i Can Pallars, que 
condicionen la connectivitat de nord a sud, definits pel torrent de la Betzuca a l’est i la riera de Rubí a 
l’oest. En aquests àmbits de connexió s’haurà de donar compliment als articles 2.23 i 2.24 en relació als 
connectors ecològics i en les actuacions en trams urbanitzats dels cursos fluvials, zones verdes i els parcs 
urbans amb funció connectora. 

 

Permeabilització de les infraestructures (C-58) al creuament amb el Torrent de la Font del Pont, Torrent de la Grípia i Torrent de 
la Betzuca 

 

2.1.7 Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació 

2.1.7.1 Consum d'energia primària 
El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 utilitza dos escenaris de treball: 

 Escenari base: Correspon a un escenari de comportament tendencial, on no es duen a terme noves 
polítiques en matèria d’energia, fonamentalment en els àmbits de l’estalvi i l’eficiència energètica 
i les energies renovables, des de l’any 2008. Es mantenen les mateixes hipòtesis adoptades en 
l’escenari IER en quant a l’entorn internacional (preus internacionals dels combustibles fòssils,...) i 
d’àmbit català (creixement econòmic, demografia, tecnologia,..) És un escenari de referència de 
base (no forma part dels escenaris exploratoris de la PROENCAT-2030) necessari per avaluar el 
compliment de l’objectiu de reducció del 20% en el consum d’energia primària l’any 2020 fixat per 
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la Unió Europea i, per tant, per a determinar els estalvis energètics de les estratègies adoptades en 
l’escenari IER d’acord amb els criteris de la Unió Europea en aquest àmbit. 

 Escenari IER (Intensiu en Eficiència energètica i energies Renovables). 

Correspon a l’escenari aposta (Escenari E4) de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2030 
(PROENCAT-2030). 

L’evolució temporal de l’escenari IER permet visualitzar com els objectius i estratègies fixades en 
aquest Pla permetran que Catalunya contribueixi a la consecució dels objectius que la Unió Europea 
ha fixat per a Espanya l’any 2020 en el seu paquet Energia i Clima. 

A partir del consum energètic per habitant a Catalunya s’ha estimat el consum del municipi de Sant 
Quirze del Vallès. De la proporció de les diferents fonts d’energia utilitzades a Catalunya (consum final 
d’energia) i el parc automobilístic de la població s’ha pogut realitzar una estimació del tipus de 
combustible utilitzat: 

 

 

 

Sant Quirze del Vallès, avui per avui no disposa d’instal·lacions energètiques públiques d’autoconsum 
com district heatings, biomassa, ... 

CONSUM D’ENERGIA EN HABITATGE I TERCIARI 

Resultat de la certificació energètica en nous edificis, o en els que hi hagut transaccions per compra-
venta o lloguer, es té una bona mostra de locals o habitatges, dels quals es disposa la demanda energètica 
(kWh/m2 any d’energia primària) i les emissions (kg CO2/m2·any). En total es disposa d’una mostra de 
fins a 7.479  habitatges i locals, dels quals els hi correspon una certificació energètica E. 
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Tipologia (kWh/m2·any) Nombre (kg CO2/m2·any) Nombre

BLOC D'HABITATGES A - - - -
PLURIFAMILIAR B - - - -

C 52,6 1 11,3 1

D 73,4 1 17,8 2

E 149,0 10 37,2 14

F 180,6 5 - 0

G 342,9 4 88,5 4

TOTAL 159,7 21 38,7 21

HABITATGE UNIFAMILIAR A 37,5 1 6,4 1

B 59,6 1 12,1 2

C 86,6 8 19,9 14

D 117,2 60 26,6 79

E 189,8 199 43,5 185

F 273,8 36 63,4 35

G 372,6 51 85,8 45

TOTAL 162,4 356 36,8 361
HABITATGE INDIVIDUAL A 14,8 1 3,7 1

EN BLOC D'HABITATGES B 43,9 2 8,4 3

C 53,1 26 12,5 34

D 82,2 96 18,6 113

E 142,4 241 32,2 347

F 213,9 56 50,0 52

G 287,0 110 67,9 80

TOTAL 119,6 532 27,6 630
TERCIARI A - - - -

B 133,7 4 36,0 2

C 227,5 12 52,4 12

D 242,2 28 57,8 34

E 295,9 23 76,2 19

F 362,1 22 85,3 20

G 399,3 14 99,3 16

TOTAL 276,8 103 67,8 103

ENERGIA PRIMÀRIA I EMISSIONS MITJANES SEGONS TIPOLOGIA I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

Energia primària Emissions
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Certificacions energètiques dels habitatges. Font. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Icaen 

 

En general, tant en habitatge individual en bloc d’habitatges, com en habitatge unifamiliar, i terciari, la 
certificació energètica dels edificis és de E per consum d’energia primària, i E també en emissions. 

2.1.7.2 Gestió de residus 
El municipi de Sant Quirze del Vallès disposa de contenidors per a la recollida de residus sòlids urbans i 
de matèria orgànica. A la següent taula es mostra el nombre d’establiments que gestionen els residus al 
municipi, segregant segons la tipologia de residus: 
 

GENERACIÓ DE RESIDUS 

Any Total kg/hab./dia Recollida no 
selectiva 

Recollida selectiva Total 

2015 1,13 5342,5 2776,6 8118,91 

2014 1,09 5261,12 2497,88 7759,01 

2013 1,09 5127,15 2572,27 7699,42 

2012 1,12 5221,44 2517,28 7738,72 

Unitats: Tones 

Font: Agència de residus de Catalunya 

(1) Nombre d’establiments que han presentat la declaració de residus anual 

RESIDUS DOMÈSTICS 

Concepte CATALUNYA VALLÈS OCCIDENTAL SANT QUIRZE 

kg/hab 1,35 1,10 1,13 

% Fracció Resta 61,07 65,52 65,80 
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GENERACIÓ DE RESIDUS 

Any Total kg/hab./dia Recollida no 
selectiva 

Recollida selectiva Total 

% Selectiva 38,93 34,48 34,20 

Font: Agència de residus de Catalunya 

 

 

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. 

Deixalleria municipal 

Sant Quirze del Vallès disposa d’una deixalleria municipal. És un centre de recepció i emmagatzematge, 
selectiu, de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària.  

En aquesta deixalleria s’hi aporten la següent tipologia de residus: 

 Residus municipals especials 

 Fluorescents i llums de vapor de mercuri  

 Pneumàtics  

 Bateries  

 Dissolvents, pintures i vernissos 

 Piles  

 Frigorífics i electrodomèstics amb CFC  

 Olis minerals usats de procedència de particulars 

 Residus municipals ordinaris: 

 Paper i cartró  

 Vidre  

 Envasos lleugers  

 Plàstics  

 Ferralla i metalls  

 Tèxtils 

 Residus municipals voluminosos: 

 Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses  

 Mobles i altres 
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 Altres residus municipals: 

 Fustes  

 Residus verds  

 Runes i restes de construcció d'obres menors 

 

2.1.7.3 Abastament d’aigua 
La població de la conca del Besòs s’abasteix de les aigües subterrànies (10,8 hm3/any) i superficials (1,7 
hm3/any) i també d’aportació externa del sistema d’Aigües Ter – Llobregat (46 hm3/any).  

L’empresa subministradora d’abastament d’aigua del municipi de Sant Quirze del Vallès és la societat 
CASSA (Companyia d’Aigües de Sabadell).  

Al nucli de les Fonts, la Companyia d’aigües de les Fonts és qui presta aquest servei. 

Aigües de Les Fonts, té com a clients la totalitat dels habitants de Les Fonts, tant els residents al municipi 
de Sant Quirze de Vallès com els de Terrassa. L'aigua que subministren procedeix de 4 pous propis situats 
a Les Fonts, amb profunditats de 80, 90, 170 i 270 m. i de cabals procedents del Llobregat, captats a la 
població d'Abrera, tractats a la planta d'Aigües Ter-Llobregat i bombats fins arribar a Les Fonts i al dipòsit 
de Serra Galliners. 

Consums 

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. 

 

CONSUM D'AIGUA 

Concepte Catalunya Vallès Occidental Sant Quirze del 
Vallès 

l/hab dia 208,68 199,09 194,00 

% Domèstic Xarxa 54,30 62,06 69,30 

% Industrials i pous 45,70 46,15 30,70 

 

 

Usos i consum d’aigua a Sant Quirze del Vallès 
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2.1.7.4 Gestió de les aigües residuals 
El municipi de Sant Quirze del Vallès no disposa d’una estació depuradora d’aigües residuals. Les aigües 
són tractades a través de l’EDAR de Sant Pau de Riusec a Sabadell. La planta físico-química es va 
inaugurar el mes de febrer de 1992 i consta d'un tractament primari, amb opció de tractament físico-
químic, per a un cabal mitjà de 50.000 m³/dia. L'agost de 1997, es va posar en funcionament la segona 
fase, amb un tractament biològic, amb digestió anaeròbia de fangs, per a un cabal de 33.000 m³/dia. 
L'any 2007 es van iniciar les obres d'ampliació amb un tractament de Bioreactors de Membrana (MBR) 
pioner a l'estat Espanyol que permetrà la reutilització directa de l'aigua depurada. Dóna servei a una 
població de 200.000 habitants equivalents, pertanyents a Sabadell i Sant Quirze del Vallès. 

El barri de les Fonts està connectat a la depuradora de Terrassa que depura les aigües residuals de 
Terrassa, Matadepera i Les Fonts i el gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua. L'estació depuradora (EDAR) 
de les Fonts es va posar en funcionament l'any 1994 i posteriorment es va ampliar els anys 1999 i 2011. 
Tracta 75.000 metres cúbics al dia, xifra que equival a una població de 400.000 habitants de les 
poblacions de Terrassa, Matadepera i les Fonts (Sant Quirze). 
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Fitxa de les característiques de l’EDAR Sant Pau de Riusec a Sabadell. 
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Fitxa de les característiques de l’EDAR Terrassa. 
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2.2 REFERENTS I REQUERIMENTS NORMATIUS QUE AFECTEN A L’ÀMBIT D’ORDENACIÓ 

2.2.1 Objectius de desenvolupament sostenible 

Els principis de desenvolupament sostenible, elaborats a partir dels principals resultats de la Conferència 
de Rio +20 i amb un abast temporal fins al 2030, són ara un marc general bàsic per a definir  des d’aquest 
marc general una formulació específica del planejament territorial i urbanístic. 

 

 

 

Aquells ODS que tenen una relació més directe amb el planejament són els següents: 

 Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats. 

 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics 
perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl. 

 Objectiu 6. Aigua neta i sanejament. 

 Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació 
dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics 
perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment 
substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat. 

 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els 
sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal 
de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen 
d’escassetat d’aigua. 

 Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, 
muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs. 

 Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les 
persones 

 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de 
fonts d’energia. 

 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica. 

 Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i 
fomentar la innovació 

 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent 
infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament 
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econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a totes 
les persones. 

 Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, 
usant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials 
nets i racionals ambientalment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb 
les capacitats respectives. 

 Objectiu 11. Ciutat i comunitats sostenibles 

 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant 
l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en 
situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans. 

 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 
gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els 
països. 

 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. 

 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, amb especial atenció a 
la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus. 

 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i 
accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb 
discapacitat. 

 Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, 
periurbanes i rurals enfortint la planificació del desenvolupament nacional i regional. 

 Objectiu 12. Consum i producció responsables 

 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals. 

 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de 
prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. 

 Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest. 

 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres 
naturals a tots els països. 

 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans 
nacionals. 

 Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els 
boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i 
aturar la pèrdua de la biodiversitat. 

 Per a 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes 
terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular 
els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions marcades 
pels acords internacionals. 

 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, 
aturar la pèrdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne 
l’extinció. 

 Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i reduir-
ne de forma significativa els efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o 
erradicar les espècies prioritàries. 

 Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació nacional i 
local i als processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als informes de reducció 
de la pobresa. 
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2.2.2 Planejament territorial 

PLA TERRITORIAL DE CATALUNYA 

El Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, i modificat per la Llei 
24/2001, de 31 de desembre, determina i delimita sistemes de proposta, amb l’objectiu de comprendre 
i concretar propostes territorials per aconseguir les objectius territorials perseguits: resolució de 
desequilibris territorials, consecució d’un equilibri territorial, reforçar els lligams i estructures entre 
nuclis, formar un sistema urbà més potent o complex segons les funcions que se’ls hi assigni.  

El municipi de Sant Quirze del Vallès s’inclou en el Sistemes de reequilibri metropolità. Són aquells 
sistemes de proposta localitzats a l’interior de l’àrea metropolitana que tenen capacitat de continuar 
creixent ordenadament i potencialitat suficient per a competir, quant a atractius, amb el lloc central i 
fomentar així la descentralització que permeti la descongestió d'aquest, com també una distribució més 
equilibrada de població i activitat. 

Engloben polaritats formades per ciutats intermèdies, per tant amb un pes específic ja respectable. És 
el cas dels sistemes de proposta que formen el sistema urbà de Martorell, al nord del Baix Llobregat; el 
de Mataró, al Maresme; el de Vilanova i la Geltrú-Sitges, al Garraf, i el sistema format per l'agrupació 
deis sistemes urbans de Granollers i Sant Celoni i municipis rellevants com Cardedeu o Llinars del 
Vallès, al Vallès Oriental. 

 

 

Sistema d’espais oberts del Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

 

PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (PTMB) 

El municipi de Sant Quirze del Vallès es troba en el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB), 
aprovat l’abril de 2010 (DOGC núm. 5627 12-05-2010). 
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El PTMB en l’estructura nodal del territori el reconeix com a SUBCENTRE DEL CONTINU URBÀ de Sabadell. 

Espais oberts. El sistema d’espais oberts comprèn el sòl classificat com a no urbanitzable pel planejament 
urbanístic en el moment de l’aprovació del Pla i és considerat un component fonamental de l’ordenació 
del territori. 

 Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari. Són aquells en què concorren valors que 
justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformacions que els 
poguessin afectar.  

 Espais de protecció preventiva. S’inclouen en aquest tipus els espais classificats com a no 
urbanitzables en el planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial, 
però als quals es reconeix, en conjunt, un valor ambiental o paisatgístic així com, sovint, la seva 
condició d’espai de transició entre els assentaments urbans i els espais oberts de protecció especial. 

Pel que fa a la connectivitat ecològica el PTMB delimita com a àrea crítica el nord del terme municipal 
de Sant Quirze limítrof amb Terrassa. 

Al municipi de Sant Quirze del Vallès el Pla Territorial Metropolità marca com a àrea especialitzada 
residencial a reestructurar la urbanització de Can Llobateres. 

Les propostes que es presenten en aquest document pretenen establir-se amb la màxima coherència 
possible amb el PTMB. 

En aquest sentit, el POUM donarà compliment a les especificacions de l’article 2.6, els espais de protecció 
especial: 

 Mantenir la condició d’espai no urbanitzat. 

 En POUMs es classificarà com a SNU i se’ls hi aplicarà el règim que estableix aquest article. 

 Excepcionalment, i de manera justificada, es pot incloure alguna peça en sectors o polígons per tal 
de garantir definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la incorporació 
al sistema d’espais lliures públics que pot resultar del procés de gestió urbanística corresponent. 

 Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara de la legislació 
vigent, s’entén que els espais de protecció especial estan sotmesos a un règim especial de protecció 
i que són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació. 

 En els espais de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de nova 
planta o ampliació de les existents: 

 Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o la 
millora de la gestió... 

 Garantir que no afectaran els valors que motiven la protecció especial d’aquests espais... 

 Especifica els requeriments en els espais assenyalats de protecció especial que es destinin a 
activitats agràries... 

 Identifica les edificacions i activitats autoritzables. 

 Necessitat d’incorporar un estudi d’impacte i integració paisatgística. 

 Identifica nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en espais de 
protecció especial,... 

El POUM donarà compliment a l’article 2.9 que defineix els sòls de protecció preventiva: 

 Estan subjectes a les limitacions que la legislació urbanística estableix per al règim de sòl no 
urbanitzable... 

 Els plans d’ordenació urbanística municipal poden, si s’escau, classificar com a urbanitzables les 
peces d’espais de protecció preventiva que tinguin la localització i la proporció adequades en funció 
de les opcions d’extensió urbana que el Pla d’ordenació urbanística municipal adopti d’acord amb 
les estratègies de desenvolupament urbà que en cada cas estableix el Pla i tenint present els valors 
naturals, ambientals i/o agraris a conservar. En cas que calgui transformar espais de protecció 
preventiva serà necessari analitzar amb detall els valors que hi concorren i cercar la compatibilització 
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màxima de les actuacions amb el manteniment dels elements i valors de major interès, de forma 
especial en els espais qualificats com d'elevat interès a l'annex 3 de l'Informe de Sostenibilitat 
Ambiental. 

 Els espais de protecció preventiva que mantinguin la classificació de sòl no urbanitzable han de 
continuar subjectes a les limitacions pròpies d’aquest règim de sòl, amb les especificacions que 
estableixi en cada cas el pla d’ordenació urbanística municipal i altres instruments de planejament 
urbanístic, si s’escau. 

2.2.3 Planejament local 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA 

El text refós del PGOU de Sant Quirze del Vallès, va ser aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 22 de març de l’any 2.000. l’objecte del Pla General és 
l’Ordenació Urbanística de la totalitat del terme municipal de Sant Quirze del Vallès. En les següent 
figura es mostra la classificació del sòl: 

 

 

Classificació del sòl segons el MUC 

 

Els creixements residencials es situen en la plana al·luvial del Torrent de la Betzuca, mentre que els 
d’activitat segueixen el marge de la carretera C-58. 

Quant al sòl no urbanitzable la qualificació estableix en general tot el sòl de protecció, i especial. 

En el capítol setè es defineix l’Ordenació del Sòl no Urbanitzable, en aquest apartat marca dues 
perspectives per abordar-lo: 
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(...) 

Regular el territori de sant Quirze, concretant objectius i establint prioritats que assegurin 
l’eficiència de les actuacions municipals. 

(...) 

 

Com a municipi integrant de la Via Verda, aporta estudis del medi i instruments capaços de 
constituir una contribució positiva del municipi en aquest projecte comú de corredor verd i parc 
comarca”. 

(...) 

 

El PGOU determina tres unitats de paisatge: 

 UP1. Unitat de paisatge agroforestal Can Vinyals – Can Camps 

 UP2. Unitat de paisatge agroforestal  Can Ponsic – Can Viver 

 UP3. Unitat de paisatge forestal de Galliners – Les Fonts 

Per últim, les qualificacions urbanístiques del sòl no urbanitzable que determina el PGOU del 2000: 

 Interès agrícola (8) 

 Interès forestal (9) 

 Interès ecològic (10) 

2.2.4 Altres plans sectorials i de protecció 

PLA D'ESPAIS D'INTERÈS NATURAL 

A Catalunya, el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat l'any 1992, és l'instrument de planificació 
de nivell superior que estructura el sistema d'espais protegits de Catalunya i integra aquest sistema dins 
del conjunt del territori, ja que el PEIN és un pla territorial sectorial enquadrat dins del Pla territorial 
de Catalunya (1995). 

Els objectius fonamentals del PEIN són dos: 

 Establir un sistema d’espais naturals protegits representatiu de la riquesa paisatgística i la diversitat 
biològica del territori de Catalunya. 

 Donar una protecció bàsica a aquests espais. 

Tots els espais del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya estan inclosos al PEIN. 

En el terme municipal de Sant Quirze del Vallès no existeix cap àmbit protegir per aquest pla. 

XARXA NATURA 2000 

Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció 
de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa, fent 
que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el seu deteriorament. 

Natura 2000 és la iniciativa política europea més important de conservació de la natura. D'aquesta 
manera, la Unió Europea ha establert un marc legal que garanteix la protecció del patrimoni natural i, a 
més, s'ha compromès a salvaguardar-lo mitjançant la integració a Natura 2000 d'una mostra significativa 
dels hàbitats i les espècies que millor el representen. 

Actualment a Catalunya existeixen 115 espais que estan declarats com Zones Especials de Conservació 
(ZEC) i 73 com a Zones de Protecció per a les Aus (ZEPA) (dades a 31 de desembre de 2015). 

En el terme municipal de Sant Quirze del Vallès no hi ha inclòs cap espai natural a la Xarxa Natura 2000. 
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PLA DIRECTOR D’INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA 2.011 – 
2.020 (PDI) 

El Pla Director d’Infraestructures 2011-2020 (PDI) recull totes les actuacions en infraestructura de 
transport públic per al decenni 2011-2020 a l’àmbit de la regió metropolitana de Barcelona, amb 
independència de l’Administració i l’operador que l’explota.  

A Sant Quirze del Vallès el Pla no preveu actuacions. 

PLA D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE CATALUNYA (PITC) 

El Pla d’Infraestructures de Transport Públic de Catalunya (PITC) té com objecte definir la xarxa 
d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a Catalunya fins el 2.026, en coherència amb les 
directrius del planejament territorial vigent i amb una visió sostenible de la mobilitat. El PITC reforça 
l’estructura nodal del territori, en coherència amb la política territorial adoptada pel Pla Territorial 
General i els plans territorials parcials, garanteix uns nivells coherents d’accessibilitat i de connectivitat 
amb els diferents nodes urbans, articula les xarxes de transport catalanes i contribueix a la vertebració 
de l’Euroregió.  

A Sant Quirze del Vallès el PITC no hi tenia cap previsió d’infraestructures. Al 2018, malgrat no trobar-
se inclosa en el PITC està prevista l’actuació per a l’ampliació de la C-58 en sentit Barcelona, i la 
construcció d’una calçada lateral de dos carrils entre l’enllaç de Sant Quirze nord i l’accés a Can 
Parellada en sentit Terrassa. L’administració competent és la Generalitat de Catalunya. 

PLA DIRECTOR DE MOBILITAT DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (PDM) 

El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM) té per objecte planificar la 
mobilitat de la Regió tenint en compte tots els modes de transport, els passatgers i les mercaderies, i 
fomentant els desplaçaments dels modes no motoritzats per aconseguir un nou model de mobilitat en 
l’horitzó temporal de 2012. 

El pdM no planteja noves infraestructures viàries ni ferroviàries sinó que garanteix l’execució del PDI i 
de les infraestructures viàries incloses al PITC (augment en més de 238 km de la xarxa ferroviària i en 
290 km de la viària), proposant mesures d’optimització i millora de la seva rendibilitat ambiental i social. 
Sí que planteja la creació d’una xarxa de 150 km de carril bici quer connecti nuclis de l’AMB propers 
entre ells i nous itineraris de vianants. 

PLA DE TRANSPORT DE VIATGERS DE CATALUNYA 2020 (A INFORMACIÓ PÚBLICA) 

L’objectiu és configurar una veritable xarxa de transport públic que atengui les demandes de mobilitat 
en cada corredor o pol de mobilitat amb una oferta adequada i sostenible. Aquest Pla defineix les 
directrius i les línies d’actuació per als propers anys en relació amb l’oferta dels serveis de transport 
públic a Catalunya i la gestió del conjunt del sistema. 

 Pel que fa a l’oferta, es proposen nous serveis i també racionalitzar els actualment existents tant a 
la xarxa ferroviària com a la de transport públic col·lectiu per carretera, amb la finalitat d’ampliar 
la cobertura del sistema allà on sigui necessari i fer-lo més accessible a tota la població. 

 En el cas dels serveis de transport ferroviari, es preveuen mesures per racionalitzar l’oferta amb un 
esment especial a la necessitat de millorar la fiabilitat dels serveis i amb la previsió d’una 
reestructuració global de la xarxa amb la consolidació dels serveis existents i l’extensió de les 
rodalies territorials a Girona, Lleida i Tarragona a banda de les actuacions de millora de servei 
derivats del perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell i Terrassa. 

 Quant als serveis de transport per carretera, es preveu el desenvolupament de la xarxa d’altes 
prestacions expres.cat, la realització d’estudis de millora de serveis comarcals, la potenciació dels 
serveis en zones de baixa densitat i la potenciació de la xarxa transfronterera. 
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 Finalment es preveuen mesures per a la coordinació de les xarxes urbanes i interurbanes i la 
potenciació de la connexió tren i bus. 

DIRECTIVA HÀBITATS 

El 21 de maig de 1992, la Unió Europea (UE) va aprovar la Directiva Hàbitats, o Directiva 92/43/CEE. 
L'annex I d'aquesta Directiva establia una relació d’hàbitats anomenats hàbitats d’interès comunitari 
(HIC). Posteriorment, el 27 d'octubre de 1997, es va aprovar la Directiva 97/62/CE, per la qual s'adapta 
al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE. Aquesta nova Directiva, que modifica la Directiva 
Hàbitats inicial, inclou en el seu annex I una nova relació d'hàbitats d'interès comunitari, adaptada al 
millor coneixement dels hàbitats naturals assolit amb el pas dels anys.  L'objectiu general de la Directiva 
Hàbitats és la conservació de la biodiversitat al territori de la Unió Europea (UE), mitjançant la 
conservació dels hàbitats naturals i les espècies de flora i fauna silvestres. Per aconseguir-ho, estableix 
la creació d'una xarxa d'espais naturals protegits a escala europea, la Xarxa Natura 2000. Dins del municipi 
de Sant Quirze del Vallès s’hi distingeixen els següents HICs: 

 9340. Alzinars i carrascars. No prioritari. 

 9540. Pinedes mediterrànies. No prioritari. 

 3270. Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils. No prioritari. 

PLA TERRITORIAL SECTORIAL DE CONNECTIVITAT ECOLÒGICA DE CATALUNYA I LA SEVA AVALUACIÓ AMBIENTAL 

El Pla Territorial Sectorial de Connectivitat és l’instrument normatiu que ha de regir el desplegament de 
les polítiques de manteniment i potenciació de la connectivitat ecològica al nostre territori. 

Els seus objectius són: 

 Assegurar la connectivitat entre els elements del sistema d'espais naturals protegits. 

 Garantir la connectivitat dels grans ecosistemes de país. 

 Afavorir la connectivitat i la reducció de la fragmentació dels hàbitats en el conjunt de la matriu 
territorial. 

 Recuperar la connectivitat en la major part de la xarxa fluvial de Catalunya. 

 Incidir en les àrees on els processos de fragmentació han creat conflictes per reduir-los o eliminar-
los. 

 Establir les bases per reforçar la protecció efectiva dels espais protegits marins. 

 Disposar d'una bona articulació amb el planejament territorial general i parcial. 

 Implicar les polítiques i plans sectorials en la conservació i millora de la connectivitat. 

 Impulsar la implicació dels diferents actors socials en la conservació i millora de la connectivitat. 

PLANIFICACIÓ D’ESPAIS FLUVIALS 

L'objectiu general de la Planificació d'espais fluvials és avançar en la resolució i ordenació dels diversos 
conflictes hidràulics, ambientals i morfodinàmics vinculats a la gestió de l'aigua i el medi hídric de l'espai 
fluvial. Per això, cal disposar d'un diagnòstic referit a l'estat actual de les xarxes fluvials principals de 
les conques catalanes en les diferents dimensions, i el plantejament i proposició de solucions de caràcter 
integral. 

Els principals objectius, comuns a tots els treballs de Planificació d'espais fluvials són: 

 Determinar els cabals de disseny de la conca i delimitar les zones inundables per a diferents períodes 
de retorn  

 Avaluar l'estat ecològic dels ecosistemes fluvials  

 Zonificar l'espai fluvial  tenint en compte la  funcionalitat i les dinàmiques ecològiques i el 
comportament hidràulic de la xarxa fluvial. 
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 Plantejar un conjunt de mesures orientades a resoldre els problemes detectats als diferents àmbits  

 Definir els criteris de gestió i d' intervenció en els espais fluvials  

 Sensibilitzar, informar i consciència la població, els ens locals i les entitats públiques o privades 
interessades a portar a cap  els plans i programes per reduir la vulnerabilitat dels béns i les persones 
i millorar l'estat ecològic, a partir del coneixement obtingut amb la informació elaborada. 

 El riu Sec, el torrent de la Betzuca i el torrent de la Grípia que transcorren pel terme de Sant Quirze 
estan inclosos en la planificació de l’espai fluvial de la conca del Besòs. Queda descrit de la següent 
manera: 

 El riu Sec neix al municipi de Matadepera, dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, i 
travessa transversalment el Vallès fins a desembocar al Riu Ripoll. Passa pels municipis de Terrassa, 
Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Ripollet. 

 El riu Sec pren el seu nom a partir de la confluència dels torrents de la Betzuca i de la Grípia, ambdós 
inclosos en la caracterització geomorfològica realitzada. El Torrent de la Grípia discorre per un fons 
de vall pla, pel que no se li atribueix un sistema de terrasses definit. El Torrent de la Betzuca, tot i 
que discorre força encaixat s’hi poden distingir zones elevades uns +2-3 m que es correspondrien a 
la terrassa baixa. La terrassa mitja apareix en alguns punts, situada a +5-6 m. Un cop format el Riu 
Sec per la unió d’aquest dos afluents, el curs presenta una major entitat presentant terrasses mitges 
situades a +4-5 m que enllacen, en el seu tram final, amb la terrassa mitja del Riu Ripoll. 

 Pel que fa a la inundabilitat, s’inundarien aquelles superfícies corresponents a la terrassa actual, 
terrassa baixa i fons de vall, en períodes de retorn freqüents, mentre que parts de la terrassa mitja, 
s’inundarien en períodes de retorn de més baixa recurrència. 

 La riera de Rubí, al seu pas per les Fonts en la planificació fluvial de la conca del Llobregat queda 
descrita de següent manera. 

 La riera de Rubí al seu pas per les Fonts hi ha localitzada una zona industrial a la part sud al marge 
esquerre que ha envaït en gran part la terrassa baixa de la riera. Restrenyiment artificial de la secció 
que pot provocar complicacions aigües avall, quan entrem a la zona poblada de Rubí. Al marge dret 
hi ha sobreeixidors en situació propera a la perpendicularitat respecte l’eix de la riera. 

DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA 

Aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 23 d’octubre de 2000, i publicada al DOCE el 22 de 
desembre de 2000 (2000/60/CE), la Directiva Marc de l’Aigua origina i condiciona un canvi important 
en el concepte de gestió, protecció i planificació de l’ús de l’aigua i els espais associats a aquest medi, 
tant a les masses d’aigua continentals (superficials i subterrànies), com a les costaneres i les de transició. 
En aquesta Directiva es deixa de veure les aigües que discorren pel territori des d’un punt de vista 
únicament hidràulic i comercial, i contempla aquest recurs com a part estructural i funcional 
indispensable del medi natural i integrat, alhora, dins d’un marc d’ús i gestió sostenible. Així, doncs, 
l’entrada en vigor de la DMPA, el 22 de desembre de 2000 (dia de la seva publicació al DOCE), i la seva 
posterior transposició a la normativa estatal, requerida per abans del 22 de desembre de 2003, 
condicionen un seguit de canvis des del punt de vista normatiu, a nivell estatal i autonòmic, així com en 
la planificació, gestió i control, de manera integrada, de les masses d’aigua, tant continentals com 
costaneres, a partir de les autoritats competents de les respectives demarcacions hidrogràfiques. 

Per a la implantació dels criteris i objectius de la Directiva Marc de l’Aigua caldrà realitzar un seguit de 
treballs i estudis inicials per a la generació de Plans i Programes, que es sintetitzaran posteriorment al 
Pla de Gestió. Els treballs realitzats i, en general, els nous criteris de gestió, intervenció i planificació 
dels sistemes aquàtics, hauran de basar-se en els principis fonamentals de la Directiva. A partir d’aquests 
principis es fonamentarà i articularà el procediment d’implantació de la DMPA. Aquesta incorpora quatre 
principis bàsics que hauran de ser tinguts en compte als plans i programes de gestió dels espais aquàtics: 

 Principi de no deteriorament i manteniment del Bon Estat de les masses d’aigua superficials i 
subterrànies. 
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 Principi d’enfocament combinat de la contaminació i gestió integrada del recurs. 

 Principi de participació social i transparència en les polítiques de l’aigua. 

 Principi de plena recuperació de costos en la gestió dels recursos i de l’espai aquàtics. 

El principal objectiu de la Directiva Marc de l’Aigua es basa en l’assoliment del bon Estat Ecològic dels 
sistemes aquàtics superficials, i el bon estat Químic i Quantitatiu de les aigües subterrànies. D’aquesta 
manera, la gestió i planificació dels recursos hídrics i dels espais associats s’han de desenvolupar sota 
els següents condicionants: 

 Prevenir el deteriorament de l’estat de les aigües des de l’entrada en vigor de la DMPA (finals de 
2000). 

 Arribar al bon estat de les aigües, sota l’enfocament combinat i la gestió integrada, i amb elements 
d’anàlisi que ens mesurin l’estructura i el funcionament de l’ecosistema, en el cas de les aigües 
superficials, i la bona qualitat química i equilibri quantitatiu sostenible, en el cas de les aigües 
subterrànies, abans de finals de 2.015. 

DOCUMENT IMPRESS 

Aquest document és una síntesis dels treballs de caracterització i definició de les masses d'aigua (unitat 
de gestió sobre la que recaurà el programa de mesures per tal d’assolir els objectius de la DMA), i risc 
d’incompliment d’objectius de la DMA (Directiva marc de l’Aigua), conegut com a document IMPRESS, 
que dóna resposta als Articles 5, 6 i 7 de la DMA.  

Les masses d’aigua es caracteritzen i tipifiquen, sobre cada una d’elles s’analitzen les pressions existents 
(activitats que poden provocar alteracions al medi) i els impactes mesurats, i s’analitza el risc 
d'incompliment dels objectius de la DMA. Aquesta anàlisis s’ha realitzat per a les masses d’aigua (rius, 
llacs, zones humides, aigües costaneres, aigües de transició i aigües subterrànies) de les conques internes 
de Catalunya (àmbit sobre el qual la Generalitat de Catalunya té plenes competències en la planificació 
hidrològica), i part catalana de les conques intercomunitàries de l’Ebre, la Garona i la Sènia (àmbit de 
planificació de les conques de l’Ebre i del Xúquer).  

L’anàlisi del risc d’incompliment d’objectius permetrà articular el posterior Programa de Mesures i 
elaborar el futur Pla de Gestió de la Demarcació Hidrogràfica de les conques internes de Catalunya, el 
qual haurà d’integrar les mesures necessàries per a la gestió integrada i sostenible dels recursos hídrics, 
compatible amb el bon estat dels ecosistemes. Alhora, aportarà informació per als Programes de Mesures 
i els Plans de Gestió que hagin de realitzar les demarcacions hidrogràfiques intercomunitàries.  

Les masses d’aigua dins d’una demarcació hidrogràfica es diferencien en categories (rius, llacs, zones 
humides, aigües de transició, aigües costaneres, aigües subterrànies), dins de les quals es classifiquen en 
diferents tipus en funció de les característiques morfomètriques, ambientals, climàtiques, geogràfiques 
i, en general, aquelles variables que intervenen en la caracterització i distribució de la biocenosi. Una 
vegada establerts els tipus dins de les categories, es defineixen les masses d’aigua amb criteris de gestió 
integrada i sota l’enfocament combinat. La delimitació de les masses d’aigua i les seves zones 
d’influència, contextualitzada dins d’un tipus i una categoria determinades, permet concretar la gestió 
i el programa de mesures per a l’assoliment dels objectius marcats per la DMA, i ajustar el Programa de 
Seguiment i Control. 

Mitjançant l’anàlisi IMPRESS es proposen masses d’aigua fortament modificades (HMWB), les quals no 
hauran d’assolir el bon estat ecològic del sistema sinó el bon potencial ecològic (màxima qualitat 
possible). Les masses d’aigua es classifiquen com a fortament modificades sota els criteris de forta 
pressió i impactes hidromorfològics, i en les quals la seva recuperació i assoliment del bon estat ecològic 
és inviable des d’un punt de vista econòmic o social, o les repercussions de la seva recuperació 
produeixen impactes ambientals pitjors. 
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PLA DE L’ENERGIA DE CATALUNYA 2.012-2.020 

El nou Pla de l’Energia de Catalunya 2012 – 2020 aborda la nova orientació que es vol donar a la política 
energètica catalana, integrant-ne aquells aspectes de la mitigació del canvi climàtic relacionats amb 
l’energia. 

Les principals motivacions per a la realització d’aquest nou Pla estan relacionades amb les següents 
problemàtiques: 

 L’actual escenari energètic internacional, amb una previsió de preus elevats del petroli a mig i llarg 
termini i amb un important risc geoestratègic en l’abastament, exigeix una adequació de les 
estratègies de les polítiques d’oferta i de demanda energètica de Catalunya. 

 Les exigències de la societat catalana són cada vegada majors tant pel que fa a la qualitat dels 
subministraments energètics com pel que fa a la disminució de l’impacte ambiental de la producció 
i l’ús de l’energia, i, en particular, de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. La nova planificació 
energètica ha de respondre a aquests criteris, i combinar-los amb criteris econòmics. 

 La voluntat del Govern català de contribuir en la part proporcional que li correspongui a l’assoliment 
dels objectius europeus i espanyols de reducció d’emissions de GEH, molt especialment en els sectors 
difusos (transport, residus, la indústria no coberta per la Directiva de comerç de drets d’emissió, 
....) que és on Catalunya disposa de capacitat i d’espai competencial per actuar. 

 L’energia és cada cop més un factor fonamental per a la competitivitat econòmica, tant pel seu 
efecte sobre els preus com pel seu potencial industrial com a sector d’activitat econòmica. Aquesta 
planificació energètica ha d’incloure la necessària vertebració d’un potent sector econòmic en 
l’àmbit de l’energia a Catalunya. 

La principal missió que fixa el Pla passa per assolir una economia/societat de baixa intensitat 
energètica i baixa emissió de carboni, innovadora, competitiva i sostenible a mig-llarg termini. 

2.2.5 Canvi climàtic 

2.2.5.1 Marc de referència 

Objectius de desenvolupament sostenible 

Els principis de desenvolupament sostenible, elaborats a partir dels principals resultats de la Conferència 
de Rio +20 i amb un abast temporal fins al 2030, són ara un marc general bàsic per a definir des d’aquest 
marc general una formulació específica del planejament territorial i urbanístic. 

En aquest marc el canvi climàtic hi te un paper fonamental. 
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En aquest marc les accions relacionades amb el present planejament són: 

 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres 
naturals a tots els països. 

 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals. 

Declaració d’emergència climàtica 

El Govern de Catalunya ha declarat l’emergència climàtica. L’objectiu és assolir les fites en matèria de 
mitigació establertes a la Llei del canvi climàtic, aprovada l’estiu de 2017. 

 

 

 

Amb aquesta finalitat, el Govern assumeix els compromisos següents: 

 Incrementar els incentius i prioritzar les polítiques i els recursos públics destinats a un model 
energètic 100% renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de GEH que redueixi 
la vulnerabilitat del sistema energètic català i que garanteixi el dret d’accés a l’energia com a be 
comú. 

 Adoptar mesures per recuperar ecosistemes i aturar la pèrdua de biodiversitat. 

 Apostar per l’economia circular i la creació de llocs de treball verds. 

 Assumir un model de mobilitat urbana basat en el transport públic, el vehicle compartit, la 
micromobilitat i els vehicles d'emissió zero. 

 Reduir la vulnerabilitat dels sectors socials més sensibles als impactes del canvi climàtic: gent gran, 
malalts, nens... 

 Implantar instal·lacions d’energia renovable (eòlica i fotovoltaica). 

 Celebrar anualment un ple parlamentari monogràfic sobre el canvi climàtic. 

 Detectar la legislació vigent que dificulta combatre el canvi climàtic 

Referències legals 

Les referències al marc legal i planificador en matèria de canvi climàtic vigents dels àmbits internacional, 
europeu, estatal i català: 

A. Internacional 

 i. 24ª Conferència de les Parts (COP24) de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre Canvi 
Climàtic (UNFCCC). 
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 ii. Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic Objectiu: l'estabilització de les 
concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera a un nivell que eviti interferències 
antropogèniques perilloses en el sistema climàtic. 

 iii. Segon període de compromís del Protocol de Kyoto. 

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

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

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

B. Europeu 

 i. Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de 
gasos amb efecte d’hivernacle. 

 ii. Paquet legislatiu energia i clima; conté mesures per lluitar contra el canvi climàtic i promoure 
les energies renovables. Entre elles, estableix els esforços que haurà de fer cada estat membre 
per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en sectors com el transport, agricultura 
o residus. 

 iii. 03/10/2010 Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible 
i integrador. Un dels objectius és aconseguir la fita “20/20/20” en matèria de clima i energia. 

 iv. COM (2013) 216 Estratègia Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic. 

C. Estatal 

 i. Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020. 

 ii. Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de 
gasos amb efecte d'hivernacle. 

 iii. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

D. Català 

 i. Pla Energia i Canvi Climàtic 2012-2020. 

 ii. Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020. 

 iii. Tercer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. 

 iv. Nova Agenda Urbana 2030. 

 v. Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic. 

PAES 

Aquest document (Pla d’Acció de l’Energia Sostenible de Sant Quirze del Vallès, 2010) formula la visió 
de Sant Quirze per a l’any 2020, en matèria de canvi climàtic i recull el conjunt d’objectius quantitatius 
de reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH) que són la base pel desplegament d’una part important 
del conjunt d’accions integrades en el Pla d’acció, i alhora associen als compromisos definits en el Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses. 

Un dels objectius principals es concentra en la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
(GEH) amb l’afany d’operativitzar el Pla de cara a assolir la visió de la ciutat en l’horitzó 2020. En aquest 
sentit, Sant Quirze del Vallès pren com a objectiu de referència les fites considerades al Pacte d’Alcaldes 
i Alcaldesses promogut per a la Comissió d’Urbanisme. 
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EMISSIONS PER CÀPITA DE GEH 

Font 2005 2006 2007 2020 

Elèctrica 2,48 2,30 2,23  

Gas natural 0,84 0,87 0,83  

GLP 0,13 0,12 0,10  

CL 1,95 1,96 1,92  

TOTAL 5,39 5,26 5,08  

Tendència desitjada 5,39 5,32 5,25 4,31 
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3.  SENSIBILITAT AMBIENTAL. PRINCIPALS EFECTES AMBIENTALS POTENCIALS 

A continuació es mostra una síntesi de la diagnosi dels elements rellevants del medi extreta a partir dels 
apartats anteriors, que conclou en la sensibilitat ambiental de l’àmbit objecte de la modificació. En base 
a aquesta, alhora es formulen el objectius i criteris ambientals, a considerar en la Modificació puntual, 
associant a aquests els potencials efectes ambientals principals. Aquests efectes ambientals 
s’estructuren en els següents capítols: 

 Ocupació i consum de sòl 

 Cicle de l’aigua 

 Ambient atmosfèric i canvi climàtic 

 Gestió de residus 

 Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació 

 Biodiversitat connectivitat ecològica i patrimoni natural 

 Paisatge, patrimoni cultural i ús social 

3.1 SENSIBILITAT AMBIENTAL 
La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir quins són els àmbits que permeten amb 
un major nivell acollir els usos previstos. 

En aquest cas, es defineixen els criteris per a la redacció del Document Inicial Estratègic del POUM de 
Sant Quirze del Vallès. 

El plànol de sensibilitat ambiental s’ha realitzat sobre cartografia 1:5.000, amb l’addició de múltiples 
criteris. En principi, l’organització bàsica ha estat la següent: 

1. MEDI FÍSIC 

 Geomorfologia. Pendents 

 Geomorfologia. Orientacions 

 Hidrologia superficial. Rius i rieres 

2. MEDI NATURAL 

 Cobertes del sòl 

 Hàbitats d’interès comunitari 

 Espais d’especial interès natural: PEIN, Xarxa Natura 2000, Zones humides. 

3.  MEDI CULTURAL 

 Patrimoni arqueològic 

 Patrimoni arquitectònic 

4. MEDI TERRITORIAL 

 Usos del sòl 

 Planejament urbanístic 

 Xarxa de camins (Camins ramaders, GR, xarxa bàsica d’incendis forestals) 

A cadascun d’aquests plànols temàtics, i en funció de les subclasses definides, s’associa un nivell de 
sensibilitat. Les classes de sensibilitat o d’acollida són quatre, que correspondrien als nivells d’afecció 
si s’ocupessin amb l’ús previst: 
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SENSIBILITAT 

Codi Sensibilitat Nivell d’acollida 

1 Baixa Alta 

2 Mitjana Mitjana 

3 Alta Baixa 

4 Molt Alta Excloent 

 

La composició final del plànol es fa per l’addició dels diferents plànols temàtics, quedant com a 
sensibilitat final la més alta del polígon d’intersecció. És a dir, en un àmbit d’intersecció de dues 
sensibilitats diferents, respecte a dos conceptes, en el plànol de sensibilitat ambiental queda grafiada 
la més alta dels dos conceptes. 

 

SENSIBILITAT ASSOCIADA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLÀNOL DE SENSIBILITAT 

MEDI Concepte SENSIBILITAT 

  ADD B M A MA 

MEDI FÍSIC       

Geòtops i zones d’interès geològic Geòtops    -  

 Zones d’interès no catalogades    -  

Geomorfologia. Pendents (1) P < 10 %      

 10  %< P < 20 %      

 20 %< P < 30 %      

 > 30 %      

Hidrologia superficial. Rius i rieres Avinguda 10 anys      

 Avinguda 100 anys      

 Avinguda 500 anys      

Hidrologia subterrània Aqüífers protegits      

 Altres formacions aqüíferes      

MEDI NATURAL       

Cobertes del sòl Abocadors      

 Aigües continentals      

 Basses      

 Boscos caducifolis      

 Boscos d’esclerofil·les      

 Boscos de coníferes      

 Conreus arboris      

 Conreus herbacis      

 Matollar      

 Plantacions de ribera      

 Prats i herbassar      

 Vegetació de ribera      

 Vials i aparcaments      
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SENSIBILITAT ASSOCIADA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLÀNOL DE SENSIBILITAT 

MEDI Concepte SENSIBILITAT 

  ADD B M A MA 

 Zones en obres      

 Zones industrials      

 Zones nues      

 Zones urbanes      

 Zones verdes      

Hàbitats d’Interès Comunitari Codi 3280. Rius mediterranis 
permanents, amb gespes nitròfiles 
del paspalo-agrostidion orlades 
d’àlbers i salzes. No prioritari. 

     

 Codi 92A0. Alberedes, salzedes i 
altres boscos de ribera. No prioritari. 

     

 Codi  9340. Alzinars i carrascars. No 
prioritari.  

     

Espais inclosos en el PEIN Corredor-Montnegre + 1     

Xarxa Natura 2000- Zones Especials de 
Conservació  

Serres del litoral Septentrional + 1     

MEDI  CULTURAL       

Patrimoni arqueològic Catalogat      

 Possibilitat de jaciments no 
documentats 

     

Patrimoni arquitectònic Catalogat      

Arbres i arbredes monumentals Catalogat      

MEDI TERRITORIAL       

Arbres i arbredes monumentals Catalogat      

MEDI TERRITORIAL       

Planejament Territorial Metropolita 
de Barcelona. 

Sol Urbà      

 Sòl urbanitzable      

 Sòl de protecció especial      

 Sòl de protecció preventiva      

 Sòl de protecció territorial      

Usos del sòl Abocadors      

 Agrícola      

 Forestal      

 Rius i rieres      

 Vies de comunicació      

 Zones nues      

 Zones urbanes      

Camins Tradicionals Camins ramaders      

 Senders de Gran Recorregut      
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SENSIBILITAT ASSOCIADA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLÀNOL DE SENSIBILITAT 

MEDI Concepte SENSIBILITAT 

  ADD B M A MA 

LLEGENDA SENSIBILITAT: 

ADD. S’addiciona n graus de sensibilitat, al polígon d’intersecció amb conceptes del mateix subcapítol. 

B: Sensibilitat BAIXA 

M: Sensibilitat MITJANA 

A: Sensibilitat ALTA 
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MEDI FÍSIC 
 

1. ZONES INUNDABLES 

 

- ZONA INUNDABLE PER A PERÍODE  

DE RETORN 10 ANYS. FRANGES  

INUNDABLES PER A PERÍDOE DE  

RETORN 10 ANYS DE LES LLERES  

DE LA RIERA DE LES ARENES,  

TORRENT DE LA BETZUCA,  

I DE LA FONT DEL PONT, VALLCORBA  

I CAN VINYALS. 

 

- ZONA INUDNABLE PER A PERÍODE 

DE RETORN 100 ANYS. FRANGES  

INUNDABLES PER A PERÍDOE DE  

RETORN 10 ANYS DE  

LES LLERES DE LA RIERA DE  

LES ARENES, TORRENT DE  

LA BETZUCA, I DE LA FONT DEL  

PONT, VALLCORBA I CAN VINYALS. 

 

2. PENDENTS>20% 

 

- PENDENTS SUPERIORS AL 20%,  

>3H:2V, COINCIDINT AMB LA  

ZONA MUNTANYOSA DE LA SERRA  

DE GALLINERS I TORRENTS  

QUE BAIXEN CAP A LA BETUCA  

I RIERA DE LES ARENES. 

 

- LLERES I MARGES DELS TORRENTS  

DE LA BETZUCA I RIERA DE LES  

ARENES. 

 

- TALUSSOS DE LES  

INFRAESTRUCTURES (C-58, C-16,  

C-1413a, FFCC-R12, FGC-S2 

MEDI NATURAL 
 

1. VEGETACIÓ DE RIBERA DEL  

TORRENT DE LA BETZUCA 

ASSOCIADA ALS CURSOS 

FLUVIALS AMB VORES LLOTOSES. 

 

2. 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 

MEDI PATRIMONIAL 
 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

 

CONJUNT D’EDIFICIS QUE AMB  

EL PAS DEL TEMPS HAN ANAT  

ADQUIRINT VALOR, MÉS ENLLÀ  

QUE L’ORIGINAL. 

 

AQUEST VALOR POT SER CULTURAL,  

EMOCIONAL, TANGIBLE, INTANGIBLE,  

TÈCNIC O HISTÒRIC. 

 

ALGUNS SÓN CATALOGATS COM A  

BÉNS NACIONALS D’INTERÈS NACIONAL  

(BCIN) O BÉNS D’INTERÉS LOCAL (BCIL):  

ANTIC CAFÈ ESPANYOL O L’ANTIC SINDICAT  

AGRÍCOLA. 

 

2. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 

 

SÓN LES ZONES ARQUEOLÒGIQUES,  

VESTIGI DEL POBLAMENT D’ÈPOQUES 
PASSADES. 

MEDI TERRITORIAL 
 

XARXES DE COMUNICACIÓ: 

VIES DE FERROCARRIL:  

FFCC-R12 I FGC-S2 

 

AUTOVIES/AUTOPISTES/CARRETERES: 

C-58, C-16, C-1413a 

 

2. PTMB 

 

ZONES DE PROTECCIÓ ESPECIAL:  

ESPAIS OBERTS DE PROTECCIÓ ESPECIAL, 

CONCRETAMENT EL CORREDOR A TRAVÉS  

DE LA SERRA DE GALLINERS, ENTRE  

SANT LLORENÇ DEL MUNT I COLLSEROLA . 

 

REDUCTE PLANA AMB USOS AGRÍCOLES  

DE LA PLANA DEL VALLÈS. 

 

3. SENDERS GR I PR 

 

ÉS SIGNIFICATIU LA PRESÈNCIA DEL  

CAMÍ DELS MONJOS. DISCORRE DE  

NORD A SUD PEL MUNICIPI. 

 

AQUEST CAMÍ CARENER QUE  

TRAVESSA LA PLANA VALLESANA,  

ÉS MOLT FREQÜENTAT PER 
EXCURCIONISTES 
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3.2 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS. POTENCIALS EFECTES 
AMBIENTALS PRINCIPALS 

En base als efectes definits, es proposen els criteris i objectius generals i específics. Aquests 
criteris i objectius relacionats segueixen un llistat d’aspectes a considerar, els quals, en base 
a la diagnosi, permeten una jerarquització i la concreció dels aspectes més rellevants, alguns 
dels quals, tot i ser de gran importància, no es poden desenvolupar en el present estadi de 
desenvolupament del pla. 

En les següents taules es resumeix la integració d’aquests criteris ambientals. Es mostra una 
descripció general de la integració, fent referència als àmbits on els criteris i objectius tenen 
una especial incidència. 

Les taules s’organitzen en base als següents factors: 

A. MODEL D’OCUPACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL 

B. CICLE DE L’AIGUA 

C. AMBIENT ATMOSFÈRIC 

D. GESTIÓ DE RESIDUS 

E. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL. 

F. PAISATGE 

S’estableixen tres nivells de significació dels diferents criteris i objectius definits i adoptats 
pel POUM, i que són: 

 Nivell 1. Quan el criteri o objectiu és clau, o prioritari. 

 Nivell 2. Quan el criteri és d’aplicació general, sense una especial significació. 

 Nivell 3. Quan no és d’aplicació 
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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  

  El Pla d’espais fluvials de la conca del riu Besòs, identifica els 
àmbits inundables del Torrent la Betzuca, però no dels seus 

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  



 

 

 

PAG. 168 DE 292 

DIAGNOSI I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLANEJAMENT 

Factor Objectiu Diagnosi Criteri Efectes ambientals potencials Prioritat Indicadors 

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. 

 

  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 

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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pluvials i residuals generades en els sectors 
de planejament. 

 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 

Increment de la contaminació lluminosa. 2  
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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. 

 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 

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 
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que cobreixen la pràctica totalitat dels àmbits residencials 
plurifamiliars amb radis de menys de 200 metres. 

  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. 

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. 

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  

  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 

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. 
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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. 

  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 
especialment en el cas de les instal·lacions 
de transport d’energia elèctrica i similars. 

Impactes visuals significatius en els serveis tècnics i sobretot, 
línies d’alta tensió. 

2  

   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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S’ha establert una jerarquització dels objectius ambientals d’acord amb els requeriments ambientals 
identificats i dels propis objectius i capacitat d’incidència del planejament. 

 

OBJECTIUS I CRITERIS  AMBIENTALS ESPECÍFICS DEL POUM 

OBJECTIUS Prioritat CRITERIS 

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. 

Alta A.1.1. Adoptar estructures urbanes denses, compactes i 
complexes. 

 Alta A.1.2. Adaptar la ordenació a les formes del relleu, evitant 
pendents al 20 %, considerar les orientacions, i l'estructura 
geomorfològica del sector. 

 Alta A.1.3. Estructurar el territori en base al valor del suport, 
considerant els aspectes productius i serveis ambientals. 

 Alta A.1.5. Atendre al risc químic, quan el sector es trobi proper a 
un establiment afectat per la legislació d'accidents greus. 

 Alta A.1.6. Atendre al risc d'inundació, en relació a la delimitació 
de l'àmbit i a la ordenació. 

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

Alta A.2.1. Preveure sostre amb aprofitament urbanístic diferent a 
l'habitatge i ubicar-lo cercant la integració i interrelació amb 
aquest. 

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

Alta A.3.3. Definir les xarxes de connexió necessàries per assegurar 
la connectivitat. 

A.4. Adoptar un model d'ordenació urbanística 
energèticament eficient. 

Alta A.4.1. Avaluar les emissions de GEH 

B.1 Prevenir el risc d'inundació, evitant l'afectació 
a béns i persones. 

Alta B.1.1. Definir l’ordenació en coherència a la delimitació de 
zones inundables  

 Alta 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. 

B.2 Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials. Alta B.2.1. Protegir els cursos d’aigua que travessin o delimitin els 
nuclis i les seves ribes. 

C.1. Mantenir la població exposada a nivells 
acústics permesos per la legislació. 

Alta C.1.1. Determinar les prescripcions acústiques. 

 Alta C.1.2. Definir estratègies d’ordenació. 

E.1. Establir com element bàsic i vertebrador un 
sistema d'espais lliures que respongui a criteris de 
biodiversitat urbana, físicament continu i 
connectat a les xarxes urbanes i territorials. 

Alta 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. 

 Alta E.1.2. Qualificar com a zones verdes o espais lliures els indrets 
de major valor, envoltants de connectors ecològics. 

E.2. Fomentar la naturalització de l'espai urbà. Alta 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. 
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4.  ALTERNATIVES 

4.1 PROPOSTA D’ALTERNATIVES 
L’Estudi ambiental estratègic del POUM de Sant Quirze del Vallès proposa diferents alternatives en base 
als següents blocs temàtics: 

 Vialitat 

 Reserves supramunicipals de vialitat 

 Vialitat urbana 

 Vies cíviques de connexió dels espais lliures 

 Assentaments  

 Residencials 

 Activitat econòmica 

 Sòl no urbanitzable 

 Tractament de les activitats extractives 

4.1.1 Infraestructures i vialitat 

RESERVES DE VIALITAT SUPRAMUNICIPAL 

Les alternatives que fan referència a la vialitat supramunicipal, particularitzen les connexions externes 
entre municipis i en la millora de la cohesió interna entre els diferents sectors del municipi.  

La xarxa de carreteres a Sant Quirze del Vallès, està consolidada, amb la C-58 que discorre pel límit és i 
nord del municipi, la C-16 que creua per la franja oest i per la C-1413a que creua per la part central del 
municipi d’est a oest. 

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. 
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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.  

 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. 
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Millora les connexions sobre una vitalitat existent, evitant punts de conflicte i especialment millorant la 
intermodalitat recolzada en el ferrocarril sense noves ocupacions és la millor alternativa. Per tant 
s’entén aquesta com la més adequada. 

Certament però és difícil contraposar la Ronda de Llevant a la millora de la mobilitat en l’àmbit del 
centre de Sant Quirze. El que és cert és que la Ronda de Llevant es podria entendre des d’una lògica 
sectorial, a una espala superior que el propi Sant Quirze, equivalent a la C58, mentre que les connexions 
proposades si que són formulades des d’una lògica local. 

VIALITAT URBANA 

Per millorar el patró de mobilitat del municipi es proposen les següents alternatives: 

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. 

Independentment de l’estratègia triada es pot potenciar amb una sèrie d’accions complementàries: 

 Implantar franges arbrades en espais reservats per l’aparcament en via pública. 

 Garantir distàncies inferiors a 100 m., entre habitatges i carrers, places o parcs arbrats (peces 
verdes). 

 Incrementar el nombre de carrers d’atenció preferent per a vianants, prioritzant els carreres 
estructurals que formin part de la xarxa de vials que connecten els espais lliures. 

 Impulsar itineraris per a bicicletes que promoguin el desplaçament interior del casc urbà i connectin 
amb la xarxa de camins rurals del municipi. 

 Evitar assentaments d’activitats que comportin un increment de vehicle rodat. 

 Interconnectar els espais lliures més emblemàtics del municipi (Parc de les Morisques, Parc del 
Torrent de la Font del Pont, Parc de Can Feliu). 

 Millorar la connectivitat de l’eix del torrent de la Betzuca, a nivell longitudinal i transversal, 
mitjançant l’adequació dels passos transversals que comuniquen ambdós marges de la llera del riu 
La Betzuca. 
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 Ampliar les places d’aparcament a l’àrea propera al casc urbà, amb l’objectiu d’alliberar 
aparcaments de la via pública. 

4.1.2 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, amb la major compacitat possible, evitant estratègies d’expansió disperses com les que s’han 
vingut portant a terme. 

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. 

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. 

Aquesta segona alternativa de reducció del sòl urbà, malgrat ja té consolidada la reparcel·lació és 
possible a Can Llobateres. 

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. 
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ALTERNATIVA 1. PLANEJAMENT VIGENT 

 

 

ALTERNATIVA 2. PLANEJAMENT PROPOSAT 
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Assentaments industrials i oferta d’activitat econòmica 

Hi ha dos àmbits on es plantegen estratègies específiques i requereixen determinacions significatives pel 
seu desenvolupament: 

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. Es un 
sector que mira i s’orienta completament a l’autopista, a la mobilitat amb vehicle, perdent grans 
oportunitats derivades de la seva centralitat i intermodalitat quant a la vialitat. 

Aquesta realitat es llegeix de la seva configuració actual, queda clarament reflectit en la seva ordenació, 
que es limita a edificis comercials i aparcament amb un dèficit d’urbanització evident. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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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El nou planejament preveu garantir una circulació adequada al voltant de les parcel·les industrials, 
incorporant les previsions de la variant C-1413. També projecta un nou accés a Can Canals des de Sabadell 
sud (Porta Aeroport), que permeti la descongestió de la porta Alcampo. 

Es preveu obtenir cessions de sòl destinades a espais lliures que formaran part del parc territorial del riu 
Sec i garanteix la consolidació i millora de la façana d’activitats econòmiques amb front a la C-58. 

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. 

4.1.3 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. 
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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 

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 
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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. 

Ambdós conceptes, unitats de paisatge i vocació de cada una de les unitats de gestió, es deriven de la 
lectura del territori a dues escales, i amb vocacions diferenciades: les primeres, les unitats de paisatge, 
a ser estables, i les segones, a ser dinàmiques. Així, aquestes dues escales responen a: 

 L’escala territorial, de les unitats de paisatge, que es basa en elements geomorfològics estables. 
Marcaria la qualificació dels espais oberts. 

Hi ha diverses unitats de paisatge en el TM de Sant Quirze del Vallès, que són la base per a la 
qualificació del SNU, i garanteix la coherència amb els municipis veïns: 

 Plana del Vallès 

 Xaragalls del Vallès 

 L’escala dels components de qualificació. 

Cada unitat de paisatge ve definida per unes proporcions de components de qualificació. Els components 
de qualificació tenen una base cadastral, i a cada unitat té valor. 

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. 
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Comparació unitats de paisatge del catàleg i proposta del POUM 

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. 

És a dir, hi ha components de qualificació que necessàriament estan en una posició. Correspondrien 
als usos més estables, i sovint objecte de protecció. 
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En el següent gràfic es mostra la relació entre els components de qualificació. 

 

 

Components de qualificació 

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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S’entén, que els espais oberts ben gestionats són els que es troben en els extrems, i per tant: 

 Sòl agrícola ben gestionat 

 Masses forestals madures 

La definició en escala dels components de qualificació bé a expressar la tendència natural dels espais en 
cas d’absència de gestió. És a dir, un sòl agrari no gestionat, amb els anys passarà a ser un sòl forestal, 
evolucionant en el límit fins a comunitats climàciques. 

Contràriament, per transformar un bosc en un espais agrari, cal una aportació d’energia, un esforç que 
s’expressa en la necessitat de pujar graons. 

En aquest context, cal resoldre quina és la unitat territorial mínima que expressa millor els components 
de qualificació, concloent que és aquella que és una unitat de gestió, equivalent a la parcel·la del 
SIGPAC, i per tant amb base cadastral. 

La caracterització de la zona s’obté de les proporcions del conjunt, de la lectura, a gran escala, de 
l’amalgama de components del conjunt de la unitat de paisatge, sense necessitat d’haver de fer l’esforç 
de generar una evolvent d’usos similars, que necessàriament simplifica. És a dir, s’aconsegueix “el color” 
d’un trencadís d’unitats de valor, i no d’un retall més o menys ben definit d’una realitat uniforme, que 
en realitat no ho és. 

Cada unitat de gestió, al llarg del pla, pot canviar d’estadi, de forma natural cap a formacions més 
forestals, o a través de rompudes, cap a unitats de gestió agrícola. 

Els espais dels extrems, mostren qualitat i situació, i per tant difícilment deixaran de ser allò que ja són, 
establint els espais de protecció de les metodologies clàssiques. 

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. 

Però no només hi ha aspectes transversals lligats a les proteccions que conviuen en el territori, sinó altres 
aspectes com els riscos, i especialment els serveis ecosistèmics. Per tant, no poden actuar com elements 
opacs, sinó com a filtres en relació als aspectes relacionats amb la seva protecció, risc o qualitat. Per 
tant, els anomenem FILTRES. 

Proteccions, serveis i riscos 

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 
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 Químic 

 Tecnològic 

 Serveis ecosistèmics: 

 Proveïment, valor agrícola dels sòls, zones de recàrrega d’aqüífers 

 Regulació: infiltració, protecció d’incendis (Resolts en 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, amb les jerarquies que es determinin, i que puguin comportar regulacions 
específiques quant a: 

 Amplada de calçada 

 Gàlib mínim en alçada i en planta 

 Tipus de superfície. 

 Infraestructures de reg, que en principi es defineixen com a serveis tècnics, que inclouen els canals 
i les sèquies, i els pantans associats a la infraestructura dels canals. S’exclouen les basses i pantans 
associats a la gestió de reg de les finques. 

A Sant Quirze no hi ha infraestructures de reg en l’actualitat, ni sembla que n’hi hagin d’aver, donat 
que l’agricultura es manté únicament en el secà. 

 Infraestructures per a la prevenció dels incendis forestals, establint i complementant la xarxa 
bàsica de prevenció, sobreamples per a punts de gir, basses i hidrants. 

4.1.4 Estratègies en relació a les activitats extractives 

Avui a Sant Quirze les activitats extractives son inexistents. Per la tipologia dels espais oberts i els 
recursos miners no és un espai objectiu per aquest tipus d’instal·lació, com si ho són altres àmbits, en 
alguns caos propers com Sant Cugat o Cerdanyola, on hi hagut una intensa activitats extractiva lligada a 
les argiles. 

Tradicionalment  s’ha portat a terme la qualificació urbanística les extractives com si es tractés d’un ús 
permanent o un exercici de planificació urbanística, quan és l’explotació d’un recurs que necessàriament 
ha de retornar la coberta als usos previs forestals, o fins i tot al conreu. 

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 
els estadis, per tant, els fronts d’explotació, els patis i runams, les zones en restauració, i les zones 
restaurades. 
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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. 
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4.2 COMPARACIÓ D’ALTERNATIVES 
Les alternatives s’avaluen en base als criteris i objectius ambientals, amb especial incidència, 
concretament els que tenen una importància alta, i que responen a les directrius per evitar els principals 
efectes ambientals potencials. 

Per cada un dels criteris i objectius principals es farà la discussió de les alternatives de les diferents 
estratègies, incorporant per tant: 

 Vialitat 

 Assentaments 

 Sòl no urbanitzable 

 Estratègia de les activitats extractives 

4.2.1 Avaluació comparativa de les alternatives 

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. 

A.1.1. Evitar l’ocupació innecessària de sòl 

Sant Quirze del Vallès és un municipi en el que predomina la superfície de sòl urbà actual destinada, 
exclusivament, a habitatge unifamiliar. La superfície d’aquets sòls (132,9 ha) representa el 82,7% del 
total del sòl urbà consolidat d’ús residencial. Associada a aquesta extensió hi ha una important xarxa 
viaria, amb una important ocupació del territori. 

Respecte a aquest aspectes també les infraestructures de gran abast, grans corredors també afecten 
Sant Quirze generant una important ocupació, materialitzada, i per materialitzar, concretament per la 
ronda de Llevant que afecta a l’àmbit de les Fonts. 

Contràriament els espais oberts no presenten una important ocupació. De fet, s’han ocupat per un sòl 
residencial extensiu, i el que resta, bàsicament bosc, no està excessivament pressionat per activitats. 

Vialitat 

En relació a la vialitat, i concretament a la supramunicipal, es centra en el nou traçat de la Ronda Llevant 
de Terrassa (que uniria les Fonts amb la C-58), tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu no 
es justifica per l’afecció als HICs de la Serra de Galliners, i queda qüestionada per la construcció de la 
Ronda Oest de Sabadell. 

Totes aquelles alternatives que comportin una major ocupació comporten una valoració negativa.  

Per tant, l’alternativa 2 és millor que la proposta actual, millorant la connectivitat pel sud del municipi, 
garantint un nou accés a Can Canals des de Sabadell sud (Porta Aeroport). Aquesta alternativa permet la 
descongestió de la porta Alcampo, a través de la rotonda de Sant Pau de Riusec, unint el carrer de 
Mallorca, situat al polígon industrial Sud-Oest, amb el carrer de l’albereda de Sabadell. Aquesta actuació 
permetria la descongestió del barri del Poble -Sec. 

La resta de propostes respecte la vialitat són aspectes de gestió, i per tant, en general no comporten 
noves ocupacions. Contràriament la potenciació de l’eix del torrent de la Betzuca (Parc dels Torrents) 
com un itinerari en SNU, amb caràcter estructural, qualificant com espais lliures les franges dels sectors 
que limiten amb el torrent (Can Ponsic, Sotavia, los Rosales Nou). Alhora caldrà establir condicions a tots 
els sectors que es desenvolupen en aquest àmbit centrat en activitats. 
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Assentaments 

L’estratègia d’assentaments, mantenint les estratègies actuals, ofereix un model d’ocupació, excessiu 
des d’una òptica residencial, per tant com alternativa actual es valora desfavorablement. L’alternativa 
2, planteja actuacions de contenció dels assentaments, significativament més favorables que 
l’alternativa 1, concretament: 

 A Can Llobateres s’amplia la zona de l’espai que limita amb el Torrent de la Betzuca, garantint a 
espais lliures per tal d’ampliar i de 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 els sectors de Can Ponsic, i los Rosales Nou, el planejament preveu la obtenció de cessions de sòl 
destinades a espais lliures per tal de garantir la continuïtat del Parc dels Torrents i del Parc territorial 
del Torrent de la Font del Pont. 

En el sector de Sotavia, el planejament preveu que, la ubicació dels sòls destinats a espais lliures es 
situïn al l’est, per tal de formar part dels espais lliures territorials del torrent que aboca al riu Sec. 

 

 

 

Les actuacions en els sectors industrials i d’activitat que es troben ubicats a Can Canals Nord i Can Canals 
Sud, es preveu desenvolupar i ordenar en coherència amb la seva posició de centralitat urbana i 
accessibilitat en transport públic. 

L’alternativa 2 es valora més favorablement que l’estat actual, amb el nou accés a Can Canals des de 
Sabadell sud (Porta Aeroport), permet la descongestió de la porta Alcampo, millora l’accessibilitat en 
els polígons industrials de Can Canals Sud, Est i Nord. 

Sòl no urbanitzable 

En relació a les estratègies de qualificació des d’unes claus tancades, com les vigents, o una qualificació 
a partir de zones i components de qualificació no hi ha diferència. Per tant la valoració, és equivalent a 
les dues propostes. 

Si que n’hi ha quant a l’estratègia normativa quant a les activitats, que ajusta el sostre a partir de les 
necessitats i la proporció en relació al sòl que gestiona, i estableix mecanismes de reciclatge de sostre 
existent sense ús, evitant per tant, noves ocupacions. 
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Aquesta estratègia, malgrat es presenta en el marc de l’alternativa 2, és compatible amb la metodologia 
de l’alternativa 1, i per tant també es valoren com equivalents. 

Activitats extractives 

Quant a les activitats extractives, l’Alternativa 1 fixa una superfície qualificada, com objectiu del Pla. 
L’Alternativa 2, fixa una superfície màxima en el conjunt del municipi (5 ha), i fixa les condicions per a 
permetre l’explotació de recurs. Alhora, com objectiu de planificació fixa les components de qualificació 
potencials. 

Els criteris per la gestió de les activitats extractives estableixen la necessitat d’integrar la restauració 
en la pròpia explotació, per tant limitant l’ocupació de fet. 

Per tant, l’alternativa 2 redueix l’ocupació efectiva de les activitats extractives, sent doncs la més 
favorable. 

 

Resum de l’avaluació 

 

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 % 

Només es valora quant als assentaments. 

Les zones amb pendents superiors al 20% es limiten als contraforts de la Serra de Galliners, en les conques 
del torrent de Can Ponsic i Can Vinyals, que són les que aboquen les aigües a la Betzuca, i de les vessants 
del torrent de Can Corbera i torrent de Can Barata, que drenen a la riera de Rubí. 

No hi ha sòls urbanitzats en aquestes pendents ni en sòls classificats com urbans o  urbanitzables, ja 
urbanitzats en la resta del municipi de forma generalitzada. 

Certament hi ha àmbits, especialment a Can Llobateres , que part de les parcel·les confrontants amb 
SNU tenen pendents superiors al 20%. S’ha proposta per part de la OTAA alliberar aquests sòls, de forma 
complementària als que ja es van alliberar en el límit de la Betzuca, incrementant densitat en la resta 
del sector. Donat que és un sòl urbà, amb la reparcel·lació feta, ja no permet un major increment de 
densitat per aquestes parcel·les, i nomes permet resoldre aquest fet amb mesures de correcció, que 
incideixin en la implantació de les edificacions. 

En cap de les alternatives es classifica nou sòl, per tant afectant més sòls amb pendents superiors al 20% 

Per tant les dues alternatives presenten una valoració equivalent i favorable, i equivalent també a 
l’alternativa 0 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS VIALITAT ASSENTAMENTS SNU EXTR 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 

A.1.2. Adaptar la ordenació a les formes 
del relleu, evitant pendents al 20% 
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A.1.3. Estructurar el territori en base al valor del suport, considerant els aspectes productius i serveis ambientals. 

Vialitat 

Les estratègies que es concentren en potenciar la vialitat existent incrementant el valor productiu del 
sòl, han de ser les més ben valorades. 

 Aquelles estratègies, com el nou traçat de la Ronda de Llevant que connecta les Fonts amb la C-58 
prevista, afecta importants zones de SNU i desestructura el territori, incrementant la seva 
fragmentació, malgrat li dona major servei. 

 Millora de les connexions a l’àmbit de Can Canals Nord i Est, amb la nova vialitat projectada posa en 
valor els sòls productius actuals. 

 Finalment, a més d’establir una jerarquia en la vialitat urbana, el recolzament sobre els espais lliures 
completant una xarxa per a vianants incrementa el valor de conjunt. 

Per tant, és l’alternativa 2, més complexa i més integradora, la que posa en valor tot el territori afavorint 
una mobilitat jerarquitzada, prioritzant els desplaçaments a peu, malgrat l’estructura dispersa del 
municipi per assolir-ho. 

Assentaments 

No es classifica nou sòl. 

Si, com ja s’ha exposat, es potencia, tant en els assentaments residencials, com en els d’activitat el 
caràcter connector, i per tant el valor ambiental del territori, en les estratègies plantejades en 
l’alternativa 2. Aquest fet es centra especialment en els sectors de Can Llobateres i Can Canals Est, que 
sense incrementar l’ocupació de sòl, milloren la seva funcionalitat, un en relació a la Betzuca, i l’altre 
en relació al caràcter estructural del riu Sec. 

Sol no urbanitzable 

L’estratègia del sòl no urbanitzable en la formulació de l’alternativa 2 està especialment pensada per 
posar en valor el suport, a través dels components de qualificació, i tots els aspectes productius i serveis 
ambientals a través dels filtres transversals. 

L’alternativa 1, té menys flexibilitat que l’alternativa 2, limitant les capacitats de gestió del SNU, 
generant sovint una gestió simplificada i menys eficaç. 

Per tant, és millor l’alternativa 2. 

Extractives 

Les extractives són una potencialitat, un ús possible, que no ve fixat pel POUM. El POUM només fixa els 
paràmetres pel seu desenvolupament, amb una qualificació específica, que arar per ara no es pot 
determinar en l’alternativa 1, i amb uns límits d’ocupació i estratègies de gestió en l’alternativa 2. Per 
tant, des d’un punt de vista de valor del suport i dels aspectes productiu i serveis ambientals, incloent 
els valors productius l’explotació del propi recurs, és millor l’alternativa 2, que assegura l’explotació, 
però també el valor ambiental del territori amb la gestió proposada. 

 

Resum de l’avaluació 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS VIALITAT ASSENTAMENTS SNU EXTR 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 

A.1.3. Estructurar el territori en base al 
valor del suport, considerant els 

aspectes productius i serveis ambientals 
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A.1.5. Atendre al risc químic, quan el sector es trobi proper a un establiment afectat per la legislació d'accidents greus 

Afecta només als assentaments. 

La vialitat definida pel POUM, en cap de les propostes, té efectes sobre els riscos químics. 

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

Aquesta situació s’atén en totes les solucions proposades, no classificant nou sol proper a aquesta 
instal·lació. 

Passa el mateix en relació a les infraestructures, en la C-16. En aquest context no es preveu, per a cap 
alternativa desenvolupaments que incrementin la població exposada, malgrat actualment afecta de al 
sector de Can Corbera al sud-oest del municipi. 

Per tant, la valoració és equivalent per a totes alternatives i en tots els aspectes considerats, inclòs per 
l’alternativa 0 

 

 

 

Quant als assentaments d’activitat, el fet de preveure la seva orientació cap a terciari aprofitant, 
especialment en el cas de Can Canals Nord, la seva centralitat metropolitana i urbana, no ha 
d’incrementar la possibilitat d’activitats amb risc, les quals haurien d’estar prohibides en tot el municipi. 
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Resum de l’avaluació 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS VIALITAT ASSENTAMENTS SNU EXTR 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 

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  

El present pla inclou un estudi d’inundabilitat (Estudi d'inundabilitat de Sant Quirze del Vallès en el marc 
del POUM) el qual ha definit les franges inundables per 10, 100 i 500 anys, la Via d’intens desguàs (VID) 
i la Zona de Flux Preferent (ZFP), i els calats de la franja inundable per 500 anys. 

Quant els capítols de generació d’alternatives, té implicacions en relació bàsicament amb els 
assentaments, especialment els residencials, no sent substancial pel SNU, la vialitat i les activitats 
extractives ni la vialitat. 

Assentaments 

Quant als assentaments, la interpretació del  risc d’inundabilitat es deriva d’una normativa sectorial, 
concretament el Reglament del DPH,  i per tant qualsevol nou desenvolupament l’ha d’atendre. 

Totes les propostes són necessàriament compatibles amb aquest risc en els nous desenvolupaments. 
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De fet, la problemàtica a Sant Quirze ve definida més pel sòl urbà consolidat, que no pas per nous 
desenvolupaments, que no es produeixen. Els esforços han estat en delimitar àmbits sobre el sòl urbà 
que hauran d’establir condicions d’edificació, i especialment en els usos vulnerables. 

Donat que en alguns casos, on s’han soterrat els torrents, no hi ha llera en superfície, prenent de 
referència la VID, i en coordinació amb ACA, s’han establert reserves que es trasposen al sòl urbà per a 
la seva consideració. 

El torrent de la Betzuca, el torrent de Vallcorba iel de la Font del Pont tenen molta importància en la 
configuració en relació als espais lliures dins de cada sector, mantenint el limit amb la zona de Flux 
Preferent o dins del sòl urbà consolidat les VID. 

Aquest aspecte és equivalent a totes les alternatives. 

Sòl no urbanitzable 

Quan a atendre el risc, donat que és un mandat sectorial, per sobre del POUM s’ha d’atendre en tots els 
casos. 

En tot cas, des d’un punt de vista de gestió, l’alternativa 2, proposant l’esquema de filtres transversals, 
i en concret un filtre de riscos, permet la consideració del risc d’ordenació en les activitats, permetent 
també una lectura completa del territori, i condicionant pel risc d’inundació allò que li és sensible. 

Per tant té una valoració més favorable. 

 

Resum de l’avaluació 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS VIALITAT ASSENTAMENTS SNU EXTR 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 

A.1.6. Atendre al risc d'inundació, en 
relació a la delimitació de l'àmbit i a la 

ordenació 
           

 

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

A.2.1. Preveure sostre amb aprofitament urbanístic diferent a l'habitatge i ubicar-lo cercant la integració i interrelació 

Assentaments 

Sant Quirze és un municipi consolidat, llevat dels sòls urbans perifèrics, també consolidats, però 
generalment de Baixa densitat. El centre la mixticitat d’usos està assegurada, prenent especialització 
tant en el sòl residencial com de les activitats quant ens allunyem del nucli. 

En ambdós casos es busca aquesta interrelació, tot i que l’alternativa 2 ajusta més tant l’oferta 
d’habitatge com d’activitat, especialment en el segon cas situa lesa actuacions dins àmbits d’activitat 
existents.  

La disposició general de l’habitatge al voltant del nucli actual en ambdós casos, ben dotat d’equipaments 
i espais lliures, i l’activitat al llarg de l’eix de la carretera C-58, milloren la connectivitat amb Sabadell, 
no comportant diferències a nivell de valoració de propostes. 

Hi ha aspectes transversal a les diferents alternatives, que contrasten amb l’Alternativa 0: 

Proposta de tercialització especialment del Sector de Can Canals Nord, vinculant-lo més amb el nucli i 
no tant amb la vialitat, aprofitant la seva centralitat local i metropolitana. 
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Millora de la compacitat dels àmbits residencials, amb propostes a futur al Castellet, amb la possibilitat 
d’habitatge de major densitat proper al nucli, permetent també la generació d’equipaments que els 
apropin a la resta del sector, avui allunyat del nucli. 

Millora dels sectors d’activitat, propers al nucli millorant l’autocontenció del municipi. 

L’alternativa 0 no pot oferir aquestes millores, mantenint una certa especialització del municipi 

Vialitat 

En ambdós casos el centre urbà és força equilibrat, quant a la distribució de sòls d’aprofitaments i 
sistemes. 

 L’alternativa 1 i 2 proposen una mobilitat jerarquitzada, allibertant espai pel vianant. 

 En l’Alternativa 2 es potencia integrant els espais lliures en aquesta xarxa, especialment per a vinents 
i bicicletes. 

Ambdues mantenen l’aposta per millora la relació amb el transport públi, amb l’aposta de Can Canals 
Nord, tant pel que fa al servei a l’estació de FGC, com a la seva pròpia oferta, evitant una aparcament 
hiperespecialitzat que no aporta valor a la ciutat. 

També té importància, les millores de connectivitat a Can Canals Est. 

En aquest segon cas també te una especial importància els espais lliures, i concretament el riu Sec, que 
és un eix principal de la connectivitat territorial i loca. 

Per tant, tant la’lternativa 1 com la 2 són millors que la 0, que no ofereix més que la continuïtat actual 
dominada pel cotxe, tant a escala local (sense jerarquia de carrers- superilla) com metropolitana (Can 
Canals Nord- Aparcament-C58). 

La integració de les zones verdes en l’Alternativa 2, millora la mobilitat en el conjunt del municipi, per 
tant és la més ben valorada. 
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ALTERNATIVA 1 

 

ALTERNATIVA 2 
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Resum de l’avaluació 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS VIALITAT ASSENTAMENTS SNU EXTR 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 

A.2.1. Preveure sostre amb aprofitament 
urbanístic diferent a l'habitatge i ubicar-

lo cercant la integració i interrelació 
           

 

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

A.3.3. Definir les xarxes de connexió necessàries per assegurar la connectivitat 

Vialitat 

Des d’un model de vialitat indiferenciada com proposa el model actual, les alternatives 1 i 2 proposen 
un model jeràrquic quant a l’accessibilitat a vianants i en coherència també al transport públic. Les 
accions contemplades són: 

 Descongestionar el nucli, a través de la construcció d’un nou enllaç en el centre comercial de Can 
Canals, situat en l’àrea d’aparcament, evitant el trànsit per la façana principal del barri del Poble-
Sec. 

Nou accés projectat des de Sabadell que connecti amb Can Canals, anomenada “Porta Aeroport”, 
que permeti la descongestió de la porta del centre comercial d’Alcampo, des de la rotonda de Sant 
Pau. Aquesta connexió evitaria el trànsit de mercaderies del polígon Sud-est de Sant Quirze, i també 
per l’interior del nucli. 

La configuració de la vialitat a la franja oest del municipi comporta la interconnexió de les diferents 
artèries viàries que envolten Sant Quirze (C-58 i C-1413a) amb les àrees d’activitat econòmica de 
Can Canals. Per altra banda, l’extens aparcament de què disposa la zona comercial de Can Canals és 
aprofitable com a “park & ride” per enllaçar la mobilitat en vehicle privat amb el ferrocarril. La 
mobilitat amb el ferrocarril cal potenciar-la amb una millora de les connexions entre l’estació, el 
nucli i la zona comercial. 

 Definició d’una estratègia de jerarquització de la xarxa viària per a pacificar la mobilitat interna, 
alliberant espai públic per a vianants i bicicletes. 

 Crea una xarxa de mobilitat cívica, generant una xarxa verda de mobilitat interior, implantant una 
o dues franges arbrades en l’actual secció de carrer, garantint que una distància no superior a 200 
m. de casa sigui possible disposar d’un carrer arbrat que condueixi el recorregut cap a una “peça 
verda” (parc o plaça) dels previstos en el Pla. 

 Defineix l’eix del torrent de la Betzuca i de la Font del Pont com a fonts 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 de Vallès Park fins Can Toset en un recorregut unitari connectant 
el Parc de Can Feliu amb el del Torrent de la Font. 

En l’alternativa 2, aquestes estratègies es complementen en la inclusió en la xarxa dels espais lliures, 
generant una nova estructura que completa l’actual. 
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Aquesta jerarquització permet dons preveure assegurar una accessibilitat, si més no de major qualitat, 
amb un millor us de l’espai públic. 

 

Resum de l’avaluació 

 

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. Establir una ordenació energèticament eficient 

A.4.1. Avaluar les emissions de GEH 

En aquest sentit s’han avaluat, diversos escenaris d’emissions de GEH en funció del nombre d’habitatges 
previstos en la memòria social i de rehabilitació energètica dels edificis.  

Els sòls industrials, exclosos de les limitacions de demanda pel Codi Tècnic d’Edificació, només poden 
participar optimitzant els seus processos productius, i en tot cas compensant la pèrdua de capacitat 
embornal i de segrest dels sòls ocupats. 

Aquestes estratègies, que s’han de mesurar per m2 d’ocupació, i no com a balanç acumulat de municipi, 
són doncs equivalents per a les dues alternatives. 
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S’ha avaluat les emissions de GEH en base al planejament proposta en les diverses alternatives. S’adjunta 
l’annex núm. 4 de Càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic, realitzats a partir 
de l’eina de càlcul formulada pel Departament de Medi ambient i Sostenibilitat. 

 

ÚS RESIDENCIAL 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Tipologia m2 st Habitatges m2 st Habitatges Categoria 
d’emissions 

CO2 

m2 st Habitatges Categoria 
d’emissions 

CO2 

Habitatge 
plurifamiliar 

679.603 2451 679.603 2451 D 679.603 2451 C 

  102.570 1048 gairebé nul 102.570 1048 gairebé nul 

Habitatge 
unifamiliar 

1.195.890 4358 1.195.890 4358 D 1.195.890 4358 C 

  165.396 893 gairebé nul 165.396 893 gairebé nul 

Total 1.875.493 6.809 2.143.458 8.750  2.143.458 8.750  

 

S’ha tingut en compte la superfície total dels diversos usos del municipi de Sant Quirze en cadascuna de 
les propostes. A la següent taula es mostra la superfície aproximada en hectàrees dels usos residencial, 
industrial, terciari i d’equipaments per a les diverses alternatives. Tot i que l’alternativa 0 tracta de 
l’estat actual del municipi, abans del planejament, no s’ha pogut calcular la superfície dels usos terciaris 
ja que molts comerços es barregen amb d’altres usos ocupant les mateixes superfícies, com per exemple 
els comerços en planta baixa. De totes maneres no es considera que aquest ús tingui una repercussió 
significativa per al càlcul i la comparació de les emissions de GEH del municipi. 

 

SUPERFÍCIE D’USOS TOTAL (HA) 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Residencial 211,11 298,20 298,20 

Industrial 76,00 103,76 103,76 

Terciari 20,19 20,19 20,19 

Equipaments 6,42 10,01 10,01 

TOTAL 313,72 432,15 432,15 

 

A l’eina del càlcul d’emissions de GEH del planejament de l’OCCC també s’introdueixen les dades de 
mobilitat del municipi, les quals s’obtenen de fonts com l’IDESCAT o dels Plans de Mobilitat Urbana 
Sostenible. 

En aquest cas, per calcular la distància mitjana dels desplaçaments externs del municipi, s’ha determinat 
els orígens i destins dels principals desplaçaments externs, la majoria dels quals pertanyen a les 
poblacions de Sabadell, Barcelona i Terrassa, en ordre descendent. D’aquesta manera s’ha establert la 
mitjana de km entre aquestes tres ciutats obtenint un resultat de 13 km. 
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QUADRE DE DADES DE MOBILITAT 

Distància mitjana dels desplaçaments interns al 
municipi (km) 

 1,5 

Distància mitjana de tots els desplaçaments del 
municipi (km) 

 13,0 

Parc municipal de vehicles Turismes 10.910 

Motocicletes 2.382 

 

Pel que fa al repartiment modal dels desplaçaments, les dades actuals, corresponents a l’alternativa 0, 
s’han extret del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sant Quirze del Vallès. Per a les alternatives 1 i 
2, s’ha tingut en compte el model de ciutat que proposen, en el que cal destacar l’augment dels carrers 
peatonals i la concentració del transit en els carrers principals, afavorint així el transport intern a peu o 
en bicicleta. D’aquesta manera, s’han establert uns percentatges superiors per aquestes modalitats de 
desplaçament, i la reducció del percentatge de vehicle privat. 

 

REPARTIMENT MODAL 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

% de vehicle privat 71,1 61,1 61,1 

% de transport públic 9,7 9,7 9,7 

% a peu o en bicicleta 19,2 29,2 29,2 

Total 100 100 100 

 

Dels càlculs se’n desprèn que: 

 La capacitat d’estoc i segrest de carboni del municipi no varia amb el desenvolupament dels nous 
usos proposats per les alternatives 1 i 2, la qual cosa significa que el municipi no perd aquesta 
capacitat de lluita contra el canvi climàtic (2.490,69 Tn CO2eq/any), i fins i tot té l’oportunitat 
d’augmentar-la amb l’aplicació de mesures per augmentar la capacitat embornal en els nous 
desenvolupaments. 

 

VALORS D'ESTOC I SEGREST DE CARBONI

SISTEMES TERRESTRES Vegetacio Sòl Vegetacio Sòl Actual PLA Estoc (MgC) Segrest (MgC/any) Estoc (MgC) Segrest  (MgC/any)
Boscos 56,00 93,40 1,04 627,33 627,33 93.723,29 652,42 93.723,29 652,42

Matollars 13,60 90,40 0,00 58,35 58,35 6.068,89 0,00 6.068,89 0,00

Prats i pastures 13,30 121,40 0,00 51,34 27,37 6.915,29 0,00 3.687,01 0,00

Agricultura. Conreus llenyosos 12,10 100,00 0,42 7,24 7,24 812,14 3,04 812,14 3,04

Agricultura. Conreus herbacis 0,80 100,00 0,00 97,24 97,24 9.802,12 0,00 9.802,12 0,00

Sols nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AIGÜES CONTINENTALS I MARINES
Sistemes marins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aigües continentals. 47,90 0,00 7,00 3,47 3,47 166,08 24,27 166,08 24,27

SISTEMES URBANS
Sòl urbànitzat 0,00 0,00 0,00 475,65 499,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Espais lliures intensius 0,00 0,00 0,00 88,82 88,82 0,00 0,00 0,00 0,00

Espais lliures extensius 34,80 91,90 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1409,46 1409,46 117.487,83 679,74 114.259,54 679,74

Valors segrest (Tn CO2eq/any) 2.490,69 2.490,69

Estoc (Mg C/ ha) Segrest (Mg C/ha i any) Dades del Pla. Sup. (ha) Actual PLA
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 Les emissions de GEH actuals són 255.294,21 tCO2/any i les de la proposta són 216.730,65 tCO2/any, 
per tant, no augmenten les emissions de GEH ja que en els nous desenvolupaments, es donarà 
compliment a la normativa vigent sobre eficiència energètica en l’edificació, mitjançant la renovació 
del parc d’habitatges existents i la definició dels nous habitatges amb emissions “gairebé 0”. 

 

 

 

 Pel que fa a la mobilitat, la situació actual comporta unes emissions de GEH de 71.141,07 
tCO2eq/any, mentre que la proposta les augmenta fins a 83.081,27 tCO2eq/any. Cal remarcar doncs, 
que les emissions de GEH relatives a la mobilitat si que es veuran augmentades amb el 
desenvolupament dels nous usos ja que, un increment de població representa directament un 
increment en la mobilitat, i amb el model de mobilitat de Sant Quirze del Vallés això vol dir un 
increment del transport privat motoritzat. 

 Respecte les emissions per càpita, la proposta de planejament, té uns nivells significativament 
menors (9,81 tCO2/hab i any) que en l’estat actual (12,64 tCO2/hab i any), donat que els nous 
habitatges tindran unes exigències en eficiència energètica i en els consums d’aigua que significaran 
unes menors emissions per càpita del municipi de Sant Quirze. 
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 Clarament 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. 

 

 

 

Tot i així, tal com mostren els resultats obtinguts amb l’eina de càlcul de l’OCCC, el balanç final 
d’emissions de GEH amb el desenvolupament del planejament és positiu. 

A més d’aquest anàlisi, s’han proposat una sèrie de mesures orientades a la mitigació i adaptació del 
municipi de Sant Quirze del Vallés al canvi climàtic. En aquestes mesures es proposen estratègies per 
reduir encara més les emissions de GEH generades pel municipi, així com augmentar les fonts d’energies 
renovables i d’altres per fomentar la resiliència del propi municipi, especialment a l’augment dels riscos 
pel canvi climàtic. 

SNU 

L’activitat primària en principi no es contabilitza en els balanço de emissions, malgrat les estratègies, 
com les definides, de la millora en la gestió agrària, mínima en el present municipi, però si la gestió de 
les masses forestals cap a amasses més madures i estables, increment l’estoc i la capacitat de segrest 
de C. 
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Alhora les estratègies de prevenció del incendis forestals, han d’evitar l’alliberament massiu que un gran 
foc provocaria. 

Per tant, també és millor l’alternativa 2, tant que la 1 i especialment que la 0. 

Activitats extractives 

Quant a les activitats extractives, la millor alternativa respecte les emissions serà la que comporta una 
més ràpida restauració, incrementant la capacitat embornal i segrest de CO2 de la coberta agrícola i 
forestal refeta. 

Per tant, l’alternativa 2, que preveu adaptar la restauració integrada a l’urbanisme és la més adequada. 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS VIALITAT ASSENTAMENTS SNU EXTR 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 

A.4.1. Avaluar les emissions de GEH            

 

B. CICLE DE L’AIGUA 

B.1. Prevenir el risc d'inundació, evitant l'afectació a béns i persones 

B.1.1. Definir l’ordenació en coherència a la delimitació de zones inundables 

En sòls consolidats el Reglament del Domini Públic Hidràulic estableix que no es pot incrementar el risc 
als béns i a les persones, i s’ha d’excloure la construcció d’edificis o instal·lacions que acullin usos 
vulnerables. Aquesta condició és comuna a tot allò que està consolidat. És en els nous desenvolupaments 
on el RDPH actua de forma preventiva per evitar noves implantacions en zones de risc (Zones de Flux 
Preferent), i estableix mesures es Zones Inundables (retorn 500 anys). És en aquest context on s’avaluen 
les dues alternatives. El manteniment de les estratègies que defineix l’alternativa 1, condiciona 
especialment el desenvolupament del sòl residencial de Can Llobateres per situar-se en els marges del 
torrent i en la zona d’avinguda.  

L’alternativa 2, es valora favorablement, seguint les directrius de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental de Barcelona(OTAABA), on es redueix la superfície de sòl edificat en l’àmbit de Can 
Llobateres, allunyant-se de la zona d’avinguda. Així doncs l’àmbit del Torrent de la Betzuca al sector de 
Can Llobateres es qualifica com a VP “Sistemes de parcs urbans”. Per aquest motiu es valora més 
favorablement aquesta alternativa. 
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Per ambdues alternatives en els sectors que limiten en zones inundables, es defineixen franges d’espais 
lliures, per allunyar-se del risc d’avinguda. 

En els sectors que parcialment es situen dins la ZFP s’hauran d’ordenar perquè es quedin fora de la VID 
(Via d’intens desguàs), evitant usos vulnerables dins la ZFP, segons el RD 639/2016. Els sectors que es 
situïn dins de l’avinguda de 500 anys (les Fonts i els Rosales), s’hauran d’establir els criteris constructius 
en els edificis que marca el RD 639/2016. 

L’alternativa 0, no preveu les reserves necessàries per evitar entubament dels diversos torrents del 
municipi, presentant efectes significatius sobre els assentaments, especialment en zones d’habitatge i 
espais lliures. 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS VIALITAT ASSENTAMENTS SNU EXTR 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 

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. 

Vialitat 

Les estratègies que preveuen un increment de la pacificació dels espais viaris, com és el cas de 
l’alternativa 1 i 2, permeten incrementar la presència de vegetació i sòls permeables en els antics carrers 
únicament pensats per els vehicles. 

Per tant, la valoració de l’alternati va 1 i 2, que segqueixen aquesta estratègia és més favorable que la 
0, on es manté la dominància del cotxe. 
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Assentaments 

Es fa un càlcul comparatiu del NC (nombre de corba) abans i després del planejament, prenent el municipi 
com entitat territorial. Els càlculs s’han realitzat seguint les Recomanacions tècniques per a la redacció 
d'estudis de zones inundables d'àmbit local, de l’Agència Catalana de l’Aigua (Març de 2003). 

D’aquí, en resulta que el nou planejament comporta un augment d’escolament al voltant de 0,1 mm/any 
(poc significatiu, considerant el conjunt de la conca del riu Besòs: 

 

 

 

Per la major ocupació hi ha un lleuger increment d’una alternativa respecte l’altra. 

El POUM haurà de preveure la reducció de les superfícies impermeabilitzades, mitjançant: 

 Facilitar la infiltració de l’aigua de pluja (per la recàrrega dels aqüífers i prevenir el risc 
d’inundabilitat), mitjançant la millora dels espais lliures integrant: 

 Torrent de la Betzuca i els seus afluents (Torrent de Vallcorba, Torrent de la Font del Pont i 
Torrent de Can Vinyals) i Riera de Rubí. 

 Els verds urbans (places i parcs). 

 Projectar superfícies que compensin l’increment de superfície impermeable, mitjançant la 
permeabilització d’àrees impermeables. 

L’efecte de l’ordenació per ambdues alternatives (planejament vigent i proposta) no reflecteix canvis 
significatius en les condicions hidrogeologies de la conca. 

Aquest fet és especialment important a Can Canals  Nord, on, tant en l’alternativa 1 com en la 2, es 
preveu la millora de les condicions d’urbanització d’aquest gran espai impermeable, establint estratègies 
directes sobre la qualitat del sòl, i especialment sobre la seva permeabilitat. 

L’alternativa 0 manté aquesta situació. 

Activitats extractives 

Quant a les activitats extractives, la millor alternativa es la que afavoreix de manera ràpida la restauració 
de la cobert, i la funcionalitat del sòl i la vegetació com elements bàsics de control hidrològica. 

Així, l’alternativa 2 és la que presenta una millor valoració. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS VIALITAT ASSENTAMENTS SNU EXTR 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 

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. 

           

 

B.2. Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials 

B.2.1. Protegir els cursos d’aigua que travessin o delimitin els nuclis i les seves ribes 

Ordenació general 

El planejament de Sant Quirze del Vallès determina el sistema hidrològic, amb la clau H. La zonificació 
estableix en aquestes àrees: 

 Inclusió de les lleres i les riberes associades. 

 Garanteix la protecció de la vegetació de ribera associada. 

 La seva delimitació s’ha realitzat a través de la fotointerpretació de fotografies aèries de l’any 46, 
la fotointerpretació de fotografies actuals. 

Aquest exercici és independent de les alternatives plantejades, s’ha de fer en tots els casos, llevat de la 
0, que manté una lectura exclusivament hidràulicai que reconeix únicament la llera. 

En aquest context s’han fet estudis d’inundabilitat per a cada un dels sectors urbans i urbanitzables, i 
per tant incloent també tot el sòl consolidat. Els estudis hidrològics i hidràulics no nomes permeten 
determinar riscos sinó també la morfologia de les lleres i els sistemes que les acompanyen. 

Complementàriament, les estratègies de potenciació del Torrent de la Betzuca i la Riera de Rubí (i els 
seus efluents) com un Parc dels Torrents reforça aquesta protecció en l’alternativa 2, que es valora com 
a més favorable. 

Assentaments 

En general no es qualifica nou sòl, i per tant no hi ha noves ocupacions. Per altra banda, en l’Alternativa 
2 es porta a terme: 

Alliberament de parcel·les edificables en el sector de Can Llobateres, destinant-les a zones verdes. 

En el cas de Can Canals Est, recollir les prescripcions de l’OTAA quant a garantir la millora dels hàbitats 
i de la connectivitat del riu sec en aquest àmbit, que és clau per la connectivitat general d’aquest sector 
del Vallès, en el marc de la Via Verda. 

Per tant, la millor alternativa és la 2, en contraposició amb la 1, i especialment amb la 0. 

Vialitat. 

Les alternatives definides quant a la vialitat no generen valoracions diferencials, sempre que es 
mantingui la permeabilitat dels torrents, especialment en les estratègies de mobilitat tant de 
l’Alternativa 2 com la 1, que comporta el seu encreuament 

Sòl no urbanitzable 

L’estratègia de treballar sobre components de qualificació i sobre filtres transversals potencia el valorde 
la xarxa fluvial, i per tant de la vegetació de ribera, i per altra banda permet una lectura del territori 
conjunta, posant en valor el sistema hidrogràfic. 

Per tant es valora com a més favorable l’alternativa 2. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS VIALITAT ASSENTAMENTS SNU EXTR 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 

B.2.1. Protegir els cursos d’aigua que 
travessin o delimitin els nuclis i les seves 

ribes 
           

 

C. AMBIENT ATMOSFÈRIC 

C.1. Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació  

C.1.1. Determinar les prescripcions acústiques 

Vialitat / Assentaments 

En general no es classifica nou sòl, i per tant no s’exposen més receptors. 

Les principals fonts de contaminació acústica a l’àmbit del planejament són el trànsit de vehicles per les 
principals vies de comunicació (C-58, C-16, C-1413a i BP-1503) i per les infraestructures ferroviàries 
(Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya: línies de Sabadell i Terrassa). Per altra banda, a Sant Quirze 
com a font de contaminació acústica hi trobem l’aeroport de Sabadell. 

En cadascuna d’aquestes zones de sensibilitat acústica se’ls hi atorga uns valors límit d’immissió en 
dB(A): 

 

ANNEX A DEL DECRET 176/2009 DEL 10 DE NOVEMBRE 

Zona de sensibilitat  Usos del sòl Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 

Alta (A) (A1) Espais d’interès natural i altres - - - 

 (A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 

 (A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

 (A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 

Moderada (B) (B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport existents 

65 65 55 

 (B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 

 (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl 
industrial 

65 65 55 

Baixa (C) (C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 

 (C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 

 (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o altres equipaments 
públics 

- - - 

Ld, Le i Ln, = índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament 

En els usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A) per a les zones urbanitzades existents 

 

Sant Quirze del Vallès disposa de Mapa de capacitat acústica, adaptat a les prescripcions del Decret 
176/2009 del 10 de novembre. El mapa de capacitat acústica es realitzà amb l’assistència tècnica del 
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Servei per a la prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

Els nous desenvolupaments, especialment els residencials, propers a les infraestructures viàries, hauran 
de garantir les prescripcions acústiques en els habitatges que prevegin: 

 Can Corbera al situar-se a les proximitats de la C-16 (1) 

 Les Casetes est, al costat de la C-58 (2). 

 Mas Duran Oest i Sud, orientats a la C-58 (2). 

 Estació, orientat a l’estació i a la C-58 (3). 

 Polígon de Can Canals nord i sud, al costat del barri del Poble-Sec, orientats a la C-58 i a l’enllaç (3). 

 Sotavia, al marge del ferrocarril i de la C-58 (4). 
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També es mostra la petjada sonora de l’aeròdrom de Sabadell. Els sectors més propers a la petjada de 
soroll de l’aeròdrom de Sabadell són: 

 Polígon de Can Canals nord i sud, al costat del barri del Poble-Sec, orientats a la C-58 i a l’enllaç. 

 Sotavia, al marge del ferrocarril i de la C-58. 

Per altra banda s’estableixen estratègies, en principi previstes en l’alternativa 2, que disminueixen la 
congestió en el sector de comercial de Can Canals, i indirectament a la càrrega de mobilitat amb vehicle 
per l’interior del municipi.  

La nova connexió des de la Rotonda de Sant Pau de Riusec, descongestionarà l’accés en l’enllaç del 
centre Comercial d’Alcampo, sobretot de vehicles pesants, donat que tindran un accés directe al polígon 
industrial de Can Canals. 

 Defineix espais de transició entre els nous sectors d’activitat i els sectors residencials. 

 Conté els assentaments, una reducció del sòl urbà, concretament es revisen tots els sectors 
residencials segons les previsions de creixement. 

 Elimina la traça de la Ronda Llevant de Terrassa que connecta les Fonts amb la C-58 al nord, 
travessant la carena de la Serra de Galliners (alternativa 1). 

 Descongestiona el centre de la ciutat i el barri del Poble-Sec, mitjançant la proposta de nou accés 
des de la Rotonda de Sant Pau de Riusec. 

 Crea una xarxa de mobilitat cívica, generant una xarxa verda de mobilitat interior, implantant una 
o dues franges arbrades en l’actual secció de carrer. 
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Espais d’aproximació a l’aeroport de Sabadell 

 

Aquestes estratègies reduiran també els efectes del soroll, i per tant comporten una millor valoració de 
l’alternativa 2 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS VIALITAT ASSENTAMENTS SNU EXTR 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 

C.1.1. Determinar les prescripcions 
acústiques 

           

 

C.1.2 Definir estratègies d’ordenació 

Vialitat / Assentaments 

Sant Quirze del Vallès té uns nivells de soroll elevats, donat que creuen diferents infraestructures viàries 
(C-16, C-58 i C-1413a) i ferroviàries (FFCC-R12 i FGC-S2) en el nucli urbà. 

Sobre l’estratègia base del planejament actual, cap de les alternatives proposa nou sòl residencial 
enfrontant amb infraestructures. 
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Contràriament, quant a vialitat supramunicipal si que hi ha diferències significatives que afecten 
especialment al sòl rural i als seus assentaments, però també a la biodiversitat. Aquest és el cas de 
l’alternativa 0, amb el traçat de la Ronda de Llevant que connecta les Fonts amb la C-58. Aquest traçat 
creua i afecta HICs (alzinars i carrascars, codi 9340).  

Per contra l’alternativa 1 i 2 projecta la connexió sud entre la Rotonda de Sant Pau de Riusec amb el 
Polígon Industrial de Can Canals, i l’enllaç en l’àmbit del centre comercial, que descongestionarà el barri 
del Poble-Sec, i concretament l’accés i la sortida de la C-58. 

També la pacificació del centre, majoritàriament residencial, té una incidència directe en el soroll, fent 
que tant l’alternativa 1 com la 2, presentin una valoració molt més favorable que la 0. 

La integració dels espais lliures en la xarxa de mobilitat per vianants i bicicletes, ha de reduiir encara 
més la dependència del cotxe, i en coherència del soroll. 

 

 

 

Quant als assentament d’actibbitat i residencials, i concretament de la seva compatibilitat, en 
l’actualitat ja  estan en situacion que no generen conflicte, si més no en comparció amb les 
infraestructures. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS VIALITAT ASSENTAMENTS SNU EXTR 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 

C.1.2 Definir estratègies d’ordenació            
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E. BIODIVERSITAT I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

E.1. Establir com element bàsic i vertebrador un sistema d'espais lliures que respongui a criteris de biodiversitat urbana, 
físicament continu i connectat a les xarxes urbanes i territorials 

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 

Vialitat 

Sant Quirze del Vallès presenta una zona de corredor que connecta els Parcs naturals de Sant Llorenç del 
Munt i Serra de l’Obac, i Collserola, situada en la franja que estructura el torrent de la Betzuca on 
conflueixen els seus efluents: 

 Torrent de la Font del Pont 

 Torrent de la Grípia 

 Eix connector que marca la Serra de Galliners entre la Serralada Pre-litoral i litoral. 

Recentment s’ha realitzat el Pla Sectorial de Connectivitat de Catalunya, pendent en data d’avui 
d’aprovació. En aquest es mostra tot el corredor del torrent de la Betzuca, que creua el continu urbà, a 
partir del creuament amb la C-58, a partir de Sant Quirze del Vallès  

El terme municipal de Sant Quirze limita al nord i a l’est amb la carretera C-58, que juntament amb les 
vies de ferrocarril de FGC i Renfe, generen una important efecte barrera longitudinal a la vall de la 
Betzuca. El vessant del corredor és fonamentalment forestal. 

Cap de les alternatives planteja grans noves extensions, però si que presenten diferencies en quant als 
eixos nous d’infraestructures, com la Ronda de Llevant generant un efecte barrera significatiu. Aquest 
es manté en l’Alternativa 0. 

Així quant a mobilitat la millor alternativa serà la que per una banda evita noves traces que afecten als 
principals corredors, con la Ronda de Terrassa al seu pas per les Fonts, i per altra la que comporta un 
major ús d’aquesta xarxa, com és el cas de l’Alternativa 0 i la 1 ,e menor grau, proporcional a la 
complementarietat que ofereix l’alternativa 2 a la xarxa cívica per a vianants i bicicletes. 

Assentaments 

No es plantegen nova classificació de sòl, per tant des d’un punt de vista d’ocupació totes les alternatives 
serien iguals. Hi ha però aspectes qualitatius que milloren la valoració d’una alternativa respecte a les 
altres. Concretament l’Alternativa 2, contempla que a Can Llobateres s’amplia la zona de l’espai que 
limita amb el Torrent de la Betzuca,  qualificats arar d’espais lliures, enviant le’dificabilitat fora en 
l’altre extrem del sector. 

Aquests espais, situats en la part nord del municipi, el Pla territorial Metropolità de Barcelona els ha 
identificat com a amenaçats pels continus urbans. És el connector ecològic transversal que uneix la serra 
prelitoral amb la litoral (la Via verda) i el corredor fluvial del torrent de la Betzuca. 

Un altra àmbit, en aquest cas transversal a totes les propostes és l’àmbit d’activitat econòmica de Can 
canals Est. Aquest sol·licita, seguint les prescripcions de l’OTAA, millora les condicions de connectivitat 
de la riba del riu Sec, que com s’ha dit és un espai estratègic també a escala metropolitana. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Territori. 

 

Per tant, l’alternativa 2, presenta una millor solució, obrint una ampliació de la franja de connectivitat 
en la confluència de Can Llobateres. 

Per altra banda l’alternativa 2 , i en la concepció dels espais oberts aporta un seguit d’actuacions que 
Protecció del torrent de la Betzuca i dels torrents que transversalment solquen el terme municipal, els 
quals actuen com a connectors ambientals i naturals privilegiats del municipi de Sant Quirze del Vallès: 

 Implementar accessos principals “portes del parc”, on s’agrupin puntualment serveis. 

 Aportar nous usos en el lleure com poden ser recorreguts de vianants, àmbits d’horts urbans, 
espais d’estada. 

 Maximitzar les relacions entre els nuclis de població i entre aquests i el seu entorn. 

 Condicionar un recorregut longitudinal principal que l’estructuri i en permeti la seva continuïtat. 

 Condicionar recorreguts secundaris perimetrals que enllacin el recorregut principal amb el seu 
entorn. 

 Reforçar els accessos transversals que s’endinsessin cap al nucli urbà. 

 Renaturalitzar i adaptar per al lleure del conjunt de la població l’actual pas de la Betzuca i dels 
seus afluents. 

 Ampliació d’espais lliures urbans, en punts significatius del nucli urbà i de relació ciutadana. 

 Interconnexió dels parcs i places, per una xarxa d’itineraris verds. 

 Disposar d’una trama verda composta per “àrees” i “itineraris” relacionats i interconnectats de tal 
forma que tot actuï com un sistema de relacions jerarquitzades. 
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SNU 

En relació al sòl no urbanitzable, hi ha una diferència significativa entre les alternatives, tant en 
l’ordenació com en la seva gestió. 

Totes les alternatives, fins i tot la 0, promouen una xarxa d’espais oberts de tipus territorial, que inclou 
hàbitats forestals de la Serralada Pre-litoral, així com mosaics agroforestals de les àrees que conformen 
l’espai rural, agrari i natural de l’entorn de Sant Quirze del Vallès 

Només però l’alternativa 0 proposa una estratègia d’ordenació i gestió que permet, a través d’una lectura 
del territori, incidir sobre cada un dels elements de valor, i també sobre les activitats, promovent una 
ordenació i gestió del SNU molt més efectiu. 

Activitats extractives 

Presenta una millor valoració l’alternativa 2 quant a que sempre tindrà una menor transformació de sòl, 
promovent la restauració integral. 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS VIALITAT ASSENTAMENTS SNU EXTR 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 

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 
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E.2. Fomentar la naturalització de l'espai urbà 

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. 

Contraposant amb l’alternativa 0, que presentava malgrat presentava una excel·lent ordenació del SNU, 
les alternatives proposades generen un mallat d’espais lliures, basats en una delimitació el SH, que inclou 
tant les lleres com les riberes 

Això potencia les estratègies com: 

 Protecció del Torrent de la Betzuca, que és un eix territorial de connectivitat, juntament amb el riu 
Sec a la part baixa del terme. 

 La possibilitat de mantenir les continuïtats d’hàbitats en el Torrent de la Betzuca i en els seus 
efluents (Torrent de la Font del Pont, Vallcorba i Can Vinyals), establint les oportunes directrius en 
el seu desenvolupament. 

Per altra banda, cal considerar també les estratègies de  les vies pacificades verdes anellant espais lliures 
i equipaments suportada en part per aquesta  vegetació de ribera, i que es deriven de la jerarquització 
de la xarxa viaria. 

 

 

Xarax de verds 
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Eixos verds de connectivitat urbana. 

Aquesta xarxa es complementa amb la continuïtat del riu Sec i la Betzuca, 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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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. 

 

 

 

Per tant, les noves propostes de connectivitat en el POUM de Sant Quirze, milloren substancialment 
l’estat actual, sempre que es considerin totes i cada una de les actuacions previstes, i que justament 
donen aquesta continuïtat estratègica, ecològica, però també per a vinents i bicicletes. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS VIALITAT ASSENTAMENTS SNU EXTR 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 

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 
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4.2.2 Resum de la comparació d’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 
           

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 
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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. 
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5.  PROPOSTA 

5.1 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 

 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 
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5.2 QUALIFICACIÓ 

5.2.1 Sòl urbà i urbanitzable 

5.2.1.1 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. 

 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. 
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 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. 

5.2.1.2 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). 

 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. 
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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

ÀMBIT O SECTOR
SÒL 

PRIVAT
VIALITAT

ESPAIS 

LLIURES

EQUIPAM

ENTS

ALTRES 

SISTEME

S

SÒL 
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ST 
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L

HBTG 

LLIURES
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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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5.2.2 El sòl no urbanitzable 

La qualificació del suport té tres nivells: 

 Unitats de paisatge. Zones 

 Components de qualificació 

 Filtres 

5.2.2.1 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 Ponsic 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). 

 

 

Comparació unitats de paisatge del catàleg i proposta del POUM 

 

5.2.2.2 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: 
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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: 

 Hàbitats d’interès comunitari (HIC). La Directiva d'hàbitats defineix l’hàbitat natural com aquelles 
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 

 

 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. 

 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. 
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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 Matollars prats i herbassars. 

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. 

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.  
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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 

 

 

 

5.2.2.3 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. 
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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. 

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. 
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 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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5.2.2.4 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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6.  IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS DEL PLANEJAMENT 
PROPOSAT 

A continuació s’identifiquen, caracteritzen i s’avaluen els diferents efectes sobre el medi derivats de la 
proposta.  

Cada impacte s’ha caracteritzat segons sigui positiu, negatiu o neutre (en aquells casos en que la 
Modificació puntual no fa propostes que facin augmentar l’impacte considerat), i s’ha avaluat segons 
sigui: 

 Compatible (): quan hi ha impacte poc o gens significatiu. 

 Moderat (): quan es produeix un impacte cert, i que sol·licita mesures correctores, però no té la 
magnitud suficient per considerar-lo significatiu en el context ambiental i territorial del 
planejament. 

 Sever (): en aquells casos en que es produeix un impacte d’una magnitud que es considera 
important, i que sol·licita mesures correctores intensives, o un període dilatat de temps per a la seva 
correcció. 

Els efectes ambientals són aquells que anaven associats als criteris i objectius definits per a la proposta 
de planejament, ja no incloent només aquelles que tenien un caràcter estratègic, sinó tots aquells, que 
s’han estimat d’aplicació.  

En la següent taula es mostren els citats efectes ambientals, i la seva valoració: 
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EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA 

Element del medi Objectiu estratègic Efectes ambientals 
potencials 

Objectiu específic Avaluació de la proposta Avaluació Mesures  

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. 

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. 

A.1.1. Evitar l’ocupació 
innecessària del sòl. 

La proposta recull les determinacions ambientals del pla, quedant 
plasmades en l’ordenació, tant del sòl urbà, com del sòl no 
urbanitzable. 

Quant al sòl urbà, s’estableix principalment una estratègia de 
contenció, a nivell residencial actuant principalment en el nucli, i 
completant vores amb petits desenvolupaments. Les activitats es 
plantegen en continuïtat de les actuals, situant-se a l’est del nucli, 
contingudes per les grans infraestructures, que alhora els hi donen 
servei. En general, es donen densitats d’habitatges per sobre de 55 
habitatges/ha, assolint en alguns casos valors per sobre dels 100 
habitatges/ha en els desenvolupaments més compactes (Les Fonts – 
Baix Riera i Carretera d eles Fonts). 

 Una de les principals apostes del POUM, fa referència per l’aposta pel 
creixement interior i la requalificació urbana: 

•  Sense incrementar els límits del sòl urbà. 

•  Mantenint l’estructura actual del sòl no urbanitzable. 

•  Apostant per un assentament urbà compacte i no difós. 

  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 

A.1.2. Adaptar la ordenació a 
les formes del relleu, evitant 
pendents al 20 %. 

S'ha portat a terme una anàlisi de pendents, quedant definits els 
superiors al 20 %, com a zones d'exclusió per usos edificatoris, tenint 
en compte que aquest valor es supera en un 54,3% de la superfície del 
municipi. * 

Quant a orientacions, tots els àmbits, amb morfologies planes o 
gairebé planes no presenten problemàtiques significatives, essent 
l’orientació sud la predominant. 

L’ordenació proposada en sòls urbanitzables s’ha adaptat a les formes 
del relleu, segons la distribució de pendents: 

• P < 20%: 41,0% de la superfície 

• P > 20%: 59,0% de la superfície 

 Garantir la correcte gestió de les externalitats a través de gestors autoritzats 
de residus.   

Caldrà donar compliment a l’Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre 
normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seva 
utilització en operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles en què es 
van generar  

El planejament derivat i el projecte d’urbanització haurà de definir la 
morfologia dels vessants generats, i  haurà de assegurar: 

• Estabilitat dels fronts considerant la tipologia dels materials de reblert. 

• Control de l’erosió, considerant la pendent dels fronts i el seu estat denudat 
de vegetació fins a la seva completa restauració. 

En la definició dels talussos, tant en les zones verdes com entre les parcel·les, 
en el cas de no finalitzar-les, en aquest últim cas amb murs, es portarà a 
terme les següents mesures de control de l’erosió: 

• La geometria de les pendents dels talussos serà aquella que permeti evitar 
pèrdues de sòl per erosió per sobre de nivells de baixa (FAO-PNUMA), i per tant 
de 10 Tn/ha i any. 

• Seran necessàries mesures de restauració de la coberta vegetal en les 
geometries de talús (3H:1V, 2H:1V i 3H:2V), donat que les pèrdues de sòl (en 
Tn/ha) són superiors als límits establerts per FAO-PNUMA. 

• Es permetran pendents provisionals, durant la construcció, i amb caràcter 
temporal (inferior a 1 any) de Moderada (FAO-PNUMA), i per tant de 50 Tn/ha i 
any. 

• Queden exclosos talussos acabats en terres amb pendent màxim superior a 
3H:2V, recomanat 2H:1V. En casos excepcionals, i sempre que hi hagi una 
justificació específica, es permetran pendents fins a 1H:1V, acabats en terres, 
en els quals serà necessari preveure sistemes que permetin la retenció d’una 
capa mínima de terra vegetal de 10 cm. 

  Pèrdua de funcionalitat dels 
espais lliures de referència del 
municipi: 

• Parcs urbans (El Parc del 
torrent de la Font del Pont, 
Parc del torrent de la Betzuca, 
riera de Can Barra i el Riu Sec 
i el Parc de la riera de les 
Arenes). 

• Sistema de verds urbans 
(parcs de menor dimensió, o 
de jardins, boscos urbans, 
verds urbans). 

• Sistema de places (d’espais 
lliures de caràcter urbà). 

• Sistema de verds esportius 

A.1.3. Estructurar el territori 
base als àmbits de major valor 
ambiental. 

El POUM garanteix la continuïtat dels sistemes generals que 
estructuren el municipi, tant el corredor que recorre en sentit NW-SE,  
entre els contraforts de Sant Llorenç del Munt i Collserola, així com la 
xarxa de torrents que travessa el nucli urbà de Sant Quirze, 
encapçalats pel Torrent de la Betzuca i la Riera de Rubí. 

D’altra banda, els sistemes d’espais lliures queden integrats en els 
nous teixits urbans previstos, dotant-los d’una estructura coherent. 

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, 
corresponen a: 

• PAUs de Les Fonts-Baix Riera (tram central de la Riera de Rubí). 

• PAU 6 de Can Llobateres, situat a les proximitats del Torrent de la 
Betzuca). 

• PMUs de Les Fonts Sud, situats als marges de la Riera de Rubí. 

 Naturalització de les vores utilitzant les especies i comunitats vegetals 
existents per a la seva restauració. 

En aquestes franges es preveu afavorir la connectivitat mitjançant la 
restauració amb espècies de bosc de ribera, a través de les següents 
actuacions: 

• Aportació i estesa de 30 cm de terra vegetal. 

• Hidrosembra o sembra d’espècies gramínies i lleguminoses adaptades a 
l’àmbit. 

• Plantacions arbòries i arbustives mitjançant espècies pròpies del bosc de 
ribera: 

• Espècies arbòries: Populus nigra, Fraxinus angustifolia, Quercus ilex, 
Quercus humilis, Salix alba, Salix cinerea i Populus alba.  

• Plantacions arbustives: Cornus sanguinea, salix, i altres espècies arbustives de 
ribera. 
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EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA 

Element del medi Objectiu estratègic Efectes ambientals 
potencials 

Objectiu específic Avaluació de la proposta Avaluació Mesures  

 

A. MODEL D’OCUPACIÓ I 
CONSUM DE SÒL. 

 Increment del risc químic. A.1.5. Atendre al risc químic, 
quan el sector es trobi proper 
a un establiment afectat per la 
legislació d'accidents greus. 

Segons el pla Plaseqcat, a Sant Quirze del Vallès no hi existeix cap 
empresa de risc químic, però sí a Terrassa. Per aquest motiu, el 
Plaseqcat defineix que Terrassa es caracteritza com a municipi amb 
instal·lacions de risc químic. 

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. 

 Per minimitzar el risc d’afectació de béns i persones pel risc químic, s’atendran 
als plans d’autoprotecció definits per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, 
que s’internalitzaran a les activitats.  

S’avaluarà en tots els casos la vulnerabilitat de les empreses a implantar 
respecte als usos més vulnerables, primant sempre la seva vulnerabilitat davant 
de l’activitat, impedint per tant noves implantacions que les puguin afectar. 

  Risc d’inundació en noves 
implantacions amb usos no 
compatibles. Efectes directes 
en franges inundables de la 
riera de Rubí i del Torrent de 
la Betzuca (segons el PEF), 
pot afectar als següents PAUs: 

• Carretera de les Fonts 
(Riera de Rubí). 

• Can Corbera (Riera de 
Rubí). 

• Can Llobateres (Betzuca). 

• Can Poncic (Betzuca). 

• Los Rosales Nou (Betzuca) 

• Mas Duran Oest (Torrent de 
Vallcorba). 

• Mas Duran Sud (Torrent de 
Vallcorba). 

 

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 amb usos no compatibles. 
Efectes directes en franges inundables de la Riera de Rubí i del Torrent 
de la Betzuca i dels seus efluents (segons el PEF), concretament en els 
PAUs situats en els àmbits: 

• Carretera de les Fonts (Riera de Rubí). 

• Can Corbera (Riera de Rubí). 

• Can Llobateres (Betzuca). 

• Can Poncic (Betzuca). 

• Los Rosales Nou (Betzuca) 

• Mas Duran Oest (Torrent de Vallcorba). 

• Mas Duran Sud (Torrent de Vallcorba). 

 

 Sant Quirze del Vallès conviu amb el risc d’inundació, especialment per la 
Riera de Rubí i per la Betzuca, i especialment pels seus efluents (torrent de 
Vallcorba, de la Font del Pont, torrent de Can Vinyals, de Can Corbera). 

En el marc del present POUM es realitza un estudi d’inundabilitat on es 
caracteritza la zona de flux preferent. 

En el marc normatiu del Reial Decret 638/2016, la normativa introdueix la 
identificació dels usos i les activitats vulnerables davant d’avingudes que no 
poden ser autoritzats en les zones de flux preferent (incorporant fitxes on es 
detallen els límits de la ZFP, VID i franja per 500 anys). 

 

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

Increment de les 
externalitats, per increment 
de la mobilitat. 

A.2.1. Preveure sostre amb 
aprofitament urbanístic 
diferent a l'habitatge i ubicar-
lo cercant la integració i 
interrelació amb aquest. 

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 

 En el marc del POUM es proposa un model de ciutat basat en: 

• Dimensionar de forma qualitativa i quantitativa la nova ciutat: dimensionat i 
oferta d'habitatge del Pla, sòl industrial i l'oferta d’activitat econòmica. 

• Ordenar les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial: xarxa d'eixos 
cívics, carrers verds i de mobilitat tova 

• Estructurar la ciutat a partir dels torrents i els espais lliures: torrents com a 
espais de lleure i connexió, interconnexió de les "peces verdes". 

• Equipar la ciutat de forma equilibrada i integral: localitzar nous equipaments 
en funció de criteris de reequilibri i de correcció dels actuals desajustos. 

El POUM proposa ordenar i desenvolupar noves activitats econòmiques 
(terciàries, productives i de serveis) inclouen: 

• PAUs d’ús residencial en sòl urbà consolidat i no consolidat: PAU de Les Fonts 
– Baix Riera, PAUs a la carretera de les Fonts, PAU Poble-sec, PAU el Castellet, 
PAU Les Casetes Est, PAU Can Llobateres. 

• PMUs consolidats i no consolidat, a les Fonts Sud, Can Poncic, Av. Ègara, Can 
Casablanques, Sotavia, Los Rosales Nou, Mas Duran Sud, l’Estació 

 

 

A. MODEL D’OCUPACIÓ I 
CONSUM DE SÒL. 

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

Manca de connectivitat entre 
els diversos sectors del 
municipi. 

A.3.3. Definir les xarxes de 
connexió necessàries per 
assegurar la connectivitat. 

El planejament actual presenta la vialitat urbana amb l’actual 
capil·laritat del teixit de carrers en què no es diferencien entre ells 
pel seu ús, seguint el tramat viari actual.  

La proposta, fa referència a establir una jerarquia entre carrers de 
capil·laritat que formen el teixit urbà amb carrers i 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 no de trànsit. 

 El POUM preveu un conjunt d’actuacions a nivell viari que milloraran la 
funcionalitat i seguretat de la xarxa viària: 

• Variant de la C-1413a a Can Canals i el Poble-Sec. 

• Nova rotonda a Can Canals, en l’enllaç de connexió amb la C-58. 

• Millora de la intersecció del Pg. Can Barba amb la C-1413a 

• Connexió de la variant C-1413a amb la vialitat interna del sector PMU 15 Can 
Canals Est. 
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• Amb l’execució de la variant de la C-1413a es crearà una intersecció en T entre 
aquesta i la C-1413a actual. 

• Nova connexió entre el nucli del Castellet i la C-1413a amb la prolongació del 
carrer dels Castanyers. 

També es proposen eixos cívics, carrers verds i de mobilitat tova. La proposta 
de generar una xarxa verda de mobilitat interior es realitza complementant el 
model actualment existent i aplicant sobre el mateix un criteri d’optimització 
de la caixa viària. 

 A.4. Establir una 
ordenació 
energèticament 
eficient. 

Increment de GEH. A.4.1. Avaluar les emissions de 
GEH 

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 

 1. En el cas d’edificacions existents, quan el pla de façana coincideix amb 
l’alineació de vial, amb la profunditat màxima edificable o amb l’envolupant 
màxima de l’edificació, s’admetrà recréixer un màxim de 25 cm en tota la 
superfície de la façana per tal d’aplicar qualsevol dels sistemes d’aïllament 
tèrmic per l’exterior, amb les condicions següents: 

a) L’arrencada mai serà inferior a 3,25 m d’alçària respecte de la vorera. Per 
sota d’aquesta alçària s’estarà al que es determina per al cossos i elements 
sortints a les plantes baixes.  

b) En el cas de mitgeres s’ajustarà al que preveu el Codi Civil Català, que 
autoritza la construcció d’un envà pluvial d’un gruix màxim de 30 cm de cap a 
cap de la paret sobre l’espai veí.  

c) Caldrà aportar la certificació energètica i justificar que l’actuació global 
suposa millorar com a mínim un nivell en l’escala de qualificació energètica si 
la qualificació de partida fos B o C, o dos nivells si la qualificació de partida fos 
D, E, F o G.  

d) En qualsevol cas, s’haurà garantir la correcta entrega constructiva de 
l’increment de gruix amb les finques adjacents. 

2. En obres de rehabilitació d’edificacions existents, ja sigui a nivell de tot un 
edifici o bé de forma individual d’un habitatge, aquells cossos sortints tancats 
amb vidre, que constitueixen espais intermedis no climatitzats, vinculats a una 
actuació de millora energètica de l’immoble, no computaran a efectes de càlcul 
del sostre edificable màxim. 

a) Caldrà aportar la certificació energètica i caldrà justificar que l’actuació 
global suposa millorar com a mínim un nivell en l’escala de qualificació 
energètica si la qualificació de partida fos B o C, o dos nivells si la qualificació 
de partida fos D, E, F o G.  

b) Caldrà equipar-los de protecció solar en totes les orientacions, a excepció 
dels casos que s’aporti justificació de la seva innecessitat. 

c) Caldrà mantenir el tram de façana que els separa de l’espai interior. 

d) No disposaran de cap sistema de climatització actiu, no admetran la 
permanència de les persones i només seran accessibles a efectes de neteja, 
conservació i manteniment. 

e) Quan la intervenció no sigui unitària de tot un edifici sinó que sigui de forma 
puntual, caldrà mantenir la barana existent i recular el tancament vidrat, aquest 
mantindrà la uniformitat de material i color. 

 

 

B. CICLE DE L’AIGUA B.1 Prevenir el risc 
d'inundació, evitant 
l'afectació a béns i 
persones. 

Increment del risc i afectació 
de béns i persones. 

Modificar el règim 
d’avingudes dels cursos 
superficials. 

 

B.1.1. Definir l’ordenació en 
coherència a la delimitació de 
zones inundables (segons el 
Real Decret 638/2016) 

S’ha portat a terme un estudi de risc d’inundació, delimitant la zona 
de flux preferent (ZFP), VID, i franges inundables per 10, 100 i 500 
anys, definint àrees de risc de greus danys a béns i persones. 

El POUM determina la necessitat de redactar un pla especial urbanístic 
que ordeni l’espai fluvial de a Riera de Rubí i del Torrent de la Betzuca 
i dels seus efluents (Torrent de Vallcorba, Torrent de la Font del Pont 
i de Can Vinyals) que discorren per el nucli urbà de Sant Quirze del 
Vallès, incloent el connector biològic associat als torrents, la vegetació 
de ribera i la zona inundable dels mateixos. 

La proposta de POUM qualifica com a sistema hidrogràfic les lleres dels 
rius, torrents, barrancs i rases de Sant Quirze del Vallès i les riberes 

 En el marc normatiu del Reial Decret 638/2016, la normativa introdueix la 
identificació dels usos i les activitats vulnerables davant d’avingudes que no 
poden ser autoritzats en les zones de flux preferent (incorporant fitxes on es 
detallen els límits de la ZFP, VID i franja per 500 anys). Concretament el Reial 
Decret 638/2016 indica que: 

• Article 9 bis. Limitacions d’usos en sòl rural 

• Article 9 ter. Obres i construccions a la zona de flux preferent en sòls en 
situació bàsica de sòl urbanitzat 

• Article 14 bis. Limitacions als usos del sòl en la zona inundable 

Altres prescripcions que s’incorporen en el document: 
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associades a ells. A part de la seva funció pròpiament hidràulica, el 
sistema hidrogràfic presenta interès en relació al paisatge del 
municipi. 

 

• En els trams soterrats dels torrents (Torrent de Vallcorba i torrent de la Font 
del Pont) es manté la qualificació de sistema hidrogràfic (tot i situar-se cobert). 
Igualment al sector del Castellet, en el qual hi discorre un torrent paral·lel al 
passeig de Can Barra i que desemboca al torrent de la Betzuca, grafiant-lo com 
a sistema hídric (SH). 

• Es redueix la superfície de sòl edificat de Can Llobateres, d’aquesta manera 
es restitueix la llera al seu estat natural, qualificat com a VP (Sistema de Parcs 
Urbans). El planejament preveu una superfície del 31% d’espais lliures. 

• Per les edificacions  existents legalment establertes, el nou Reglament del 
Domini Públic Hidràulic, exigeix el que s’estableix en la legislació de Protecció 
Civil, tal com indica l’article 9 bis 4). Mesures com les que recentment a publicat 
el MAPA 
(http://www.consorseguros.es/web/documents/10184/48069/guia_inundacion
es_completa_22jun.pdf/480edc31-446b-40a5-af5b-2c37daf20a35. 

  Incrementar l’escolament i els 
cabals d’avinguda. 

Augment del risc d’inundació. 

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. 

La transformació o consolidació de sòls amb cobertes rurals a cobertes 
urbanes comporta un canvi en les condicions d’infiltració en el sòl, i 
en funció de l’entitat de la conca, i la intensitat de la transformació, 
pot comportar un canvi de les condicions hidrològiques, generant un 
increment dels cabals punta, en una anàlisi de risc. 

En general, qualsevol transformació, pel seu caràcter acumulatiu, 
genera un increment, el qual pot ser perceptible o no, de les 
condicions hidrològiques de la de conca. 

Es fa un càlcul comparatiu del NC (nombre de corba) abans i després 
del planejament, prenent el municipi com entitat territorial. Els 
càlculs s’han realitzat seguint les Recomanacions tècniques per a la 
redacció d'estudis de zones inundables d'àmbit local, de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (Març de 2003). 

D’aquí, en resulta que el nou planejament comporta un augment 
d’escolament al voltant de 0,1 mm/any (poc significatiu, considerant 
el conjunt de la conca del riu Besòs). 

 • Facilitar la infiltració de l’aigua de pluja (per la recàrrega dels aqüífers i 
prevenir el risc d’inundabilitat), mitjançant la millora dels espais lliures 
integrant: 

- Torrent de la Betzuca i de les Arenes i els seus afluents. 

- Els verds urbans (places i parcs). 

• Projectar superfícies que compensin l’increment de superfície impermeable, 
mitjançant la permeabilització d’àrees impermeables. Es recomana la 
incorporació de mesures correctores a nivell constructiu com són la utilització 
de paviments filtrants o porosos, cunetes filtrants, pous d’infiltració, teulades 
verdes o aprofitament de pluvials, a fi de reduir al màxim la impermeabilització 
del sòl. 

 

 

B. CICLE DE L’AIGUA B.2 Protegir la xarxa 
hídrica i els espais 
fluvials. 

Increment de la pressió sobre 
els cursos superficials. 

B.2.1. Protegir els cursos 
d’aigua que travessin o 
delimitin els nuclis i les seves 
ribes. 

La xarxa hidrològica és significativa a l’àmbit del POUM de Sant Quirze 
del Vallès. El seu eix estructural (torrent de la Betzuca i Riera de Rubí) 
els quals pateixen la pressió humana que exerceix el nucli urbà i els 
sectors industrials fruit de la seva proximitat. Cal destacar, en aquest 
sentit, els problemes lligats a l’ocupació de les seves lleres. El POUM 
proposa estructurar la ciutat a partir dels torrents (a més a més dels 
espais lliures). L’ordenació ha de permetre la integració dels torrents 
en el nou projecte del Pla, configurant tres grans parcs associats a la 
Betzuca i a la Riera de Rubí. 

• Es proposa integrar eixos connectors tous i espais d’estada i lleure 
aprofitant l’escala territorial que aporta; unir l’àmbit del barri del 
Poble-Sec fins pràcticament Can Llobateres en un recorregut unitari. 

• Permeabilitat, principalment en el seu sentit transversal, proposant 
adequar els passos existents en tot el seu àmbit en coordinació amb el 
conjunt d’infraestructures que l’envolten 

El POUM determina la necessitat de què a nivell de gestió, mitjançant 
els mecanismes que es consideri necessari en cada àmbit (convenis, 
sectors, expropiació), es garanteixi la titularitat pública dels sòls 
inclosos com a parc. S’ha optat per l’establiment d’una qualificació 
específica en sòl no urbanitzable que permeti a l’Ajuntament la 
progressiva adquisició dels seus sòls. 

 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. 

A l’interior de la ciutat els torrents prenen diferent forma i dimensió, podent en 
cadascun dels mateixos diferenciar morfològicament els següents aspectes: 

• El fons del torrent. 

• Vessant, correspon als marges dels torrents, on es hi ha les pendents més 
elevades. 

• Balcó, és la cota de la coronació dels marges dels torrents, o bé de la rasant 
on hi ha implantat la zona urbana. 

L’ordenació i integració dels torrents en el nou projecte del Pla ha de permetre 
configurar una ciutat privilegiada i de qualitat respecte la seva relació amb els 
espais lliures, amb el gran parc associat al Torrent de la Betzuca.. 

 B.3. Garantir la 
disponibilitat de 
l’aigua i fomentar-ne 
l’estalvi i la 
reutilització en l’espai 
urbà. 

Afecció a les aigües 
superficials i subterrànies. 

B.3.1. Garantir la 
disponibilitat de recursos 
hídrics i la suficiència de les 
infraestructures per a 
l’abastament. 

L’empresa subministradora d’abastament d’aigua del municipi de Sant 
Quirze del Vallès és la societat CASSA (Companyia d’Aigües de 
Sabadell).  

Al nucli de les Fonts, la Companyia d’aigües de les Fonts és qui presta 
aquest servei. 

 Com a criteri es fomenta l’estalvi i la reutilització en el planejament.  

En el planejament derivat es definiran estratègies específiques com: 

• Reutilització de les aigües 

• % de sòl impermeabilitzat 

• Sup. Màximes de reg. 



ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

MEMÒRIA 

PAG. 249 DE 292 

EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA 

Element del medi Objectiu estratègic Efectes ambientals 
potencials 

Objectiu específic Avaluació de la proposta Avaluació Mesures  

Aigües de Les Fonts, té com a clients la totalitat dels habitants de Les 
Fonts, tant els residents al municipi de Sant Quirze de Vallès com els 
de Terrassa. L'aigua que subministren procedeix de 4 pous propis 
situats a Les Fonts 

Adopció d’estratègies de diferenciació dels usos de l’aigua en funció de la seva 
qualitat. 

 

  Increment del consum 
d’aigua. 

 

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. 

Per altra banda, l’estalvi amb les mesures d’ordenació definides, i 
d’infraestructura i gestió, en els casos on es planteja reutilització, 
hauran d’anar acompanyades de mesures d’eficiència, que es basen 
en: 

• Eficiència en els sistemes d’aplicació. En principi farà referència al 
reg, proposant la utilització de sistemes de reg eficient,  garantint una 
eficiència del reg mínima del 70 %, mitjançant el reg per degoteig 
enterrat, difusors o aspersors). 

• Limitació de pèrdues. En el càlcul de les necessitats d’aigua, 
s’estima una pèrdua per fuites de fins un 10 %. 

• Dotació de sistemes de gestió i control de la xarxa. El disseny de les 
xarxes es farà amb criteris que permetin el control del consum i la 
detecció de fuites: comptadors individuals per abonats, a partir 
d’escomeses, sectorització de sectors amb un element de control 
individualitzat. 

El reg és una part important de la despesa d’aigua en els espais lliures. 

 Es preveuran les següents mesures: 

• Preveure xarxes diferenciades per a les diferents qualitats i usos. 

• Adoptar sistemes separatius per les de les aigües pluvials i residuals del sector. 
Aquestes es concretaran en el planejament derivat. 

 

 

  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.  

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. 

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. 

 El nou planejament comporta la necessitat d’abastament d’aigua. Seguint els 
criteris facilitats per l’Institut Català del Sòl, en funció els usos s’estima les 
següents dotacions: 

• Consum habitant: 200 L/hab i dia  

• Consum zona comercial: 0,3 l/s i ha  

• Consum zones verdes: 0,1 l/s i ha 

• Industria logística i terciari: 0,3 l/s i ha 

• Altres indústries: 0,5 l/s i ha 

• Consum zona equipaments: 0,3 l/s i ha 

C. AMBIENT ATMOSFÈRIC C.1. Mantenir la 
població exposada a 
nivells acústics 
permesos per la 
legislació. 

Increment dels nivells de 
soroll. 

C.1.1. Determinar les 
prescripcions acústiques. 

Sant Quirze del Vallès disposa de Mapa de capacitat acústica, adaptat 
a les prescripcions del Decret 176/2009 del 10 de novembre. El mapa 
de capacitat acústica es realitzà amb l’assistència tècnica del Servei 
per a la prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del 
Departament de Territori i SostenibilitatLa proposta de planejament 
mostra els nivells de sensibilitat acústica en funció dels usos, segons 
les directrius del Decret 176/2009 del 10 de novembre. 

 A les zones de sensibilitat acústica dels nous sectors s’apliquen els valors límit 
d’immissió acústica Ld, Le i Ln per a la planificació del territori i la preservació 
i/o millora de la qualitat acústica: 

• Zona de sensibilitat acústica alta (A): 60/60/50 (Ld,/Le/Ln) 

• Zona de sensibilitat acústica moderada (B): 65/65/55 (Ld,/Le/Ln) 

• Zona de sensibilitat acústica baixa (C): 70/70/60 (Ld,/Le/Ln) 

 

  Increment de la població 
exposada a nivells de soroll 
elevats. 

C.1.2. Definir estratègies 
d’ordenació. 

A efectes d’ordenació, el territori es delimita en les següents zones de 
sensibilitat acústica:  

• Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors que 
requereixen una protecció alta contra el soroll, concretament zones 
residencials de nucli antic, zones d’ordenació contínua, ordenació 
oberta, en filera,... 

• Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors que 
admeten una percepció mitjana de soroll: zones d’usos terciaris i 
dotacions. 

• Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors que 
admeten una percepció elevada de soroll, com les zones d’activitat 
industrial. 

 L’ordenació s’ha definit de forma coherent amb els usos previstos del sòl, 
considerant les zones de soroll modelitzades per a les diferents infraestructures.  

Aquest fet, és especialment important en les zones properes a les 
infraestructures existents, concretament:  

• Can Corbera (orientat a la C-16). 

•Los Rosales Nou (al ferrocarril) 

•Can Canals est (C-58) 

•Poble-Sec (C-58) 

•Can Canals nord (C-58) 

•Mas Duran Sud 

 

 

 C.2. Limitar la 
generació de 
necessitats 
d'enllumenat exterior 

Increment de la contaminació 
lluminosa. 

C.2.1. Adaptar l’ordenació als 
nivells màxims de 
contaminació lluminosa 
derivats del mapa de la 

La zonificació lumínica actual al municipi és la següent: 

• E2: sòl no urbanitzable. 

• E3: sòl urbà. 

 Les instal·lacions d’enllumenat exterior han de complir, entre altres, amb les 
condicions que consten a l’Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, 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 



 

 

 

PAG. 250 DE 292 

EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA 

Element del medi Objectiu estratègic Efectes ambientals 
potencials 

Objectiu específic Avaluació de la proposta Avaluació Mesures  

(públic i privat) i 
evitar-ne els fluxos 
hemisferi superior, la 
intrusió lluminosa i 
l'impacte negatiu 
sobre els organismes 
vius. 

protecció envers la 
contaminació lluminosa a 
Catalunya. 

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. 

 

protecció. El planejament derivat definirà mesures específiques quant a la 
contaminació lluminosa, que com a mínim serà: 

• Evitar la il·luminació de les naus industrials per sobre de 7 m. d’alçada 

• Evitar rètols lluminosos corporatius en els careners dels edificis, per sobre la 
línia d’il·luminació. 

• Il·luminar els patis industrials des del límit de la parcel·la cap a l’interior, i 
mai a l’inrevés. 

• Evitar d’intrusió lluminosa en el parc que delimita el sector per l’Oest, que té 
un caràcter estrictament naturalitzat. 

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. 

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. 

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. 

La proposta contempla que 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. 

 

 El Pla proposa una millora, integrant els torrents i els verds urbans de la ciutat 
en un sistema estructurat de relacions, on l’espai lliure actuï de connector i de 
límit entre l’espai urbà consolidat (i compacte) i l’espai rural, agroforestal del 
seu entorn. Aquestes consideracions es concreten en: 

• Els torrents com a espais de lleure i connexió 

• El parc dels Torrents en el municipi de Sant Quirze del Vallès 

• Les places urbanes i ampliació de nous espais lliures 

• La interconnexió de les “peces verdes” 

 

  Pèrdua de connectivitat per a 
la fauna. 

E.1.2. Qualificar com a zones 
verdes o espais lliures els 
indrets de major valor, 
envoltants de connectors 
ecològics. 

El pla proposa que el corredor natural per a comunicar els espais 
naturals dels contraforts de Sant Llorenç del munt amb Collserola, 
sigui el torrent de la Betzuca, juntament amb els torrents que 
transversalment solquen el terme municipal.  

 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. El Pla incorpora 
com a una actuació aïllada a desenvolupar de manera seqüenciada en el temps 
la potenciació i millora del corredor de la Betzua (Parc dels Torrents). 

 

  Pèrdua d’espais i elements 
que tenen una estructura 
òptima pel desenvolupament o 
refugi per a la fauna. 

E.1.3. Conservar els peus 
arboris i conjunts arbrats amb 
especial valor i més 
significatius dels sectors. 

Les àrees amb vegetació més frondosa es situen en forma de petits 
claps amb àlbers (Populus alba) al torrent de la Betzucai els seus 
efluents (torrent de la Font, Vallcorba, Can Vinyals,...). 

 

 El planejament incorpora els torrents com a espais de lleure i connexió, on s’hi 
troba implantada aquesta vegetació de bosc de ribera.  

Aquests espais tenen un alt valor paisatgístic i mediambiental (torrent de la 
Betzuca). 

 E.2. Fomentar la 
naturalització de 
l'espai urbà. 

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. 

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. 

La proposta del pla determina com a àmbits de major valor: 

• Els cursos superficials (Torrent de la Font del Pont, Vallcorba, 
Betzuca, Can Vinyals i Riera de Rubí). 

• Escassos conreus de cereals (ordi, blat i civada), el farratge, la fruita 
seca (avellaner, ametller) i l’olivera. La vinya està en curs de 
desaparició. 

 

 El planejament prendrà mesures per a la seva conservació, establint 
qualificacions específiques, amb l’objectiu de relaxar la pressió antròpica a la 
que en l’actualitat es troben sotmesos aquests àmbits de major valor, i 
especialment la llera del riu la Betzuca. 

• Es delimitaran de forma clara els àmbits fluvials, amb els seus sistemes 
naturals associats, dels espais d’horta. 

• Es definiran les eines de gestió per a permetre el manteniment dels sistemes 
naturals, a partir d’eines pròpies com la gestió forestal, i l’agricultura. 

 

F. PAISATGE, PATRIMONI 
CULTURAL I ÚS SOCIAL 

F.3. Urbanització. 
Tenir cura de la 
qualitat paisatgística 
dels espais urbans i 
espais lliures en sòl no 
urbanitzable. 

Pèrdua dels valors del paisatge 
urbà. 

Deteriorament de valors 
intrínsecs vinculats als 
hàbitats i a la biodiversitat 
situada en el SNU. 

F.3.1. Preveure aspectes com 
la continuïtat, els espais de 
vianants i bicicletes, el 
tractament de la vegetació... 

S’han definit estratègies específiques en aquest aspecte que es troben 
recollides en l’estudi de mobilitat generada 

S’ha articulat un sistema d’espais lliures per mitjà d’una xarxa de 
camins que permeten la continuïtat dels espais verds de vianants i 
bicicletes.  

 

 En aquest sentit el planejament formula una xarxa d’eixos cívics, carrers verds 
i de mobilitat tova. La proposta de generar una xarxa verda de mobilitat interior 
es realitza complementant el model actualment existent i aplicant sobre el 
mateix un criteri d’optimització de la caixa viària 

  Impactes visuals significatius 
en els serveis tècnics i 
sobretot, línies d’alta tensió. 

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 
especialment en el cas de les 
instal·lacions de transport 
d’energia elèctrica i similars. 

Hi ha quatre línies d’alta tensió de 110 kv que creuen el municipi de 
Sant Quirze. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha signat 
recentment  un protocol d’intencions amb l’Institut Català d’Energia 
per al soterrament dels trams de línia de 110 kv al municipi. Aquest 
acord recull la proposta de l’Ajuntament per soterrar aquestes línies 
que tenen un impacte significatiu sobre l’entorn urbà residencial. 

Hi ha dues línies (de 110 kv) que provenen de Cerdanyola del Vallès hi 
discorren des del sud-est del municipi fins al nord, dirigint-se cap a la 
planta de transvasament de Terrassa i l’estació receptora de Can 
Figueres. Des de l’oest del municipi i dirigint-se fins a la part central i 

 El planejament derivat establirà els criteris paisatgístics d’integració dels serveis 
tècnics del mateix sector 
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EFECTES AMBIENTALS PRINCIPALS I AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA 

Element del medi Objectiu estratègic Efectes ambientals 
potencials 

Objectiu específic Avaluació de la proposta Avaluació Mesures  

resseguint cap al nord, hi ha la línia que prové de Castellbisbal i es 
dirigeix cap al nord fins la planta de transvasament de Terrassa (de 66 
kv). Finalment, hi ha una línia que en el terç oest del municipi discorre 
de sud a nord, provenint de la subestació elèctrica de Can Jardí 
(Castellbisbal).  

  Generació de conflictes 
d’integració en noves 
implantacions. 

F.3.3. Dur a terme 
tractaments específics 
d'integració paisatgística dels 
espais de vora amb els sòls no 
urbanitzables. 

Al municipi de Sant Quirze del Vallès, per part de l’Ajuntament es 
procura la llaurada de parcel·les sense ús per afavorir el paisatge 
d’aquests espais que es situen en zones periurbanes. 

 Al municipi de Sant Quirze del Vallès, per part de l’Ajuntament es procura la 
llaurada de parcel·les sense ús per afavorir el paisatge d’aquests espais que es 
situen en zones periurbanes. 
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7.  DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLANEJAMENT 

7.1 IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE TRANSFORMACIÓ 
Els sòls objectes de reordenació o transformació derivats de la proposta del POUM de Sant Quirze del 
Vallès, inclouen els plans de millora urbana (PMU) en sòl urbà consolidat i en sòl urbà no consolidat, 
juntament amb els polígons d’actuació urbanística (PAU) i l’àmbit del pla especial del PEU del Parc dels 
Torrents de Sant Quirze del Vallès. 

 Les cobertes del sòl interceptades en els àmbits dels PAUs són: 

 Principalment de tipus forestal (52,1%) 

 En segon lloc de tipus improductiu (46,6%) 

 La superfície de cultiu ocupa un 1,4% de la superfície de PAUs 

 Els sectors definits en el planejament com a PMUs, es caracteritzen per ocupar en l’actualitat: 

 Una major superfície de tipus improductiu (43,5%) 

 La coberta forestal, dominada per matollar i herbassar, amb un 36,8% de la superfície 

 Un 19,7% de superfície es troba ocupada per conreus 

 En l’àmbit del planejament on es proposa el “Parc dels torrents de Sant Quirze del Vallès”, la 
superfície es distribueix a través de: 

 Domini significatiu de la superfície ocupada per zona forestal (71,4%) 

 19,9% de la superfície dominada per conreus 

 8,6% de la superfície ocupada per superfícies de tipus improductives 

 

 

7.2 DEMANDES ADDICIONALS DE RECURSOS 
A més del consum de sòl, per les noves àrees residencials, el seu funcionament comporta una important 
demanda de recursos, els quals són indispensables. Aquests fan referència a: 

 Abastament d’aigua 

 Sanejament d’aigües residuals, preveient xarxes separatives 
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 Abastament d’energia 

 Generació de residus 

En tots els casos s’estan fent contactes amb les diferents companyies de servei per tal d’assegurar el 
servei i la seva suficiència. 

7.2.1 Abastament d’aigua 

El nou planejament comporta la necessitat d’abastament d’aigua. Seguint els criteris facilitats per 
l’Institut Català del Sòl, en funció els usos s’estima les següents dotacions: 

 

ESTIMACIÓ DE CONSUM 

Concepte Consum Ut 

Consum habitant 200 L/hab i dia 

Consum zona comercial 0,3 l/s i ha 

Consum zones verdes 0,1 l/s i ha 

Industria logística i terciari 0,3 l/s i ha 

Altres indústries 0,5 l/s i ha 

Consum zona equipaments 0,3 l/s i ha 

(*) 10% A més s’ha de preveure la pèrdua d’un 10 % de la xarxa de 
distribució en baixa. 

 

En base a aquests consums, i per la tipologia del planejament, es preveu el següent previsió 
d’abastament:  

 

 

D’aquí se’n desprèn que els consums estimats estan certament per sobre dels consums reals mesurats. 
De fet, tal com s’exposa en l’apartat 2de cicle de l’aigua, el consum actual de Sant Quirze del Vallès, 
considerant tots les usos associats a la xarxa d’abastament, és (194,0 L/hab i dia). 

P R E V I S I O N S   D ' A B A S T A M E N T

Concepte Valor Ud Consum Ut Tot (m3/dia)
Nombre d'habitatges 1922 Ud 280 l/hab i dia 1.614,48
Equipaments 381414 m2 50 hab equiv/ha 419,56
Industria 0 m2 150 hab equiv/ha 0,00
Industria logística / Terciari 642226 m2 60 hab equiv/ha 847,74
Verd privat 0 m2 100 hab equiv/ha 0,00
Verd públic (parcs i jardins) 474611 m2 50 hab equiv/ha 522,07
Verds de protecció i reserves 435258 m2 0 l/s i ha 0,00
Serveis tècnics 28918 m2 50 hab equiv/ha 31,81
Vialitat 322766 m2 75 hab equiv/ha 532,56

TOTAL PARCIAL 3.968,22
Pèrdues prevsites 10% 396,82

Mitjana (l/hab/dia) 2.048,95

TOTAL (m3/dia) 4.365,04

TOTAL (m3/any) 1.593.240,08
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En relació a això, s’han fet els contactes amb les companyies de servei d’abastament. La documentació 
relativa a les consultes, i en el seu cas el certificat e suficiència, o la necessitat de noves infraestructures 
es presentarà en un apèndix en els respectius documents d’obres d’urbanització dels diferents plans que 
desenvolupin el POUM. 

7.2.2 Sanejament d’aigües residuals 

L’ús de l’aigua comporta alhora la necessitat del sanejament de les aigües residuals, que sempre serà 
necessari malgrat les mesures de reutilització i reciclatge de les aigües en l’interior del planejament. 
Prenent de base les recomanacions facilitades per l’ICS, es prenen de base els següents cabals: 

 

ESTIMACIÓ DE GENERACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

Concepte Producció Ut 

Producció habitant : 200 l/hab i dia 

Producció zona comercial :  0,1 l/s i ha 

Producció zones verdes :  0,0 l/s i ha 

Industria logística i terciari 0,1 l/s i ha 

Altres indústries 0,2 l/s i ha 

Producció zona equipaments :  0,1 l/s i ha 

(*) Es pren de base les dades d’abastament corregides pels diferents usos 

 

En base a aquesta producció, i per la tipologia del planejament, es preveu el següent previsió de 
generació d’aigües residuals: 

 

 

 

El càlcul de l’abastament d’aigua i del sanejament es troben pràcticament compensats. És destacable 
que un dels objectius de creixement principals del POUM és de contenció, per tant no incrementen la 
demanda efectiva d’abastament i sanejament. 

P R E V I S I O N S   D E   S A N E J A M E N T

Concepte Valor Ud Consum Ut Tot (m3/dia)
Nombre d'habitatges 1922 Ud 280 l/hab i dia 1.614,48
Equipaments 381414 m2 50 hab equiv/ha 320,39
Industria 0 m2 150 hab equiv/ha 0,00
Industria logística / Terciari 642226 m2 60 hab equiv/ha 647,36
Verd privat 0 m2 0 hab equiv/ha 0,00
Verd públic (parcs i jardins) 474611 m2 0 hab equiv/ha 0,00
Verds de protecció i reserves 435258 m2 0 l/s i ha 0,00
Serveis tècnics 28918 m2 50 hab equiv/ha 24,29
Vialitat 322766 m2 75 hab equiv/ha 406,68

TOTAL PARCIAL 3.013,21
Increment d'aportació a xarxa unitaria (5%) 150,66

Mitjana (l/hab/dia) 1.485,12

TOTAL (m3/dia) 3.163,87

TOTAL (m3/any) 1.154.811,83
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7.2.3 Abastament d’energia 

Per al càlcul d’abastament d’energia elèctrica s’han tingut en compte els paràmetres del Plec de 
Prescripcions Tècniques de l’Institut Català del Sòl. Aquests es resumeixen en la següent taula: 

 

NECESSITAT D’ABASTAMENT D’ENERGIA 

Concepte Sostre Pot. Bruta (1) Pot. Útil (2) 

 (m2) W/m2 KW KW KVA 

Habitatge 445.898,06 100 44.589,81 26.753,88 29.726,54 

Equipaments 16.112,33 100 1.611,23 966,74 1.074,16 

Industria 0,00 125 0,00 0,00 0,00 

Industria logística / Terciari 165.450,60 125 20.681,33 10.340,66 11.489,63 

Verd privat 0,00 2 0,00 0,00 0,00 

Verd públic (parcs i jardins) 297.949,93 2 595,90 357,54 397,27 

Verds de protecció i reserves 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Serveis tècnics 0,00 100 0,00 0,00 0,00 

Vialitat 0,00 2 0,00 0,00 0,00 

TOTAL   67.478,26 38.418,83 42.687,58 

(1) Coeficient de simultaneïtat 0,5 per a usos logístics i 0,6 per a la resta 

(2) Factor de potència 0,9 

7.2.4 Generació de residus 

La recollida selectiva s'ha anat desenvolupant al llarg dels anys al municipi de Sant Quirze del Vallès, 
dotant de contenidors de vidre, paper i cartró, envasos, piles, roba i matèria orgànica en els punts 
estratègics per a donar un millor servei. S'han establert freqüències de recollida concretes per tal d'evitar 
acumulacions de materials en aquests contenidors. 

Existeix també unes altres xarxes de recollida de materials especials (tòners, piles i fluorescents, olis de 
cuina usats). Els punts de recollida d’aquestes xarxes, són bàsicament els establiments que tenen a la 
venta tòners, piles i fluorescents, o que produeixen en quantitats importants. L’objectiu és aconseguir 
una reutilització i reciclatge dels residus que s'han generat. 

Per aquells residus que no hi ha contenidors específics al carrer o un sistema de recollida, existeix la 
Deixalleria de Sant Quirze del Vallès, gestionada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.. 

En tot cas, independentment de la gestió final del residu, es resumeixen a continuació les dades de 
generació de residus domèstics actualment a Sant Quirze del Vallès: 
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En base al volum teòric, la tipologia de contenidors i la freqüència de recollida, s’estima el nombre total 
de contenidors en carrer per al màxim desenvolupament del planejament: 

 

 

GENERACIÓ DE RESIDUS (TN)

Sant Quirze Tn l

Nombre habitants 19.664 hab any hab dia

Matèria orgànica 612 0,031 0,734

Vidre 329 0,017 0,126

Paper i cartró 381 0,019 0,530

Envasos lleugers 245 0,012 1,705

Residus voluminosos 513 0,026

Poda i jardineria 199 0,010

Piles 0 0,0000

Medicaments 0 0,0000

Tèxtil 78 0,004

Altres Residus Deixalleries 0 0,000

Selectiva Tn 2.669 0,136

% Rec.Sel. 34%

Fracció Resta a Tractament 2.374 0,121

Fracció Resta directa a Diposit 
controlat 0 0,000

Fracció Resta directa a 
Incineració 0 0,000

Total Fracció Resta directa a 
disposició final 0 0,000

Total Fracció resta 5.342 0,272 8,180

%Fracció Resta / Total 67%

Generació total 8.011 0,407

Kg/hab/dia 1,13

ESTIMACIÓ DEL NOMBRE DE CONTENIDORS

Tipus de residu l/hab i dia l/dia Freq Volum Volum Num Cont

dies (1)  (2) l Cont (3) Cont Final (3)

Vidre 0,126 562 30 16864 3000 6 18

Paper i cartrons 0,530 2367 10 23667 3000 8 18

Envasos lleugers 1,705 7613 7 53293 3000 18 18

Orgànica 0,734 3279 1 3279 250 14 14

RESTA 8,180 36516 1 36516 3000 13 14

(1) Freq: interval de dies de recollida recomanat

(2) Volum necessari de contenidors en carrer o soterrats

(3) Volum de contenidors (Contenidors en carrer estandart)

(4) Nombre proposat de contenidors
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8.  MESURES CORRECTORES 

Les mesures correctores es diferencien en tres tipus: 

 Mesures estratègiques, que inclouen les d’ordenació i aquelles que són transversals a tot el pla, en 
aquest cas fan referència a: 

 Mesures en l’ordenació proposada 

 Garantir la continuïtat dels corredors naturals 

 Control de les activitats en l’espai agrari 

 Canvi climàtic 

 Per altra banda es defineixen mesures específiques, que tenen una definició concreta per resoldre 
aspectes específics. Fan referència: 

 Delimitació de les franges de protecció d’incendis 

 Característiques de les zones verdes als límits de rius i torrents 

 Millora de les condicions ambientals de Can Canals Nord 

 Limitació de la superfície efectiva de les activitats extractives. 

 Finalment es resumeixen les diferents mesures i estratègies ambientals per sectors. Aquestes es 
presenten de forma individualitzada en els annexos.(Annex 3) 

8.1 MESURES ESTRATÈGIQUES 

8.1.1 Mesures en l’ordenació proposada 

La proposta recull les determinacions ambientals del pla, quedant materialitzades 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.  

Aquest principi s’integra en el Pla a partir de les determinacions ja explicitades en l’apartat de 
diagnosi i criteris del POUM de Sant Quirze del Vallès i que constitueixen la base de la proposta del 
Pla: 

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

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

 La interconnexió de les “peces” (parcs i places) per una xarxa de sendes verdes i d’itineraris 
verds. 

L’objectiu final és disposar d’una trama verda composta per “àrees” i “itineraris” relacionats i 
interconnectats de tal forma que tot actuï com un sistema de relacions jerarquitzades, on 
coexisteixen ordres i papers diversos a cada espai i connector, i on sigui possible una transició entre 
la ciutat compacta i el territori natural de l’entorn no urbanitzat, actuant com un connector més i 
no com una barrera imposada al creixement de la ciutat. 

 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. 
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A l’interior de la ciutat els torrents prenen diferent forma i dimensió, podent en cadascun dels 
mateixos diferenciar morfològicament els següents aspectes: 

 El fons del torrent 

 Vessant, correspon als marges dels torrents, on es hi ha les pendents més elevades. 

 Balcó, és la cota de la coronació dels marges dels torrents, o bé de la rasant on hi ha implantat 
la zona urbana. 

L’ordenació i integració dels torrents en el nou projecte del Pla ha de permetre configurar una ciutat 
privilegiada i de qualitat respecte la seva relació amb els espais lliures, amb tres grans parcs associats a 
cadascun dels torrents: 

 Parc del torrent de la Font del Pont. Situat a ponent de Can Casablanques, és el torrent que 
presenta major diversitat de seccions en el seu recorregut, ja que en part passa encaixat entre 
edificacions i a trams es presenta de forma asimètrica amb un apart edificada i l’altra lliure. 

 Parc del torrent de la Betzuca, riera de Can Barra i el Riu Sec. Situat a ponent del nucli antic, és 
el curs fluvial de major dimensió. Els sectors de sòl delimitats per els Plans de millora urbana (PMU-
02, PMU-03, PMU-07 i PMU-15). 

 El Parc de la riera de les Arenes. Situat al bell mig del barri de les Fonts és el torrent més encaixat 
i més vertical dels tres que es relacionen en aquest apartat, de forma que la part de la vessant 
presenta un pendent quasi vertical i el balcó o part superior és, en molt trams, quasi inexistent. 

 El pla especial del parc dels torrents de sant Quirze del Vallès. El POUM determina la necessitat 
de redactar un pla especial urbanístic que ordeni l’espai fluvial dels torrents de la Betzuca, el de la 
Font del Pont, el de Can Barra i el Riu Sec que discorren per el nucli urbà de Sant Quirze. Inclou el 
connector biològic associat als torrents, la vegetació de ribera i la zona inundable dels mateixos. 

8.1.2 Garantir la continuïtat dels corredors naturals 

El POUM millor  la continuïtat dels sistemes generals que estructuren el municipi, i que mantenen la 
funció connectora de les que encara conserven una certa naturalitat com el torrent de la Betzuca (com 
a eix connector estructural del municipi) i els seus efluents: torrent de Vallcorba, torrent de la Font del 
Pont, i torrent de Can Vinyals. 

El manteniment de la connectivitat en aquest punt és clau per evitar ja definitivament una barrera que 
genera la C-58, limitant la connectivitat d’espais connectors entre Sant Llorenç del Munt i Serra de 
l’Obac, i Collserola.. 
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Font: Pla Sectorial de la connectivitat. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Territori 

 

 

Connectivitat a través del corredor central Sant Llorenç del Munt – Collserola 
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PLA ESPECIAL DEL PARC DELS TORRENTS 

El POUM determina la necessitat de redactar un pla especial urbanístic que ordeni l’espai fluvial dels 
torrents de la Betzuca, el de la Font del Pont, el de Can Barra i el Riu Sec que discorren per el nucli urbà 
de Sant Quirze. Inclourà el connector biològic associat als torrents, la vegetació de ribera i la zona 
inundable dels mateixos. El seu àmbit inclourà els sòls qualificats de H Sistema Hidrogràfic i P Parcs 
Territorials i els àmbits de sòl no urbanitzable que junts conformen la llera i els marges dels torrents 
esmentats, així com les àrees d’equipaments o de reserva per aquest ús que estiguin associats a aquests 
torrents i parcs que els acompanyen en el seu recorregut.  

En el marc normatiu del Reial Decret 638/2016, la normativa introdueix la identificació dels usos i les 
activitats vulnerables davant d’avingudes que no poden ser autoritzats en les zones de flux preferent 
(incorporant fitxes on es detallen els límits de la ZFP, VID i franja per 500 anys). Concretament el Reial 
Decret 638/2016 indica que: 

 Article 9 bis. Limitacions d’usos en sòl rural 

 Article 9 ter. Obres i construccions a la zona de flux preferent en sòls en situació bàsica de sòl 
urbanitzat 

 Article 14 bis. Limitacions als usos del sòl en la zona inundable 

Altres prescripcions que s’incorporen en el document: 

 En els trams soterrats dels torrents (torrent de Can Llobateres) es manté la qualificació de sistema 
hidrogràfic (tot i situar-se cobert). Igualment al sector del Castellet, en el qual hi discorre un torrent 
paral·lel al passeig de Can Barra i que desemboca al torrent de la Betzuca, grafiant-lo com a sistema 
hídric (SH). 

 Es redueix la superfície de sòl edificat de Can Llobateres, d’aquesta manera es restitueix la llera al 
seu estat natural, qualificat com a VP (Sistema de Parcs Urbans). El planejament preveu una 
superfície del 31% d’espais lliures. 

 Per les edificacions  existents legalment establertes, el nou Reglament del Domini Públic Hidràulic, 
exigeix el que s’estableix en la legislació de Protecció Civil, tal com indica l’article 9 bis 4). Mesures 
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com les que recentment a publicat el MAPA 
(http://www.consorseguros.es/web/documents/10184/48069/guia_inundaciones_completa_22jun.
pdf/480edc31-446b-40a5-af5b-2c37daf20a35. 

La superfície d'aquest àmbit és d'unes 93,25 hectàrees. El pla especial urbanístic podrà delimitar un 
àmbit més extens que inclogui altres sòls urbans i/o no urbanitzables associats als torrents i destinats a 
sistemes d'espais lliures, amb l'objectiu d'establir criteris d'intervenció i/o ordenació. L’objecte d’aquest 
pla especial urbanístic és el de regular els usos i activitats en l’àmbit dels torrents de Sant Quirze del 
Vallès i els seus marges, amb la finalitat de compatibilitzar la millora dels sistemes naturals i llur 
connectivitat, la correcta funció hidrogeomorfològica, la protecció enfront dels riscos hidrològics i la 
potenciació de l’ús social. 

 

 

Planejament proposat i Flux Preferent 

 

8.1.3 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. 

8.1.3.1 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. Malgrat això, cal acotar, 
en general, una ocupació màxima del territori, o si més no, tenir una certa contenció. Per tant, té sentit 
definir uns paràmetres que limitin al màxim l’ocupació de les finques, que han de permetre: 

 No limitar la implantació d’activitats per a la correcta gestió del SNU, i permetre el desenvolupament 
econòmic. 
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 Acotar la dimensió de les edificacions en relació a la gestió bàsica del territori, i a l’ocupació actual 

Cal diferenciar en aquest punt el concepte de finca del de parcel·la. Així, prenent de base el Reial decret 
legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, 
es defineix finca i parcel·la de la següent forma: 

Article 26. Formació de finques i parcel·les, relació entre aquestes i complexos immobiliaris. 

1. Constitueix: 

a) Finca: la unitat de sòl o d’edificació atribuïda exclusivament i excloentment a un propietari o 
diversos en proindivís, que es pot situar a la rasant, a la volada o al subsòl. Quan, d’acord amb la 
legislació hipotecària, pugui obrir foli en el Registre de la Propietat, té la consideració de finca 
registral. 

b) Parcel·la: la unitat de sòl, tant en la rasant com en la volada o el subsòl, que tingui atribuïda 
edificabilitat i ús o només ús urbanístic independent. 

2. ....    

Les ocupacions de parcel·la es determinen a partir d’una dimensió mínima de parcel·la, la finca mínima, 
donat que no hi ha una activitat agrícola intensiva a Sant Quirze del Vallès, que podria sol·licitar 
dimensions menors, i una distància a límits, que s’estableix en 10 metres. Aquesta distància de 10 metres 
prové de: 

 Distància a edifici:  2,5 m. 

 Camí perimetral  5 m. 

 Tanca vegetal  2,5 m. 

Per tant, hi ha tres paràmetres bàsics, transversals que estableixen un marc per a la implantació 
d’activitats. Aquesta és la única referència a paràmetres urbanístics: 

 Ocupació, expressat en % sobre dimensió de la finca 

 Parcel·la mínima per edificar 

 Distancia a límits: 10 m. 

S’ha de destacar la diferència amb la normativa actual, que estableix: 

 Tipus d’edificació (magatzem, granja, cobert, indústria, ....) 

 Ocupació de parcel·la en funció de la tipologia d’edificació, regulant l’ocupació, fixada en un % i un 
volum màxim de les edificacions. Per tant, respon més a un concepte de potencialitat, més que a 
possibilitat. 

La dimensió de les activitats en el present POUM es plantegen en relació a la capacitat dels suport de 
gestió de les externalitats en el cas de les explotacions ramaderes, i de la primera transformació o gestió 
de la producció en l resta d’activitats vinculades al sector primari. 

8.1.3.2 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. 

Així, es planteja les activitats a tres nivells: 

 ÚS. Compatibilitat d’usos en els espais oberts, en base a l’article 47 de la LU i en funció de les 
components de qualificació i els filtres, tal com s’ha exposat ja en la descripció de la proposta. 

 INFLUÈNCIA TERRITORIAL: defineix l’àmbit adscrit a l’activitat. 

 DIMENSIÓ. La dimensió ha de venir justificada per la tipologia d’activitat i la seva influència 
territorial. 
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A més dels paràmetres bàsics d’implantació definits en l’apartat anterior es regula la dimensió en 
base a producció i externalitats, la dimensió es vincula a la producció per tal de garantir que 
l’activitat agrària implantada està lligada al territori, i externalitats per tal de garantir que el 
territori és suficient per a assumir, o digerir les externalitats, d’ aquelles activitats que 
necessàriament han d’estar en SNU, com les activitats ramaderes. 

 Producció: una explotació, no podrà gestionar la producció de més d’un % del total de la seva 
Zona (Unitat de Paisatge). 

Haurà de justificar que com a mínim un 50% de les seves matèries, base de la seva transformació, 
provinguin de la finca adscrita. 

 Externalitats: una explotació, si presenta una zona d’influència superior a la seva finca adscrita, 
no podrà generar externalitats directes, que no es puguin gestionar de forma passiva en un % del 
conjunt de la zona. 

INFLUÈNCIA TERRITORIAL 

Les activitats que s’implanten en el SNU, necessàriament han d’estar vinculades a un territori, que 
correspon a la seva superfície adscrita. Aquesta adscripció pot ser per propietat o per vinculació, per 
exemple de diferents propietats a una sola implantació en règim cooperatiu. Per poder implantar una 
instal·lació en el SNU, aquesta ha de donar servei majoritàriament a la finca adscrita, és a dir, per a 
processos de transformació de la producció o emmagatzematge de productes d’origen a la pròpia finca 
com a mínim en un 50 %. 

Si la instal·lació que es proposa te una capacitat superior, i per tant no es pot abastir només de la pròpia 
finca en un volum superior al doble, tindrà necessàriament d’implantar-se en un sector d’activitat en sòl 
urbà. Aquesta vinculació només es sol·licita per les instal·lacions de transformació, emmagatzematge o 
gestió de producció primària, a partir d’hortalisses, fruita, gra, farratges, transformació de productes 
ramaders, etc... No és d’aplicació per a les instal·lacions ramaderes, que necessàriament s’han 
d’implantar en el sòl no urbanitzable. En aquest cas, la seva influència territorial ve determinada per la 
gestió de les seves externalitats, principalment les dejeccions ramaderes, la gestió de les quals ja esta 
regulada amb adscripció a finques, pròpies o no, per la seva fertilització. 

DIMENSIÓ 

La dimensió ha de venir justificada per la tipologia d’activitat i la seva influència territorial. 

La dimensió pretén regular la grandària de les explotacions evitant que apareguin en el SNU grans 
industries, l’emplaçament més adequat de les quals pugui ser el sòl urbà, o en el cas de les activitats 
ramaderes, malgrat l’emplaçament necessàriament sigui el SNU, no comporti, per la seva grandària un 
ús industrialitzat d’aquest sòl. Així és preveu: 

 Producció: una explotació, no podrà gestionar la producció de més de un % del total de la seva Zona 
(Unitat de Paisatge). 

 Externalitats: una explotació, si presenta una zona d’influència superior a la seva finca adscrita, no 
podrà generar externalitats directes, que no es puguin gestionar de forma passiva en un % del conjunt 
de la zona.  

Per l’aplicació d’aquesta estratègia, la problemàtica es deriva d’establir uns paràmetres bàsics per 
estimar les produccions potencials del territori, que siguin d’aplicació a totes les activitat. 

Producció 

Aquest percentatge es calcularà en base a la producció primària d’hortalisses, fruita fresca, farratge o 
gra, en el TM de Sant Quirze del Vallès, prenent de base les produccions comarcals. 
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En base als valors de l’anterior taula es presenten uns valors de base. Els valors que es proposen tenen 
la intenció de ser uns estàndards de càlcul, i consideren tant les produccions potencials com la 
significació dels conreus a Sant Quirze del Vallès.  

Així la producció que es proposa com a estàndard és la següent: 

 

 Producció kg/ha 

Capacitat d’hortalisses 40.000 

Capacitat de llenyosos  3.500 

Capacitat de Farratge 15.000 

Capacitat de gra 4.000 

GRUP CONREU CONREU SECÀ (ha) REG (ha) SECÀ (kg/ha) REG (kg/ha)  TOTAL(t)

Altres flors 2 0 5.000         -                 10                    

Plantes ornamentals 0 1 -              105.000        105                  

Col de cabdell 0 2 -              27.500          55                    

Enciam 0 7 -              28.030          196                  

Escarola 0 1 -              23.390          23                    

Espinac 0 1 -              13.630          14                    

Bleda 0 1 -              18.520          19                    

Albergínia 0 2 -              24.640          49                    
Tomàquet 0 14 -              31.000          434                  

Pebrot 0 3 -              23.410          70                    
Carxofa 0 1 -              15.000          15                    

Coliflor 0 2 -              19.690          39                    
Ceba 0 4 -              31.800          127                  

Mongeta tendra 0 11 -              11.730          129                  
Fava tendra 6 2 6.000         9.380            55                    

Blat tou (nou conreu) 317 4 3.540         5.570            1.144              
Ordi 1.716 0 4.110         -                 7.053              

Civada 386 14 2.380         4.240            978                  
Triticale 158 0 3.230         -                 510                  

Mill i melca 4 0 1.430         -                 6                      

Espelta 10 0 4.560         -                 46                    

Fajol 5 0 700             -                 4                      

Mongeta seca 0 5 -              800               4                      

Fava seca 20 0 560             -                 11                    

Favó (nou conreu) 54 8 560             1.200            40                    

Cigró 22 0 320             -                 7                      

Pèsol sec 6 0 640             -                 4                      

Veça 52 0 640             -                 33                    

Gira-sol 3 0 2.410         -                 7                      

Colza 90 6 2.240         3.100            220                  

Cereals d'hivern per a 371 17 12.800       26.980          5.207              

Blat de moro farratger 0 0 -              -                 -                   

Sorgo farratger 4 0 15.680       -                 63                    
Margall (Raigràs) 123 4 17.760       49.100          2.381              

Altres gramínies 0 0 -              -                 -                   
Alfals 257 16 15.990       57.430          5.028              

Trèvol 0 0 -              -                 -                   
Trepadella 11 1 16.800       37.400          222                  

Associació Veça - 13 1 15.680       27.350          231                  
Poma                                                                                              0 1 -           24.070       24                 
Pera                                                                                              1 0 8.220      -              8                   
Codony                                                                                              0 2 -           11.250       23                 
Nespra                                                                                             0 0 -           -              -                
Albercoc                                                                                  1 3 9.370      16.200       58                 
Cirera i guinda                                                                                   4 14 2.030      3.640         59                 
Préssec                                                                                         12 9 7.730      13.200       212               
Nectarina 0 0 -           -              -                
Pruna                                                                                              1 2 7.210      10.530       28                 
Groseller (nou conreu) 0 1 -           11.790       12                 
Castanya (fruit) 0 0 -           -              -                
Ametlla (closca)                                                                                  26 2 800          1.990         25                 
Nou (closca)                                                                                            7 0 800          -              6                   
Avellana (closca)                                                                                         0 1 -           1.260         1                   

Olivera per a oliva de 0 0 -           -              -                

Olivera per a oliva d'oli 225 4 1.800      2.930         417               

Vinya de raïm de taula 0 0 -           -              -                
Vinya de raïm per a vi 33 1 9.220      16.000       320               

Vinya de raïm per a  0 0 -           -              -                
Canya vulgar 0 0 -           -              -                

Garrofer 1 0 600          -              1                   
Morera i altres 0 0 -           -              -                

VINYA NO 

ASSOCIADA

ALTRES 

LLENYOSOS

CEREALS GRA

LLEGUMINOSES 

GRA

CONREUS 

INDUSTRIALS

CULTIUS 

FARRATGERS
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FLORS I PLANTES 

HORTALISSES

FRUITERS

OLIVAR
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Aquests valors seran els que es prendran de base per determinar la dimensió de les activitats lligades a 
la seva finca. 

Externalitats 

La dimensió màxima d’una instal·lació ramadera no podrà excedir un percentatge de la capacitat de 
gestió directe de les seves externalitats del total de la zona on s’ubica.  

La capacitat màxima de gestió directe d’externalitats per zona, així com el % màxim que podrà assolir 
una sola explotació ramadera vindrà regulat per la ordenança del SNU Sant Quirze del Vallès. 

Per a cada una de les instal·lacions, el càlcul de la dimensió màxima en base a la producció 
d’externalitats, resultarà del quocient de la producció de dejeccions ramaderes expressada en UFN 
(Unitats Fertilitzants de Nitrogen) i les UFN que pot assumir la finca adscrita. 

El valor unitari de la UFN per UBG (Unitat de Bestiar Gros) i les necessitats de UFN per unitat de 
superfície, en el marc del POUM de Sant Quirze del Vallès, es pren el següent: 

 La producció de dejeccions ramaderes expressades també en UFN per UBG (Unitat de bestia gros), 
que s’estimen en el marc del POUM de Sant Quirze en 75 UFN/ UBG 

 Les unitats fertilitzants de nitrogen sol·licitades pels conreus per unitat de superfície (ha), pren de 
base els següents valors per a secà i regadiu 

 Secà: 80 UFN/ha 

 Regadiu: 150 UFN/ha 

En base a les superfícies de secà i de regadiu per zona, obtingudes del SIGPAC disponibles, resulta: 

 

QUALIFICACIÓ COMPONENTS 

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

Protecció 

Forestal Herbassars Regadiu Secà 

UP1 - Can Vinyals - Can Camps 586,3 55,3 0,0 28,6 3,9 2,5 12,7 0,5 0,1 

UP2 - Can Poncic - Can Viver 197,1 18,6 0,1 52,3 7,9 0,7 32,9 0,1 0,0 

UP3 - Galliners - Les Fonts 277,1 26,1 0,1 53,9 11,5 2,4 22,1 0,3 0,0 
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Aplicant els coeficients per obtenir les UFN i les UBG equivalents resulta: 

 

 11 12 13 

Unitat de bestiar (UB) 6 9 36 

 

Resulta que el potencial màxim de gestió d’externalitats ramaderes avui a Sant Quirze, en els espais de 
conreu, i per tant obviant, com correspon, els espais forestals es de 57 UB 

Amb dades del Cens Agrari 2009, a Sant Quirze hi ha fins a 45 UB, pel que es pot dir que la cabana 
ramadera a Sant Quirze  ja te un potencial de saturació del sòl amb N, més que per la quantitat de 
cabana ramadera, per la falta de conreu per gestionar les seves externalitats. 

 

Unitats de bestiar gros  1.000 7.500 3.000 3.250 5.000 2.500 7.000 

 

8.1.3.3 Limitació de sostre i reciclatge de les edificacions existents 

ESTIMACIÓ DE L’OCUPACIÓ MÀXIMA 

La pressió sobre el sòl no urbanitzable s’estableix en funció de la presència escassa o quantiosa de tots 
aquells usos existents que comporten una artificialització de les cobertes de sòl 

La pressió actual sobre el SNU de Sant Quirze és molt limitada, bàsicament pel fet de que el SNU objecte 
de pressió tradicionalment ja està tot urbanitzat. 
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No es pot per tant de les dades de Sant Quirze estimar la dimensió d’ocupació màxima de els 
explotacions, ja que aquestes no existeixen, i llevat casos molt concrets com Can Vinyals, aquestes ham 
desaparegut. 

Per tant, es prenent dades obtingudes d’altres entorns, on el sector primari és molt actiu resultant, les 
següents ocupacions per garantir una correcte gestió de l’espai agrari: 

 Forest (HIC-Boscos): 0,05 % 

 Secà:  2,50 % 

 Regadiu:  10,00 % 

INTERPRETACIÓ DEL GRAU DE PRESSIÓ EN EL SNU 

Per conèixer, amb precisió, el grau de pressió que aquests usos exerceixen sobre el sòl no urbanitzable, 
es defineix el grau de pressió de la zona com el resultant de dividir la superfície total d’ocupació 
d’aquests usos per la superfície total de la zona. Aquest indicador, de la mateixa manera que els 
components de qualificació, fa referència al conjunt de la zona urbanística, mentre que les condicions 
d’edificació i ocupació de cadascun dels usos i activitats admesos en el sòl no urbanitzable fan referència 
a les propietats individuals. 

La metodologia utilitzada per a la quantificació dels usos existents que exerceixen pressió sobre el sòl 
no urbanitzable es basa en la delimitació de polígons sobre base cartogràfica actual, incorporant: 

 Qualsevol tipus d’edificació, independentment de l’ús a què estigui destinada, i la seva àrea 
d’influència associada. S’inclouen les edificacions susceptibles de ser incloses en el catàleg de 
construccions en el sòl no urbanitzable, i qualsevol tipus d’habitatge, cobert, granja, etc. 

 Les activitats extensives o “activitats superficials”, com circuits de motocicletes; abassegaments de 
materials petris, o plantes de classificació d’àrids; abocadors, o altres instal·lacions de dipòsit i 
tractament de residus; activitats extractives, i instal·lacions associades (s’exclourà d’aquesta 
delimitació el límit miner no explotat o aquell que ja ha estat restaurat), campes de maquinària, o 
d’abassegament o emmagatzematge en superfície, aparcaments de vehicles o caravanes, càmpings; 
parcel·lacions que continguin algun tipus d’edificació associada,  i qualsevol altra activitat 
expressament no permesa per normativa. 

 Queden excloses les edificacions i instal·lacions de caràcter tècnic, com EDAR o subestacions 
elèctriques, que tenen un caràcter municipal o supramunicipal. 

Els límits dels usos existents es delimiten mitjançant l’ortofoto més recent de què es disposi i s’ajusten, 
sempre que sigui possible, als límits definits pel cadastre. 

La interpretació de la pressió sobre el sòl no urbanitzable es fa en base a la següent taula (Font: Diputació 
de Barcelona). 

 

GRAU DE PRESSIÓ SOBRE EL SÒL NO URBANITZABLE 

i>10% 5%<i<10% 3%<i<5% 2%<i<3% I<2% 

Pressió severa Pressió important Pressió mitjana Pressió moderada Pressió baixa 

P5 P4 P3 P2 P1 

 

El grau de pressió calculat sobre cadascuna de les zones del sòl no urbanitzable determina les restriccions 
respecte a la implantació de noves activitats i construccions admeses.  

Actualment a Sant Quirze del Vallès el nivell de pressió és baix, amb ocupacions per sota del 2% 
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DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES DE PONDERACIÓ 

En funció de la pressió existent sobre les zones s’estableix un llindar base, que prové de la ponderació, 
en funció de la pressió actual. 

Donat que la pressió és equivalent a les tres unitats de paisatge el factor de ponderació per noves 
activitats és 1, i uniforme per tot el SNU, i per tant no penalitza en cap cas noves activitats. La 
penalització, en el cas de que fos necessari te l’objectiu de reorientar les ocupacions per noves activitats 
en els espais menys pressionats, alliberant les zones més colmatades. 

Els coeficient de ponderació de sostre defineix el llindar base. 

En la següent taula es mostren els coeficients proposats, diferenciant per zona. Alhora també es 
diferencien les activitats ramaderes, que es plantegen amb sostre màxim tant si és al secà com al 
regadiu, entenent que, especialment les porcines, estan desconnectades del suport. 

 

C
la

u 
U

P1
 

C
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u 
U

P2
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u 
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Ponderació noves activitats 1,00 1,00 1,00 

LLINDAR BASE    

Secà % 2,50 2,50 2,50 

Forest % 0,05 0,05 0,05 

Ramaderes % 10,00 10,00 10,00 

 

Els valors de ponderació de noves activitats, i en coherència els Sostre Potencial, es regularan mitjançant 
una ordenança, de manera que permetran modular la intensitat de l’edificació en funció de la resposta 
efectiva durant la vigència del Pla, sense la necessitat de modificar el planejament. 

El POUM establirà una disposició transitòria, mentre no s’aprovi l’ordenança, amb les valors inicials que 
es mostren en la taula anterior. 

Aquests mecanismes es fixaran, periòdicament, mitjançant una ordenança específica, que ha de tenir 
com a objectiu: 

 l’actualització dels indicadors de pressió sobre el sòl no urbanitzable;  

 l’adequació dels factors de ponderació per definir el llindar base; i la definició d’estratègies 
específiques per afavorir les activitats que donen qualitat al sòl no urbanitzable. 

8.1.3.4 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. 

L’ocupació de la construcció respecte la totalitat de la finca agrupada ve determinada en funció de les 
zones, i es presenta en dos llindars: 

 Llindar base, que correspon a la ocupació per zona, per a la implantació de nous edificis. 

 Llindar màxim, que correspon a la ocupació màxima, que es permetrà arribar, addicionalment al 
llindar base, sempre que el sostre provingui del reciclatge d’altres edificacions obsoletes. 
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 Llindar 

Màxim 

Llindar base 

Agrícola en secà %  2,50 2,00 2,00 2,00 

Agrícola en forest %  0,05 0,04 0,04 0,04 

Ramaderes % 10,00 8,00 8,00 8,00 

 

Altre cop, donada la poca pressió sobre els espais oberts els valors assolits són màxims per a totes les  

Les condicions de reciclatge d’edificacions comporten la seva demolició i la restauració del sòl, en les 
condicions del component de qualificació majoritari que l’envolta. El reciclatge de sostre no es considera 
complert sense que es donin les dues circumstàncies, d’enderroc i restauració del sòl. 

En aquets cas, la llicència de construcció de la nova edificació portarà associada la llicència d’enderroc 
de les edificacions associades. 

Les construccions enderrocades podran provenir de la mateixa finca, o d’altres.  

En tots els casos, si el sostre a reciclar, ja sigui de la pròpia finca o d’una altra, prové de zones diferents, 
s’aplicaran els coeficients de ponderació de correspondència d’edificacions entre zones. 

Correspondència de valència de sostres entre les diferents zones 

El coeficient de ponderació va lligat a la Zona. La ponderació, es fa en base a l’ocupació actual de cada 
una de les zones,  
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ZONA A EDIFICAR  ZONA ON S’ENDERROCA 

L’EDIFICACIÓ 

CLAU N11 1,0 1,0 1,0 

CLAU N12 1,0 1,0 1,0 

CLAU N13 1,0 1,0 1,0 

 

En el cas de Sant Quirze el coeficient de ponderació no comporta cap variació, ja que l’estat de les 
diferents zones és uniforme. En tot cas, en l’evolució del POUM pot variar, permetent ajustos, a través 
d’una ordenança, i adequant-se a la realitat canviant del municipi. 
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8.1.4 Canvi climàtic 

8.1.4.1 Estratègies d’adaptació al canvi climàtic 
Les estratègies d’adaptació al canvi climàtic es divideixen en dos capítols: 

 Reducció estructural de demanada de recursos 

 Seguretat front als riscos. 

REDUCCIÓ ESTRUCTURAL DE DEMANADA DE RECURSOS 

L’estratègia es basa en una directriu principal de sostenibilitat que és tancar cicles.  

Es a dir, es passar d’una relació de fluxos d’energia lineal, on els cicles no es tanquen, a una estratègia 
circular on cada residu d’un procés es converteix en recurs pel següent. En termes d’energia, l’estratègia 
és la utilització d’una font d’energia inesgotable, el sol, com a base tant per l’abastiment directe, 
autoconsum, com per la compensació del cicle de vida conjunt de activitat edificatòria. 

Aquesta estratègia planteja com a primera opció reduir al màxim la demanda, ajustar el consum amb 
una alta eficiència, i reduir al màxim les emissions. 

 

 

 

Inicialment, les estratègies de sostenibilitat es referien a les 3R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar). En el 
mateix sentit, des del 2008 la unió europea àmplia aquestes estratègies 5 (Prevenció, Reducció, 
Reutilització, Reciclatge on  s’inclou la recuperació energètica, i el rebuig). 

En aquest context les estratègies per a la reducció de l’impacte ambiental, poden ordenar seguint 5 
grans línies d’actuació, que són: 

1. Reducció de la demanda, que preveu l’ús només d’allò que és necessari, eliminant les despeses 
innecessàries. 

2. Eficiència, que representa l’obtenció d’un determinat servei amb el mínim consum possible. 
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3. Reutilització, i concretament l’ús de recursos locals, permetent la utilització de manera adequada 
dels recursos que ofereix l’entorn immediat 

4. Reciclatge, convertint en recurs els residus dels propis processos o d’altri. 

5. Compensació dels efectes generats, o les externalitats. 

En el capítol precedent 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. 

 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. 

SEGURETAT FRONT ALS RISCOS. 

El canvi climàtic pot suposar canvis en la intensitat i recurrència d’episodis catastròfics, que en el cas 
de Sant Quirze es centren en: 

Risc d’inundacions 

S’ha avaluat, per a tots els cursos el risc d’inundació, per a període s de 100 i 500 anys, delimitant els 
usos en funció del risc. Els estàndards de risc venen definits pel RDPH, que és, mentre no n’hi hagi una 
altre, la legislació de referència. 
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Risc d’incendis 

S’han pres les següents mesures: 

 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. 

 

 

 

8.1.4.2 Lluita contra el canvi climàtic 
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: 
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PRODUCCIO FOTOVOLTAICA POTENCIAL
DADES BASIQUES

1 (kW) Potencia nominal del sistema FV 

9,5 (%) Pèrdues estimades per la temperatura i nivells baixos d'irradiància (utilizant la temperatura local)

2,6 (%) Pèrdues estimades degut als efectes de la reflectància angular

14 (%) Altres pèrdues (cablejat, inversor,  ...)

24,2 (%) Pèrdues combinades del sistema

SISTEMA CAPTACIÓ
Fix Sistema

37 Inclinació vertical

2 Orientacio

PRODUCCIO
Mes Ed Em Hd Hm

Jan 3,51 108,80 4,16 128,90

Feb 3,92 109,80 4,72 132,20

Mar 4,50 139,40 5,55 172,20

Apr 4,68 140,30 5,94 178,10

May 4,96 153,80 6,43 199,40

Jun 5,13 154,00 6,81 204,20

Jul 5,16 159,90 6,93 214,70

Aug 4,96 153,70 6,60 204,70

Sep 4,39 131,80 5,72 171,70

Oct 3,83 118,60 4,82 149,50

Nov 3,27 98,00 3,98 119,30

Dec 3,28 101,70 3,88 120,30

TOTAL 1569,80 1995,20

MIN 3,27 98,00 3,88 119,30

MAX 5,16 159,90 6,93 214,70

Ed (kWh/m2) Producció d'electricitat mitjana diària per el sistema

Em (kWh/m2) Producció d'electricitat mitjana mensual per el sistema

Hd (kWh/m2) Mitjana diària de irradiació global rebuda per m2 pels moduls fotovoltaics del sistema

Hm (kWh/m2) Suma mitjana diària de irradiació global rebuda per m2 pels moduls fotovoltaics del sistema

3,88 (HSP) Horas de sol pic

DADES PANELLS FOTOVOLTAICS
500 (Wp) Potència pic del panell fotovoltaic 

80% (%) Rendiment

1,559 (m) Alçada panell

1,046 (m) Amplada panell

0,15 (m) Alçada de resguard sobre el sòl

4,01 (m) Amplada total rengle panells

RESULTATS
Industria Terciari Habitatge

10.000 1.500 250 (m2) Superficie sostre

6.000 1.000 150 (m2) Coberta

50 63 50 (kWh/m2 any) Consum energètic

25% 100% 100% (%) Aportació amb fotovoltaica

342 259 34 (kWh/dia) Demanda d'energia diaria

221 167 22 (ut) Nombre de moduls per ús diari

DEMANDA SUPERFICIE PANELLS
925 699 93 (m2)  Superficie neta per implantacio de panells 

360 272 36 (m2)  Superficie panells 

3,60 18,13 14,39 % respecte superficie sostre

6,00% 27,20% 23,99% % respecte superficie coberta

12,5 63 50 (kWh/ m2 sostre) Producció energètica

0,13 0,09 0,01 (GWh/any) Producció total anual per ús

0,23 (GWh/any) Producció total anual

241,00 (gCO2/kWh) Mix elèctric 2019

55,91 (tCO2/any) Equivalent en emissions de GEH
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Amb aquest potencial es poden plantejar les següents mesures: 

 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. 

La valoració de l’estoc i de l’efecte segrest s’estimaran prenent de base el “Tercer Informe sobre el 
canvi climàtic a Catalunya” i concretament el capítol 3. Balanç de Carboni: els embornals a Catalunya 
(2017): 

 

 

 

 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 

  

SISTEMES TERRESTRES Vegetacio Sòl Vegetacio Sòl
Boscos 56,00 93,40 1,04

Matollars 13,60 90,40 0,00

Prats i pastures 13,30 121,40 0,00

Agricultura. Conreus llenyosos 12,10 100,00 0,42

Agricultura. Conreus herbacis 0,80 100,00 0,00

Sols nus

AIGÜES CONTINENTALS I MARINES
Sistemes marins

Aigües continentals. 47,90 0,00 7,00

SISTEMES URBANS
Sòl urbànitzat 0,00 0,00 0,00

Espais lliures intensius 0,00 0,00 0,00

Espais lliures extensius 34,80 91,90 0,52

Estoc (Mg C/ ha) Segrest (Mg C/ha i any)
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8.2 MESURES ESPECÍFIQUES 

8.2.1 Franges de protecció contra incendis 

Es preveu definir com a sistemes, les franges de protecció que limiten amb urbanitzacions (de 25 m 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.D’aquesta manera es 
garanteix 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. La franja tindrà una amplada mínima de 25 metres: 

 Aclarida d’arbrat (cobertura màxima d’un 35%): 

 Distància mínima de peus arboris 6 metres. 

 Sense continuïtat horitzontal de l’estrat arbori. 

 Poda a 1/3 de l’alçada de l’arbre fins un  màxim de 5 metres. 

 Aclarida de matoll (cobertura màxima d’un 15%): prioritzar espècies de poca inflamabilitat (Annex 2 
del Decret 123/2005). 

Els àmbits on el POUM els considera com a franges de protecció contra incendis són: 

 El límits d’urbanitzacions amb zones de bosc 

 Can Llobateres / Can Pallàs 

 Castelltort 

 Vallsuau 

 Can Parellada (límit municipal amb Terrassa) 

 Resseguint pistes principals a la serra de Galliners. 

 Segons l’article 7 del decret 123/2005 que fa referència a les parcel·les interiors:  

el terreny de les parcel·les interiors de les urbanitzacions s'ha de mantenir lliure de vegetació seca 
i ha de ser objecte dels treballs d'aclarida que s'estableixen en l'annex 2 d'aquest Decret. 
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8.2.2 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, corresponen a: 

 Parc del torrent de la Font del Pont 

 PMU 3. Sant Josep/Cardedeu (torrent d’en Pla) 

 Parc del torrent de la Betzuca, riera de Can Barra i el Riu Sec 

 PMU-02. Pla de millora urbana Can Llobateres 

 PMU-03. Pla de millora urbana Can Ponsic 

 PMU-07. Pla de millora urbana Los Rosales nou 

 PMU-15. Pla de millora urbana Can Canals est 

 Parc de la riera de les Arenes 

 PMU-01. Pla de millora urbana Les Fonts sud 

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

En aquestes franges es preveu afavorir la connectivitat mitjançant la restauració amb espècies de bosc 
de ribera, a través de les següents actuacions: 

 Aportació i estesa de 30 cm de terra vegetal. 

 Hidrosembra o sembra d’espècies gramínies i lleguminoses adaptades a l’àmbit. 

 Plantacions arbòries i arbustives mitjançant espècies pròpies del bosc de ribera: 

 Espècies arbòries: Populus nigra, Fraxinus angustifolia, Quercus ilex, Quercus humilis, Salix 
alba, Salix cinerea i Populus alba.  

 Plantacions arbustives: Cornus sanguinea, salix, i altres especies arbustives de ribera. 
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En aquest context tindrà especial importància les mesures a portar a terme en el Sector de Can Canals 
Est, seguint 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 

8.2.3 Millora de les condicions ambientals de Can Canals Nord. 

Can Canals Nord resulta  d’un plantejament basat en el vehicle, deslligat completament del nucli de Sant 
Quirze o de qualsevol tramat urbà. Es un sector que mira i s’orienta completament a la C58, a la mobilitat 
amb vehicle, perdent grans oportunitats derivades de la seva centralitat i intermodalitat quant a la 
mobilitat. 

Aquesta realitat es llegeix de la seva configuració actual, i queda clarament reflectit en la seva 
ordenació, que es limita a edificis comercials i aparcament amb un dèficit d’urbanització evident. 
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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. 

L’explanada de l’aparcament que cobreix tot l’espai no construït genera important efectes d’illa de 
calor, i també efectes per canvis en les condicions hidrològiques. Es a dir, no contribueix gens, tot al 
contrari, a la millora ambiental de l’espai urbà, malgrat té grans potencialitats. 

En aquest context, 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 (Index 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, que malgrat haver eliminat 

aquells que tenen soterranis, presenten espais de prou entitat on es pot reproduir un perfil complet 

funcional del sòl. L’aportació de la vialitat, malgrat amb una intensitat menor genera una malla que 

no es pot obviar. 

Els espais privats concentren el seu valor en els jardins i patis no edificats. 

En el cas de Can Canals el potencial està en les grans superfícies d’aparcament, avui completament 
impermeables. 

 Quan al vol, la biomassa, es concentra en la vialitat i en els espais lliures, en relació als sistemes. 

Quant a les zones, és en els patis i jardins no edificats on hi ha les oportunitats, certament baixes 
en els terrats, o en les cobertes, en aquest cas de centres comercials. 

En tot cas, altre cop els aparcaments tenen un gran potencial per allotjar biomassa. 

 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.  

És en les cobertes on es mostra el principal potencial, entenen que amb molt petites intervencions, 
compatibles amb la capacitat portant dels terrats, com per exemple jardineres de 2 x 2 m, amb poc 
sòl i vegetació atractiva, tenen capacitat de generar una xarxa continua que abastaria tota la ciutat.  

Introdueix aquesta estratègia la demanda de corresponsabilització. És a dir, sobre un espai 
comercial, amb un nivell de renovació moderat, i per tant amb certa capacitat d’intervenció per 
millorar els estàndards ambientals, poder generar mecanismes de gestió acceptables per implicar al 
en aquest cas les activitats en la millora ambiental de la ciutat. 
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Per tant el repte és oferir una metodologia, que basada en aquests tres paràmetres permeti explicar i 
planificar a nivell d’un indicador integrat les característiques de l’espai urbà, tant en zones com en 
sistemes, i associar aquest indicador a totes i cada una de les realitats urbanes. 

Aquest indicador l’anomenem IDEEU (Índex de Devolució Ecològica de l’Espai Urbà). 

La proposta es basa en que cada espai, com parcs extensius, parcs i jardins, patis, terrats i mitgeres, 
carrers, aparcaments, ...., ofereix tot el seu potencial, independentment de la seva qualificació. Així, 
els serveis ecosistèmics són transversals, i no només patrimoni o servei dels espais lliures. 

El càlcul de l’IDEEU es fa de la següent manera: 

 

𝐼𝐷𝐸𝐸𝑈 =  𝑠 × 𝑎 × 𝑠  +  𝑣 × 𝑎 × 𝑣  +  𝑏 × 𝑎 × 𝑏  × 100 ≤ 100 

On: 

s: índex de ponderació del sòl/pell 

si: valor de la tipologia de sòl/pell corresponent a l’àrea (ai) 

v: índex de ponderació del vol/biomassa 

vi: valor de la tipologia del vol/biomassa corresponent a l’àrea (ai) 

b: índex de ponderació de la biodiversitat 

bi: valor de la tipologia de la biodiversitat corresponent a l’àrea (ai) 

ai: superfície uniforme de valors vi/si/bi 

 

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 

Amb l’objectiu de donar estructura, i garantir un retorn ecològic funcional als espais urbans, s’associa a 
cada un d’ells un valor d’IDEEU: 

PONDERACIÓ S | V | B 

Concepte Definició s/v/b 

S Sòl 0,5 

V Vol 0,4 

B Biodiversitat 0,1 

 

CAN CANALS NORD 

Clau Definició IDEEU smin vmin bmin 

Can Canals Espais lliures 
d’edificació 

30 0,20 0,30 0,50 

 

En la següent figura es mostren els valors de les diferents solucions pel càlcul de l’IDEEU 
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8.2.4 Recuperació espai agrari en zones emboscades 

En el terme municipal de Sant Quirze del Vallès hi ha una superfície significativa de sòls molt fèrtils que 
tenen vocació agrícola, destacant les àrees que envolten els torrents i rieres, dels que: 

 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. 

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. 
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8.2.5 Limitar superfície efectiva d’activitats extractives 

El POUM limita la superfície màxima de l’activitat extractiva en el municipi, definint-la màxima com la 
superfície actual. 

Es defineix una normativa amb els següents paràmetres: 

 L’activitat extractiva és possible en les zones i en els seus  components de qualificació i filtres que 
venen definits de forma específica en els  Usos Admesos en el Sòl No Urbanitzable. Disposicions 
específiques. 

 Les activitats extractives son un us transitori, i un cop restaurada la seva superfície haurà de tornar 
als components de qualificació previs a l’explotació, tal com queden definits en els plànols 
d’ordenació del sòl no urbanitzable, i concretament en els Components de Qualificació. 

 Es defineixen cinc tipus de superfícies que caracteritzen les activitats extractives: 

 Instal·lacions, on es concentren casetes maquinaria, sitges, tremuges, ..., per la transformació 
primària del recurs. 

 Front d’explotació: àrea activa on s’està portant a terme l’explotació del recurs. 

 Àrea sense restaurar, que inclou camins i patis on l’extracció del recurs ha finalitzat i no s’ha 
iniciat la restauració. 

 Àrea en restauració, on s’han portat a terme els treballs de restauració, incloent restauració 
morfològica, condicionament del sòl, sembres i plantacions. Aquestes zones no han assolit un 
desenvolupament suficient per considerar-les espais restaurats i madurs. 

 Àrea restaurada, es aquella on la restauració ha assolit un nivell de maduresa que permet 
caracteritzar el sòl ja com el component de zona que li correspon. 
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 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),  

 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. 

 

 

Es limita alhora la superfície màxima a la superfície actual: 

 Es defineix una superfície a cel obert màxima d’activitat extractiva de 5 ha, de recurs de la secció 
A, en actiu en tot el TM de Sant Quirze del Vallès, que es concreta a partir del perímetre miner, i/o 
de les zones explotades, en cada una de les zones del municipi. 

 No es permet en la vigència del POUM un increment de la superfície total d’activitats extractives en 
el TM, ni en cap de les zones en les que es qualifica el sòl no urbanitzable. 

En coherència, només es podrà canviar el perímetre miner a partir de l’exclusió de la consideració 
de “miner” de sòls efectivament restaurats, i que per tant, tinguin una coberta herbàcia, arbustiva 
o arbòria, segons s’escaigui completament consolidada, assimilable als terrenys circumdants, i que 
permeti una funcionalitat ecològica completa. 

El nou perímetre tindrà continuïtat directe amb el que es modifica. 
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9.  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 

9.1 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. 
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 Proposta de restauració de les superfícies generades, tant de caràcter permanent, com de caràcter 
temporal com accessos, instal·lacions auxiliars, etc. 

 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 

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: 
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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 

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 
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TAULA RESUM DELS INDICADORS 

Descripció Valor Origen 

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

0,0 % Document d’abast 

 

9.2 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 

9.3 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. 

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 



PAG. 2 DE 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT COMPRENSIU 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE ....................................................................... 3 

2. CONTEXT TERRITORIAL ......................................................................... 4 

3. PROPOSTA D’ALTERNATIVES ................................................................... 4 

3.1 INFRAESTRUCTURES VIALITAT .................................................................. 4 

3.2 ASSENTAMENTS ................................................................................... 5 

3.3 SÒL NO URBANITZABLE .......................................................................... 5 

4. AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES .................................................................. 8 

5. PROPOSTA ........................................................................................ 8 

6. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES ..................................................... 9 

 



ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

DOCUMENT COMPRENSIU 

 

1.  INTRODUCCIÓ I OBJECTE 
El present document resum conclou el procediment 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 valora la integració dels aspectes ambientals en la proposta del Pla i conté una menció específica 
de com s’han incorporat les determinacions del document de referència, de l’estudi ambiental 
estratègic del Pla, i de com s’ha tingut en compte el resultat de les consultes i de la informació pública. 

 

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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2.  CONTEXT TERRITORIAL 
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. 

3.  PROPOSTA D’ALTERNATIVES 
L’Estudi ambiental estratègic del POUM de Sant Quirze del Vallès proposa diferents alternatives en base 
als següents blocs temàtics: 

• Infraestructures i vialitat 

 Reserves supramunicipals de vialitat 

 Vialitat urbana 

 Vies cíviques de connexió dels espais lliures 

• Assentaments  

 Residencials 

 Activitat econòmica 

• Sòl no urbanitzable 

• Tractament de les activitats extractives 

3.1 INFRAESTRUCTURES VIALITAT 
Les alternatives d’infraestructures i vialitat fan referència a: 

• Reserves de vialitat supramunicipal.  

 Alternativa 0. 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.  

 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. 

• Vialitat urbana 

 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. 

 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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 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 

 Potenciar l’eix del torrent de la Betzuca 

3.2 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 dóna resposta als escenaris d’oferta d’habitatge segons 
allò que defineix la memòria social. 

 Alternativa 1 es planteja consolidar l’estratègia del planejament vigent: consolidar els fronts 
residencials situats a la carretera de les Fonts i Can Ponsic, i 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. 

 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 i 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. 

• 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). 

 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 

3.3 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. 

• 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. 
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 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. 

• 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. 

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. 

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. 

 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. 
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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 

 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, Regulació, Culturals) 

 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. 

3.4 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 
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Conceptualment la primera manté un sol estat d’explotació en tot el seu perímetre, mentre que la 
segona, la integrada, hi conviuen tots els estadis, per tant, els fronts d’explotació, els patis i runams, 
les zones en restauració, i les zones restaurades. 

4.  AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES 
Les alternatives s’avaluen en base als criteris i objectius ambientals, amb especial incidència, 
concretament els que tenen una importància alta, i que responen a les directrius per evitar els principals 
efectes ambientals potencials. 

Per cada un dels criteris i objectius principals es farà la discussió de les alternatives de les diferents 
estratègies, incorporant per tant: 

• Vialitat 

• Assentaments 

• Sòl no urbanitzable 

• Estratègia de les activitats extractives 

5.  PROPOSTA 
La proposta defineix els següents condicionants: 

• 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. 

• Qualificació 

 Sòl urbà i urbanitzable. 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: creació de parcs territorials, 
implantació d'un sistema de parcs urbans, sistema de verds urbans, sistema de places, sistema 
de verds esportius. 

 Polígons d’actuació urbanística 

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

 Polígons d’actuació de dotació.  

 Plans de millora urbana 

 Plans de millora urbana d’ordenació volumètrica.  

 En sòl urbà no consolidat 

 Plans de millora urbana de transformació urbana.  

 Plans de millora urbana de dotació.  

 El sòl no urbanitzable. La qualificació del suport té tres nivells: 

 Unitats de paisatge: 

Can Vinyals - Can Camps (codi UP1) 

Can Poncic - Can Viver (codi UP2). 

Galliners - Les Fonts (codi UP3). 

 Components de qualificació, 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: aigües (codi SH), masses forestals madures (HICs, boscos de protecció, boscos), 
espais de transició, espais agrícoles (de secà i de regadiu) 
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 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: Proteccions sectorials (XN2000), Proteccions territorials 
(PEINs), Riscos (inundabilitat, químic). 

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. 

La formalització que el POUM proposa 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 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 distingeix: 

 Paisatge, les zones més visibles del municipi, principalment els vessants de la Serra de 
Marina. 

 Els bens catalogats, i concretament els espais de protecció del paisatge definits pel catàleg. 

6.  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.  

 Els torrents com a espais de lleure i connexió. 

 La Riera de Rubí i Torrent de la Betzuca i els torrents com a parcs urbans i espais connectors.  

 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 la Betzuca. 

 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. 

 Regulació de les activitats. 

 Limitació de sostre i reciclatge de les edificacions existents. 

 Reciclatge de les edificacions existents. 
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 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 

 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. 

 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. 

 Risc d’incendis. 

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 

 Zones verdes entre torrents i nous desenvolupaments. 

 Millora de les condicions ambientals de Can Canals Nord. 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 

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’. 

 Recuperació espai agrari en zones emboscades. 
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 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), 

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. 

Ignasi Grau Roca | enginyer agrònom | IGREMAP SLP 

Sant Quirze del Vallès, agost 2022 
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Document d’abast 
 
Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès  
 
 
1. Identificació de l’expedient 
 
Assumpte: Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal  
 
Municipi: Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental) 
 
Peticionari: Ajuntament 
 
Referència: OTAABA20180043 (076-18) 
 
 
2. Marc normatiu i tramitació 
 
2.1. Objecte 
 
El present document d’abast determina 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. 
 
2.2. Fonaments de dret 
 
- La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats Autònomes 
un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició 
transitòria primera concreta que la llei esmentada és d’aplicació a tots els plans l’avaluació 
ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en vigor.  
 
- La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, recull el marc 
normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes que poden tenir 
efectes significatius en el medi ambient aprovats per l’Administració o pel Govern, pels ens 
locals i pel Parlament. 
 
- 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, estableix que, mentre no es dugui a terme l’adaptació de la 
Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica 
continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, seran 
d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, 
d’acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.  
 
- L’apartat 6.a) primer de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària els plans d’ordenació 
urbanística municipal.  
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- L’article 86 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, disposa que l’avaluació 
ambiental del planejament urbanístic que hi estigui sotmès s’integra en el procediment 
d’elaboració dels plans urbanístics. Aquesta integració es regeix per aquest precepte, per la 
disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu esmentat, i per l’article 115 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en allò que 
no s’oposi a la legislació bàsica estatal. 
 
- L’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, i l’article 115 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme atribueixen a l’òrgan ambiental l’emissió del document d’abast que determini, un 
cop efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’estudi ambiental estratègic i els criteris, 
objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades 
i el públic interessat.  
 
- L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació 
ambiental a l’àmbit del seu territori tramitar els expedients d’avaluació ambiental que siguin 
competència dels serveis territorials i fer la proposta de resolució corresponent. 
 
 
2.3. Antecedents 
 
En data 3 de maig de 2018, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, la sol·licitud del document d’abast en relació amb l’avanç del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès, presentada per l’Ajuntament. S’adjuntava a la 
sol·licitud una còpia en format digital de la documentació de l’avanç de Pla.  
 
2.4. Consultes efectuades 
 
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, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, i l’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, aquesta 
Oficina Territorial 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: 
 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació 
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 
- Direcció General de Transports i Mobilitat 
- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica 
- Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural  
- Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona  
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil 
- Oficina Catalana de Canvi Climàtic  
- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
- Consell Comarcal del Vallès Occidental 
- DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural 
- ADENC - Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura 
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Així mateix, es va sol·licitar al Servei de Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, l’emissió de l’informe urbanístic i territorial previst en l’article 86 bis del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, per tal de valorar l’adequació de l’avanç a la legislació 
urbanística, a les directrius de planejament territorial i als criteris de desenvolupament 
urbanístic sostenible. 
 
El termini per a formular els pronunciaments va finalitzar l’11 de juny de 2018.  
 
En relació amb les consultes efectuades, s’han rebut els informes de l’Oficina de Gestió 
Ambiental Unificada de Barcelona, de 10 de maig de 2018; de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental pel que fa als vectors acústica i lumínica, de 31 de maig de 2018; de l’Oficina 
Catalana de Canvi Climàtic, de 31 de maig de 2018; dels Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Cultura, de 14 de juny de 2018; de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural, 
de 20 de juny de 2018; i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de 20 de juny de 
2018, els quals s’han tingut en compte en el present document d’abast i s’adjunten al mateix. 
 
Per altra banda, la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 
manifestà no efectuar cap aportació segons correu electrònic tramès a aquesta Oficina 
territorial el 9 de maig de 2018.  
 
Alhora, es prenen en consideració les aportacions realitzades en els informes tipus relatius al 
contingut de l’estudi ambiental estratègic dels plans urbanístics objecte d’avaluació ambiental, 
elaborats per la Direcció General de Salut Pública i l’Agència de Residus de Catalunya en les 
matèries referents a les seves respectives competències. 
 
 
3. Dades generals del Pla 
 
L’avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès estableix les 
bases per configurar el model de desenvolupen urbanístic i el projecte urbà i territorial que 
esdevindrà el terme municipal, tot donant resposta a les necessitats detectades en la diagnosi 
sobre la mobilitat, el sòl no urbanitzable, la població, les llars i habitatges, i l’activitat 
econòmica. De les 6 línies projectuals a partir de les quals s’estructura el Pla, se’n destaquen 
les 4 següents:  
 
1. Ordenar les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial  
2. Integrar el patrimoni i el paisatge de l’entorn 
3. Estructurar Sant Quirze del Vallès a partir dels torrents i els espais lliures 
4. Dimensionar de forma qualitativa i quantitativa la nova vila  
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Imatge 1: Proposta de projecte urbà de l’avanç de Pla. Font: Equip redactor 
 
 
4. Valoració del document inicial estratègic i de la proposta de l’avanç del Pla 
 
4.1. Valoració del document inicial estratègic i determinació de l’abast i del nivell de 
detall de l’avaluació ambiental 
 
4.1.1. Valoració global del document inicial estratègic 
 
En primer lloc, cal dir que el contingut del document inicial estratègic (DIE) aportat es 
correspon a les determinacions dels apartats a) i b) de l’article 70 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i de l’article 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Tot 
i que es valora favorablement el seu contingut, caldrà considerar, completar o esmenar els 
aspectes del document ambiental que s’indiquen a continuació, els quals es marquen en 
cursiva per facilitar la seva identificació. 
 
4.1.2. Relació amb altres plans i programes 
 
Tal i com assenyala el DIE, la major part dels espais oberts terme municipal de Sant Quirze 
del Vallès formen part dels sòls de protecció especial pel seu interès natural i/o agrari d’acord 
amb el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB, en endavant). Concretament, de les 
703 ha d’espais oberts compresos dins el terme municipal, 98% són de protecció especial 
mentre que el 2% restant, unes 17 ha, formen part dels espais de protecció preventiva. Així 
mateix, es menciona que el PTMB delimita una àrea crítica pel que fa a la connectivitat 
ecològica al nord del terme municipal, que forma part d’un connector ecològic d’interès 
supramunicipal entre els Parcs naturals de Sant Llorenç de Munt i l’Obac i la Serra de 
Collserola, reconegut pel PTMB. 
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Tot així, el DIE no especifica les determinacions derivades de les normes d’ordenació 
territorial del PTMB per aquests tipus de sòl. En aquest sentit, es recorda que 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 aquest sentit, destacar que l’article 2.9 estableix que, en general, cal 
considerar els espais de protecció preventiva com a una opció preferent davant de la dels 
espais de protecció especial per a implantacions admeses en sòl no urbanitzable.  
 
D’altra banda, l’EAE haurà d’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.  
 
Altrament, caldrà 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.  
- 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. 
- 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 Ponsic (espai que ja posseeix un pla de conservació). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 2: Proposta d’espais oberts segons el PTMB i propostes de protecció i millora de la connectivitat segons 
l’annex II de l’ISA del PTMB. Font: PTMB 
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Pel que fa a les determinacions del Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de 
Barcelona, el DIE indica que 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, si bé manca incorporar i donar compliment els objectius, 
criteris i actuacions paisatgístiques que li són d’aplicació. 
 
En quant a les matèries relatives al canvi climàtic, caldrà 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). En aquest sentit, cal 
indicar que en l’esmentat PAES es va comprometre a reduir un 20% per a l’any 2020 les 
emissions, concretament 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.  
 
4.1.3. Identificació dels elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla 
 
Model territorial. Consum i ocupació de sòl 
 
D’acord amb la documentació urbanística i ambiental presentada, el terme municipal de Sant 
Quirze del Vallès, de 1.405,98 ha, presenta una proporció desequilibrada de sòl urbà (35%) 
en relació al sòl agrícola (8%) i forestal (57%), on predomina un model difús de creixement 
residencial. En aquest sentit, la població resident es reparteix en 12 nuclis de població i 5 
nuclis disseminats, on el nucli urbà de Sant Quirze concentra el 23% de la població, seguit del 
nucli de Can Casablanques amb el 19% de la població resident, i Vall Suau i Can Feliu amb 
el 13%. Es constata que exceptuant el nucli antic i Mas Duran, la resta d’assentaments 
presenta una proporció de sòls per a habitatges unifamiliars superior al 70% en relació amb 
els plurifamiliars i la tipologia mixta.  
 
Per tant, tal i com s’evidencia en la documentació urbanística, el municipi de Sant Quirze del 
Vallés es caracteritza per un model de creixement residencial difús i extensiu, amb un 
predomini del sòl per habitatge unifamiliar amb un 80% del total existent que representa, 
alhora, una proporció del 12% de la totalitat del terme municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 1: Assentaments residencials: població i tipologia de sòl. Font: Elaboració pròpia  
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Imatge 3: Assentaments tipologia edificatòria. Font: Elaboració pròpia  
 
En relació amb el sòl per activitats econòmiques, que ocupen una superfície d’unes 151 ha, 
s’estructuren en 5 polígons d’activitat econòmica. Amb excepció de Can Corbera, adjacent al 
terme municipal de Rubí, la resta s’agrupen al voltant de la C-58 i de l’avinguda Arraona. Es 
destaca que, de les activitats econòmiques que es desenvolupen, el 52,2 % corresponen a ús 
industrial, 29,8% d’ús comercial a l’engròs i un 7,4% a altres activitats.  
 
Pel que fa al grau de desenvolupament del planejament vigent, cal constatar que dels 7 
sectors de sol urbanitzable programat (dels quals 5 són residencials), 5 polígons d’actuació 
urbanística (3 residencials) i 10 unitats d’actuació urbanística residencials, únicament resten 
per desenvolupar 1 sector de sòl urbanitzable industrial i 4 unitats d’actuació urbanística, fent 
palès el gran desenvolupament i creixement urbanístic del terme municipal. Així mateix, 
segons la documentació aportada, el romanent d’habitatges pendents d’implantar ascendeix a 
1.700, els quals 246 es situen en solars de sòl urbà consolidat, 530 en solars d’àmbits ja 
executats, 696 en solars pendents de recepció i 235 habitatges en àmbits pendents de 
desenvolupar.  
 
A partir de la informació disponible en la documentació urbanística, l’EAE haurà de 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.  

  

Urbanitzacions  
Hab. unifamiliar 

Eixample 
Nucli antic 

Polígon industrial 

Can 
Llobateras 

Can 
Pallars 

Can Feliu 

Vall Suau 

Sant Quirze-
Jardí 

Sant 
Quirze 

Mas 
Duran 

Poble 
Sec 

Los 
Rosales 

Castelltort 

Les 
Fonts 

Can 
Casablanques  

P.I Can 
Corbera 
 

P.I Can 
Casablanque

 
 P.I Can 

Feu 
 

P.I Can 
Torres  

 

P.I Can 
Canals 
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En el DIE s’aporta una descripció sintètica de la distribució actual de les cobertes del sòl i 
posa de manifest la forta davallada dels sòls agrícoles de les darreres dècades, els quals en 
l’actualitat únicament ocupen el 8% del municipi. 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.  
 
Respecte a la geomorfologia, cal destacar que tant la documentació urbanística com el DIE 
incorporen plànols on es constata que la presència de pendents superiors al 20% es 
concentren en la vessant ponent del terme municipal, associades a la Serra de Galliners. 
 
Cicle de l’aigua 
 
El DIE aporta una descripció escrita de la xarxa fluvial del terme municipal de Sant Quirze del 
Vallès comprés en els conques del Besós i el Llobregat. Es destaca la important xarxa de 
torrents i rieres que drenen i vertebren el municipi. Pel que fa a la conca del Besós, es 
consideren rellevants la riera de Barbau (formada per la unió dels torrents de la Betzuca i la 
Grípia) i els seus afluents, atenent la seva proximitat al nucli urbà; mentre que en relació amb 
la conca del Llobregat, esdevé important la riera de Rubí al seu pas per les Fonts.  
 
En quant al risc d’inundabilitat associat als cursos fluvials presents, el DIE aporta de manera 
succinta el contingut del Pla especial fluvial de la conca del Besós i del Llobregat identificant 
de manera escrita els àmbits inundables dels torrents de la Betzuca, de la Grípia, de la Font 
del Pont i de la Vallcorba (pel que fa a la conca del Besós), així com de la riera de les Arenes 
i de Rubí en relació amb la conca del Llobregat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 4. Zones inundables identificades en el terme municipal de Sant Quirze del Vallès 
 
Atenent l’anterior, l’EAE haurà de 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. 

Zones de màxima crescuda ordinària  Zones inundables per criteris  geomorfològics  
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Biodiversitat, patrimoni natural i connectivitat ecològica 
 
Tot i que el municipi no comprengui cap espai d’interès natural, espai declarat com a xarxa 
Natura ni espai natural de protecció especial, cal destacar l’important paper que desenvolupa 
a l’hora de mantenir la connectivitat i permeabilitat ecològica entre el Parc natural de Sant 
Llorenç de Munt i l’Obac i la Serra de Collserola.  
 
En aquest sentit, es reitera que si bé el DIE menciona l’interès connector com un aspecte 
rellevant, l’EAE haurà de completar aquesta informació 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.  
 
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, que s’hauran d’esmenar a 
partir de la informació gràfica de la imatge 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 5: Cartografia dels hàbitats d’interès comunitari disponible en aquests Serveis Territorials. 
 

Codi 92A0. Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.  Codi 9540. Pinedes mediterrànies 
Codi 9340. Alzinars i carrascars Codi 9540. Pinedes Mediterrànies 
 Codi 3280. Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes 

Codi 3250.  Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi. Codi 3260. Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació 
submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) Codi 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars 
nitròfils del Chenopodion rubri p.p. i del Bidention p.p. Codi 3280. Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion 
orlades d'àlbers i salzes 

Codi 9340. Alzinars i carrascars 
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Es valora favorablement l’inventari de fauna aportat, ja que s’inclouen les espècies 
potencialment presents en el terme municipal i el seu nivell de protecció. Sens perjudici de 
l’anterior, l’EAE haurà de destacar la importància del mosaic agroforestal a l’hora de contribuir 
a incrementar la biodiversitat faunística i, en especial, pel que fa a la fauna ornitològica. Així 
mateix, s’hauran de considerar els espais riberals com hotspots de riquesa faunística. 
 
Paisatge 
 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, el terme municipal de Sant Quirze del Vallès es 
comprèn dins de la unitat paisatgística de la Plana del Vallès de forma majoritària i, de 
manera testimonial, en la unitat Xaragalls del Penedès segons el Catàleg del paisatge de la 
Regió Metropolitana de Barcelona. El DIE incorpora els valors associats a la unitat de la 
Plana del Vallès i realitza una descripció genèrica de la sensibilitat paisatgística del terme 
municipal a partir del grau de transformació de la proposta i de la visibilitat, sense aportar cap 
documentació gràfica que possibiliti la identificació d’aquells enclavaments amb més qualitat i 
fragilitat paisatgística. 
 
L’EAE haurà de 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.  
 
Medi atmosfèric 
 
L’EAE haurà de completar la informació relativa a la qualitat atmosfèrica a partir de la 
valoració de la qualitat de l’aire s’ha 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. 
 
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 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.  
 
La informació aportada en el DIE en relació amb el vector llum és adequada i suficient.  
 
Canvi climàtic 
 
Tot i que es valori positivament l’anàlisi realitzada en el DIE pel que fa a l’eficiència energètica 
dels edificis i la seva contribució al canvi climàtic així com el càlcul de l’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle aportat, caldrà atendre les consideracions efectuades en l’informe de 
l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, de 31 de maig de 2018, pel que fa la metodologia dels 
càlculs i justificació dels resultats obtinguts pel que fa a l’emissió de GEH, i tenir en compte 
els darrers estudis elaborats per l’IPCC i les conclusions del Tercer Informe del Canvi Climàtic 
a Catalunya en relació amb els riscos d’inundabilitat.  
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Riscs 
 
A banda del risc hidrològic esmentat anteriorment, el DIE assenyala que el municipi de Sant 
Quirze del Vallès està comprès dins les zones d’intervenció i alertes màximes pel risc químic 
associat a l’establiment industrial Laboratoris Miret SA, ubicat al municipi de Terrassa. Així 
mateix, s’indica que presenta una risc molt alt pel que fa al risc de transport de mercaderies 
perilloses (TRANSCAT), destacant el flux associat a la C-16, definit com molt alt.  
 
Pel que fa als riscs naturals, el DIE recull que Sant Quirze del Vallès està considerat com un 
municipi amb alt risc d’incendi forestal segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, modificat pel Decret 206/2005, de 27 
de setembre. 
 
En relació amb els riscos geològics, l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 
de 19 de juny de 2018, requereix elaborar un estudi d’identificació dels riscos geològics i 
incorporar les seves prescripcions a l’EAE.  
  
Atenent les limitacions anteriors, l’EAE haurà de considerar la gestió del risc com un aspecte 
ambientalment rellevant a l’hora de desenvolupar la proposta.  
 
4.1.4. Objectius, criteris i indicadors ambientals per a l’elaboració del Pla 
 
El document ambiental aportat defineix diversos objectius estratègics de prioritat alta sense 
aportar una jerarquització diferenciada en funció de la seva rellevància ambiental. Així mateix, 
es constata que els objectius presenten un contingut massa genèric que no permet copsar la 
identitat i realitat ambiental diferenciada del terme municipal de Sant Quirze del Vallès. D’altra 
banda, manquen objectius ambientals relatius al canvi climàtic i a la paisatge, ni s’aporten 
indicadors ambientals que possibilitin valorar el grau d’acompliment dels objectiu definits i 
realitzar un correcte seguiment ambiental de la proposta.  
 
En aquest sentit, el present document d’abast completa o modifica aquests objectius i criteris 
(en cursiva), tot redefinint la seva jerarquització i establint els indicadors ambientals 
corresponents. Per tal de calcular convenientment els indicadors que s’esmenten a 
continuació, es recomana seguir les consideracions efectuades per a aquesta Oficina 
Territorial a aquest efecte, i que es troben disponibles en l’enllaç següent: 
 
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/publi
cacions/documentos/indicadors_publicacio_v1.pdf 
 
Objectiu 1. Garantir un desenvolupament urbanístic sostenible i adequat a les 
necessitats de creixement del terme municipal de Sant Quirze del Vallès, tot corregint 
les problemàtiques derivades d’un model urbà difús, extensiu i poc compacte que ha 
caracteritzat el municipi.  
 
− Evitar aquells desenvolupaments que comportin nou consum de sòl tenint en compte el 

potencial d’habitatges i de sostre industrial pendent d’executar en sòl urbà.  
− Prioritzar la compleció dels assentaments continus amb la trama urbana amb una major 

capacitat i idoneïtat per a acollir habitatges plurifamiliars en detriment de consolidar nuclis 
aïllats de caràcter extensiu.  

− Proposar mesures de reducció i/o extinció – en la mesura del possible- d’aquells nuclis o 
assentaments que el seu desenvolupament comporti mantenir el model dispers i extensiu 
que ha caracteritzat el terme municipal de Sant Quirze.  
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− Completar amb estructures urbanes denses, compactes i complexes per tal de propiciar una 
autonomia funcional dels nuclis que conformen el municipi.  

− Minimitzar la relació d’habitatges unifamiliars amb un elevat consum de sòl, tot diversificant 
la tipologia edificatòria dels habitatges proposats. Afavorir, en la mesura del possible, la 
barreja d’usos en l’espai urbà: residencial, comercial, activitats compatibles amb l’habitatge, 
equipaments, zones verdes, via pública. 

 
Indicador B2- Percentatge de sòl artificialitzat  
Indicador B3- Previsió de nous habitatges 
Indicador B4- Intensitat d’ús per habitatge  
Indicador C3 – Tipologia de creixement 
 
Objectiu 2. Realitzar una ordenació adequada del sòl no urbanitzable atenent els valors 
naturals i ecològics que caracteritzen el municipi, i en especial, mantenint i potenciant 
el seu interès connector i la presència de sòls agrícoles 
 
− Considerar els cursos fluvials, i en especial la riera de Rubí, el torrent de la Betzuca i la riera 

de la Font del Pont, com a eixos d’interès connector, assegurant un espai de protecció 
suficient on es possibiliti l’establiment d’una vegetació de ribera de qualitat i evitant un 
tractament artificialitzador de les mateixes ribes.  

− Preservar i el sòl agrícola present en el municipi per tal mantenir i potenciar el mosaic 
agroforestal i la seva biodiversitat associada.  

− Preservar els conreus de secà existents per tal de mantenir la riquesa ambiental que 
suposen i el valor social que aporten.  

− Evitar la consolidació del continu urbà de les urbanitzacions Can Pallars-Llobateres i 
proposar actuacions que possibilitin alliberar el màxim de sòl possible en aquest connector 
amenaçat.  

− Preveure una xarxa continua entre el sòl no urbanitzable amb els espais lliures associats a 
la trama urbana.  

− Evitar aquells usos que tenen associats una elevada transformació territorial i freqüentació 
en aquells sòls que comprenen més valors i qualitats ambientals.  

− 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 Ponsic (espai que ja posseeix un pla de conservació). 

− Tenir en compte en la delimitació de les zones de protecció del sòl no urbanitzable, la 
preservació dels valors ambientals protegits per la delimitació de protecció especial del 
PTMB, així com els connectors ecològics amenaçats, els hàbitats d’interès comunitari 
existents, els espais agrícoles, la xarxa fluvial i la vegetació de ribera associada. 

 
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 
 
Objectiu 3. Minimitzar la contribució del planejament sobre les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i reduir la vulnerabilitat enfront als impactes del canvi climàtic  
 
− Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic minimitzant les emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle derivades del Pla.  
− Planificar amb coherència amb el compromís assolit per l’Ajuntament de reduir un 20% per 

l’any 2020 les emissions de CO2 en relació amb les emissions del 2005.  
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− Reduir el trànsit i la mobilitat privada tot possibilitant l’accessibilitat per mitjà de sistemes de 
transport sostenible (a peu, en bicicleta i en transport col·lectiu). 

− Fomentar, en la mesura del possible, un model de mobilitat més racional, garantint una 
amplada del sistema viari que possibiliti la continuïtat de les voreres i dels recorreguts per a 
bicicletes, i preveient espais suficients i ben localitzats per a l’aparcament de vehicles entorn 
del nucli urbà. 

− Incorporar en el planejament les mesures necessàries per tal de donar compliment a la 
Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig de 2010, relativa a l’eficiència energètica dels edificis.  

− Adoptar mesures en els futurs desenvolupaments urbanístics dels sectors per tal de 
minimitzar l’efecte illa calor de les zones urbanes.  

 
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 
 
Objectiu 4: Compatibilitzar el planejament urbanístic amb el cicle natural de l’aigua i en 
especial prevenint els riscos hidrològics. 
 
− Garantir la compatibilitat del planejament urbanístic amb les limitacions derivades per a la 

zona de flux preferent i en la zona inundable definits 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, pel qual es modifica el Reglament esmentat, aprovat pel Reial Decret 
849/1986, d’11 d’abril, el Reglament de Planificació Hidrològica, aprovat pel Reial Decret 
907/2007, de 6 de juliol, i altres reglaments en matèria de gestió de riscos d’inundació, 
cabals ecològics, reserves hidrològiques i abocaments d’aigües residuals. 

− Fomentar aquelles tipologies edificatòries que presentin un menor consum d’aigua associat. 
− Donar compliment a les mesures i determinacions establertes en la Guia tècnica. 

Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai 
fluvial” . 

− Proposar mesures i actuacions de caràcter obligatori dins les noves edificacions per tal de 
fomentar l’estalvi d’aigua. 

 
Objectiu 5: Integrar la qualitat paisatgística dins el planejament, potenciant els valors i 
trets paisatgístics associats a la Plana del Vallès inherents al municipi de Sant Quirze  
 
− Preservar els grans sectors forestals de la serra de Galliners, promovent un sistema de 

gestió forestal que asseguri la conservació de la biodiversitat i la prevenció d’incendis 
forestals.  

− Estudiar els espais més amenaçats (estrangulaments) en la continuïtat paisatgística dels 
espais oberts de la plana vallesana i cercar mesures eficaces per millorar la connectivitat 
ecològica, social (itineraris) i paisatgística. 

− Incloure dins la normativa del POUM uns condicionants específics ajustats a la natura dels 
béns protegits d’interès cultural i patrimonial que es puguin veure afectats 

− Evitar la transformació d’aquells àmbits i enclavaments amb una elevada fragilitat i qualitat 
paisatgística.  

− Fomentar la vegetació autòctona (alzines, roures, pins, etc.) en projectes de parcs 
periurbans i tenir en compte en el disseny el paisatge forestal propi del Vallès. 

− Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o en vehicle, 
on la percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. 
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Indicador 5.1- Superfície de zones d’elevada qualitat paisatgística afectades per noves 
implantacions (%) 
Indicador 5.2- Superfície de sòl agrícola especialment protegida (ha). 
 
Objectiu 6. Proposar una ordenació que sigui compatible amb les limitacions derivades 
dels riscs existents en el terme municipal 
 
− Prevenir el risc d’incendi, potenciant el manteniment de l’activitat en el territori mitjançant 

una gestió activa i integrada de l’espai agrícola i del patrimoni forestal.  
− Definir l’estructura bàsica de la xarxa de camins rurals, que permeti relligar i articular el 

territori municipal i puguin formar part activa, si escau, de la xarxa de prevenció i extinció 
d’incendis. 

− Elaborar un 
− Integrar en la proposta les servituds associades als riscs tecnològics per la presència 

d’activitats amb risc químic i pel transport de mercaderies perilloses.  
− Corregir les afeccions d’esteses elèctriques existents, si és el cas, I establir directius per a 

evitar o minimitzar l’efecte de noves instal·lacions de transport d’electricitat al sector. 
− Realitzar una ordenació adequada atenent els riscs geològics.  
 
Objectiu 7. Integrar els desenvolupaments urbanístics en el context físic i territorial. 

 
− Adaptar la ordenació a les formes del relleu, evitant pendents del 20 %, considerar les 

orientacions, i l'estructura geomorfològica del sector. 
− Adoptar mesures per tal de compensar la pèrdua de permeabilitat en futurs 

desenvolupaments, tot prioritzant la pavimentació de materials drenants, porosos i 
permeables. 

− Realitzar un tractament superficial de les diferents vies que integren el sistema viari adequat 
al seu ús i natura, evitant la utilització indiscriminada de materials asfàltics.  

− Proposar un sistema d’espais lliures urbans que fomentin la naturalització del sòl urbà i 
integrada de manera continua amb el sòl no urbanitzable.  

− Garantir la integració i preservació d’aquells terrenys catalogats hàbitats d’interès comunitari 
en les àrees de desenvolupament residencial i industrial.  

 
Objectiu 8. Minimitzar la contaminació atmosfèrica, lumínica i acústica tenint en 
compte les limitacions detectades en el terme municipal de Sant Quirze 
 
− Integrar dins la proposta 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. 

− Garantir la compatibilitat dels usos i les activitats en funció dels objectius de qualitat acústica 
establerts, i en tots aquells casos que sigui necessari, preveure les adequades zones de 
transició per assegurar la compatibilitat entre els diferents usos.  

− Planificar de manera adequada atenent les zones de soroll associades a les infraestructures 
de transport per tal de garantir el compliment dels objectius de qualitat acústica i de les 
normes de noves construccions en les zones de soroll.  

− Integrar a la normativa que els projectes de noves edificacions o els projectes d’urbanització 
que es concretin, han d’incloure la documentació tècnica necessària d’acord amb Decret 
190/2015, de 25 d’agost. 
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4.1.5. Validació de l’anàlisi d’alternatives 
 
El document ambiental aportat es fonamenta en l’anàlisi de tres alternatives en quatre nivells 
diferenciats: la vialitat, els assentaments, el sòl no urbanitzable i l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle. En concret, les alternatives plantejades presenten les característiques següents:  
 
Alternativa 0: Correspon a desenvolupar el planejament vigent, seguint amb el model 
expansiu fins a esgotar el sòl urbanitzable. En el DIE únicament es menciona que es 
mantenen les previsions pel que fa a la xarxa de carreteres, assentaments i sòl no 
urbanitzable, sense especificar quines superfícies ni determinacions es deriven d’aquesta 
alternativa.  
 
Alternativa 1: Segons el DIE, proposa un model de contenció apostant pel reciclatge urbà, en 
la mesura del possible. De l’alternativa 1, es deriven les determinacions següents: 
 
- Pel que fa al sistema viari, es preveu una nova via estructurant d’alta capacitat, la ronda de 
Llevant Terrassa, que suposarà connectar el barri de les Fonts amb la C-58, creant un traçat 
alternatiu a la BP-1403. D’altra banda, en l’àmbit de Ponsic, proposa un traçat que creua el 
camps existents com a continuació de l’avinguda de la Plana.  
 
- Es proposa la contenció dels assentaments residencials, redimensionant el projecte tant en 
mida com en gestió. En l’àmbit de Castellet, es proposen tres nivells de tipologia edificatòria 
diferent. D’altra banda, pel que fa al sòl d’activitats econòmiques, es proposa la terciarització 
de la façana del polígon Can Casablanques per millorar la integració paisatgística i acústica 
amb l’àmbit i la C-58. Així mateix, es proposa una separació adequada entre els usos 
industrials entre el polígon industrial Can Casablanques i la zona residencial adjacent, amb 
una terciarització de la façana i indústries de gra petit.  
 
- En relació amb el sòl no urbanitzable, l’alternativa 1 aposta per una ordenació clàssica en 
base a un reconeixement de la realitat actual del terme municipal incorporant les proteccions 
del planejament territorial.  
 
Alternativa 2: D’aquesta proposta es deriva la mateixa estratègia de contenció que la prevista 
en l’alternativa 1 tot i que, alhora, aposta per una reducció del sòl urbà. De l’alternativa 2 es 
deriven les consideracions següents:  
 
- Pel que fa al sistema viari, es proposa millorar la connectivitat i la mobilitat a partir de 
millorar les connexions amb les estructures viàries existents i la línia de ferrocarril. En aquest 
sentit, a diferència de l’alternativa 1, s’eviten noves vies estructurals prioritzant propostes a 
petita escala. Concretament, es desestima la ronda Llevant de Terrassa i s’evita la 
construcció del nou vial que travessi la zona agrícola de Ponsic. Així mateix, es proposa la 
construcció d’un enllaç entre el centre comercial i el barri de Poble-Sec.  
 
- Manté l’estratègia de contenció i redimensionament del projecte residencial definit en 
l’alternativa 1, proposant alhora una disminució de sòl urbà previst al planejament vigent en la 
urbanització de Can Llobateres. En relació amb els assentaments industrials, l’alternativa 2 no 
presenta cap diferència respecte amb l’1 en el sentit de terciaritzar els fonts de façana 
industrials adjacents a la C-58 i a l’àmbit residencial.  
 
- La concreció de l’ordenació del sòl no urbanitzable es basa en el reconeixement de les 
grans unitats paisatgístiques i en el reconeixement del dinamisme i la possibilitat de canvi, 
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fixant objectius de qualitat paisatgística. Concretament, l’ordenació del sòl no urbanitzable es 
realitza de la manera següent: 
 
a) Suport, que determinen la qualificació en zones i sistemes.  
 
1. Unitats de paisatge. A partir de les grans unitats paisatgístiques del terme municipal i que 
definirien les qualificacions del sòl: conca vessant riera de Rubí, conca vessant riera de 
Betzuca, i Vall de can Vinyals.  
2. Unitats de gestió. A partir de les unitats de gestió es definiran els components de 
qualificacions a parit de la vocació de sòl i de la resistència a la transformació.  
 
b) Filtres transversals, que esdevenen aspectes que condicionen els usos, les activitats o la 
seva intensitat. Són bàsicament dos:  
 

1. Proteccions, Serveis ecosistèmics i Riscos.  
2. Infraestructures en sòl no urbanitzable.  

 
Finalment, pel que fa a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, les alternatives estudiades 
presenten les estimacions següents:  
 

Emissions t CO2/any 
Concepte  Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Mobilitat generada 30.063 31.380 31.380 
Consums energètics 102.830 33.203 28.999 
Cicle de l'aigua 155 155 155 
Emissions residus 3.027 3.436 3.436 
Total 136.075 68.174 63.970 

Taula 2: Emissions de GEH per cadascuna de les alternatives plantejades. Font: DIE. 
 
Tot i que el DIE realitza una valoració escrita del grau d’acompliment dels objectius 
ambientals expressats per cadascuna de les alternatives, cal constatar que la manca de 
concreció de les alternatives plantejades i l’absència d’una documentació gràfica adequada 
dificulten una correcta comprovació de l’assoliment d’aquests objectius ambientals. En 
qualsevol cas, un cop analitzades les tres alternatives, el DIE conclou que la 2 permet 
aconseguir un major acompliment dels criteris ambientals expressats. En aquest sentit, 
compleix de manera satisfactòria 10 dels objectius, mentre que l’alternativa 1 només arriba a 
resoldre 4 i l’alternativa 0 només assoleix de forma plena un criteri. Per tant, l’alternativa 2 
esdevé la finalment escollida.  
 
Pel que fa a l’estudi d’alternatives, l’EAE haurà de millorar la descripció de les alternatives 
planejades, incrementant el nivell de concreció per cadascuna d’elles, tot incorporant la 
classificació de sòl, la previsió i tipologia d’habitatges, el sostre d’activitats econòmiques i la 
regulació definida pel sòl no urbanitzable, etc. Així mateix, caldrà aportar documentació 
gràfica que permeti superposar les propostes plantejades amb els valors ambientals i 
paisatgístics definitoris del terme municipal i així poder corroborar la seva adequació.  
 
Així mateix, a l’hora de validar les alternatives plantejades, caldrà completar la descripció i 
justificació escrita del grau d’acompliment dels criteris ambientals, aportant càlcul dels 
indicadors establerts en el present document d’abast. A més, caldrà reflexar la jerarquització 
proposada dels objectius ambientals per tal de fer una valoració ponderada en funció de la 
seva importància. Finalment, es recorda que caldrà atendre a les observacions realitzades 
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per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic pel que fa a l’estimació dels GEH previstos per a 
cadascuna de les alternatives, incorporant les dades bàsiques i motivant les diferències en 
els resultats obtinguts.  
 
4.2. Valoració i viabilitat ambiental de l’alternativa adoptada per l’avanç del Pla 
 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, el document ambiental conclou que l’alternativa 2 
esdevé la proposta escollida ja que incorpora les millors alternatives en quant a reserves de 
vialitat, assentaments i estructura de sòl no urbanitzable. Tal i com s’ha dit anteriorment, el 
nivell de concreció de les alternatives realitzada pel DIE, inclosa l’escollida, dificulta una 
valoració adequada de la viabilitat ambiental de la proposta d’avanç, fet que caldrà esmenar 
en l’EAE.  
 
Sens perjudici de l’anterior, a continuació es valora la idoneïtat de la proposta a partir de 
l’anàlisi aportat pel DIE i de la documentació urbanística.  
 
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 
reflexar un increment del sòl no urbanitzable en relació amb el planejament vigent, fet que es 
valoraria favorablement 
 
A més, el Pla proposa un creixement  moderat, amb una oferta d’habitatges continguda, 
suficient i diversificada, amb un total de 2.048 habitatges nous que permeten assolir un 
màxim creixement demogràfic de 23.000 habitants a l’any 2.036, corresponent a un increment 
del 20% respecte la situació actual. A més, 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.  
 
En relació amb l’anterior, el DIE conclou que 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.  
 
Sens perjudici de les limitacions derivades de la classificació de sòl urbà d’aquests sòls i 
apreciant l’esforç de reducció del sòl urbà proposada, 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.  
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Imatge 6: Planejament vigent, terrenys forestals catalogats i proposta per Can Llobateres. Font: Elaboració pròpia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 7: Planejament vigent, terrenys forestals catalogats amb pendents i proposta per Castelltort. Font: 
Elaboració pròpia 
 
Pel que fa al sòl urbà industrial i d’activitats econòmiques, l’alternativa escollida proposa 
mantenir el caràcter productiu de les principals zones productives reajustant les seves 
condicions per minimitzar la incidència sobre sòls urbans. Així mateix, es reprogramen aquells 
àmbits industrials que la seva localització és singular, com són les parcel·les adjacents a la C-
58, de manera que s’ubiquin serveis, terciaris i activitats que potenciïn l’efecte aparador, i les 
parcel·les confrontants amb carrers residencials, per tal de minimitzar el conflicte.  Caldrà que 
l’EAE valori la idoneïtat de les actuacions proposades en relació amb el consum i ocupació de 
sòl, atenent la rehabilitació i transformació dels àmbits d’activitats econòmiques ja existents 
sense  proposar noves extensions.  
 
D’altra banda, pel que fa al consum de sòl derivat de les infraestructures, cal destacar que 
l’avanç de POUM evita la implantació de la Ronda Llevant de Terrassa, atenent les dificultats 
tècniques i els impactes ambientals que es derivaria de la seva execució. En aquest sentit, es 
valora favorablement no només la supressió de les vies estructurals previstes en el 
planejament vigent, sinó l’estratègia de pensar els assentaments isolats que formen part del 
terme municipal com superilles, de tal manera que es possibilitarà deixar la major part dels 
carrers com espais de prioritat invertida. Amb la previsió d’aquestes superilles s’alliberarà la 
major part de xarxa urbana de Sant Quirze del Vallès pels moviments més locals i l’accés a 
l’habitatge. Així mateix, es reserva una part important de les vies públiques per la mobilitat del 
vianant i la bicicleta. 
 
A més, en l’avanç de POUM es proposa una xarxa d’eixos cívics, de carrers verds i de 
mobilitat tova en el sentit d’afavorir els desplaçaments a peu o amb bicicleta i aconseguir que 
tota llar disposi a menys de 200 m d’un carrer verd amb presència de vegetació.  
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Pel que fa al tractament del sòl no urbanitzable, cal indicar que el nivell d’informació aportada 
no permet valorar la seva idoneïtat en relació amb els valors i qualitats ambientals i 
ecològiques, ja que no incorpora una zonificació i una regulació que determini usos, activitats 
i ocupacions derivades per cada tipus de sòl. Sens perjudici de l’anterior, es destaca el 
potencial increment de sòl no urbanitzable derivat de la reducció del sòl urbà de Can 
Llobateres, la inclusió dels sòls de protecció especial del PTMB i la preservació del sòl agrari.  
 
Val a dir que, segons les línies projectuals definides en l’avanç de Pla, 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 relació amb la contribució al canvi climàtic, segons el DIE 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.  
 
Pel que fa a la integració i millora de la qualitat paisatgística en la proposta, cal assenyalar 
que segons l’avanç de Pla s’identifiquen els àmbits i elements que constitueixen paisatges 
qualitatius. Concretament, en l’avanç de POUM s’actualitza el Catàleg de béns a protegir del 
terme de Sant Quirze del Vallès incorporant aquells elements que han assolit les condicions 
necessàries per a formar part, i integrant en la normativa les determinacions respecte a la 
preservació i conservació dels elements catalogats. Així mateix, elaborarà el Catàleg de 
masies i cases rurals. El Pla integrarà els reptes de gestió de les qualitats paisatgístiques del 
territori i del municipi dins el sistema de paisatge del Vallès. La proposta facilitarà la gestió 
dels elements vertebradors del patrimoni-paisatge, com són el nucli antic, el fons de la serra 
de Sant Llorenç, el mosaic agrícola forestal del peu de la serra de Galliners, les rases i, en 
especial, els torrents, com les masies i cases rurals.  
 
Atenent l’absència d’una valoració dins el DIE, caldrà que l’EAE determini el nivell d’integració 
del vector paisatge dins la proposta.  
 
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.  
 
 
5. Determinacions per al desenvolupament de l’alternativa seleccionada 
 
Examinada la documentació aportada, caldrà completar l’estudi ambiental estratègic amb 
aquells aspectes assenyalats en cursiva en el present document d’abast. Específicament, 

C. d'Aragó, 244-248  
08007 Barcelona 
Tel. 93 214 70 00 
Fax 93 214 70 58 
otaaabcn.tes@gencat.cat 

 19 
 
 
 

 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0EWE9KAE4222S36ZITGBGQKP9XKEVF38*
0EWE9KAE4222S36ZITGBGQKP9XKEVF38

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
Data creació còpia:

19/07/2018
Data caducitat còpia:

19/07/2021
Pàgina 20 de 21

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Laura Fonts Torres,
CPISR-1 C Sergi Miquel Ruiz
18/07/2018, 18/07/2018

 

s’atendrà als objectius i criteris ambientals definits en l’apartat 4.1.4, tot garantint la seva 
integració en la proposta d’ordenació del Pla. 
 
Pel que fa a la valoració ambiental de la proposta del Pla, cal fer les consideracions següents. 
  
Primerament, es valora favorablement l’estratègia de redimensionar el sòl urbà derivat del 
Pla, ja que s’aposta per una diversitat de tipologies d’habitatges que afavoreixen la 
compactació i densificació, corregint un model urbanístic que ha propiciat la implantació de 12 
assentaments residencials dispersos i extensius amb un predomini dels habitatges 
unifamiliars amb la corresponent ocupació de sòl i consum de recursos.  
 
Sens perjudici d’aquesta valoració favorable, caldrà que la compactació derivada es tradueixi, 
en la mesura del possible, en una reducció de l’elevada proporció de sòl urbà residencial que 
actualment presenta el terme municipal. En aquest sentit, 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.  
 
Així mateix, 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 quintriplicar els esforços de reducció per tal de poder assolir el compromís adoptat.  
 
En aquesta línia, i pel que fa a la contribució de la proposta sobre el canvi climàtic, 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 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.  
 
Així mateix, 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.  
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Finalment, la proposta haurà de donar compliment a les limitacions derivades del risc 
hidrològic associats als torrents i rieres que travessen els assentaments i nuclis urbans així 
com tenir en compte els riscs naturals i tecnològics detectats en el terme municipal.  
 
 
6. Modalitats d’informació i consulta, i identificació de les administracions públiques 
afectades i del públic interessat 
 
Les actuacions d’informació i consulta del Pla en relació amb el procediment d’avaluació 
ambiental, es realitzaran de conformitat amb l’article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental. La fase de consultes sobre el document d’aprovació inicial, que 
inclourà l’estudi ambiental estratègic juntament amb un resum no tècnic del mateix, es 
realitzarà per l’òrgan substantiu a les administracions públiques afectades i al públic 
interessat que es cita a continuació, sens perjudici que siguin consultats altres organismes 
segons la legislació vigent. 
 
6.1. Administracions públiques afectades 
 
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació 
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 
- Direcció General de Transports i Mobilitat 
- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica 
- Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural  
- Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil 
- Oficina Catalana de Canvi Climàtic  
- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
- Consell Comarcal del Vallès Occidental 
 
6.2. Públic interessat 
 
- DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural 
- ADENC - Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura 
 
 
 
       Vist i plau 
 
El tècnic de l’Oficina Territorial d’Acció  La cap de l’Oficina Territorial d’Acció 
i Avaluació Ambiental de Barcelona   i Avaluació Ambiental de Barcelona 
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Informe sobre el Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès  
 
 
1. Identificació de l’expedient 
 
Assumpte: Pla d’ordenació urbanística municipal  
 
Municipi: Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)  
 
Peticionari: Ajuntament 
 
Referència: OTAABA2018043 (AI 076/18) 
 
  
2. Antecedents 
 
- En data 3 de maig de 2018, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, la sol·licitud del document d’abast en relació amb l’avanç del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès, presentada per l’Ajuntament. 
S’adjuntava a la sol·licitud una còpia en format digital de la documentació de l’avanç de Pla. 
 
- En data 19 de juliol de 2018, es va notificar a l’Ajuntament el document d’abast emès per 
aquesta Oficina Territorial el 18 de juliol de 2018, juntament amb els informes rebuts en 
resposta a les consultes efectuades. 
 
- En dates 3 i 23 d’agost de 2018, es varen notificar a l’Ajuntament l’informe urbanístic i 
territorial emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 24 de juliol 
de 2018; i l’informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, de 24 de 
juliol de 2018, respectivament, rebuts amb posterioritat a l’emissió del document d’abast. 
 
- En data 10 de maig de 2019, va entrar al registre electrònic del Departament de Territori i 
Sostenibilitat la sol·licitud de la declaració ambiental estratègica sobre el Pla d'ordenació 
urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès, presentada per l’Ajuntament. 
 
No obstant l’anterior, tenint en compte el procediment d’avaluació ambiental dels plans 
urbanístics establert en l’article 86.bis i la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la 
llei 3/2012, de 22 de febrer, no correspon l’adopció de la declaració sol·licitada en aquest 
moment del procediment.  
 
- En data 17 de maig de 2019, es va trametre a aquesta Oficina Territorial la sol·licitud 
d’informe sobre el Pla de referència, aprovat inicialment pel Ple municipal en sessió 28 de 
març de 2019, i presentada per l’Ajuntament al registre electrònic del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda el 10 de maig de 2019. S’adjuntaven a la sol·licitud 
els documents següents en format digital: memòria, normes urbanístiques, memòria social, 
estudi ambiental estratègic, estudi de mobilitat, agenda i avaluació econòmica i financera, 
sostenibilitat econòmica i financera, document comprensiu, catàleg de béns, catàleg de 
masies, catàleg d’arbres i arbredes, certificat d’aprovació inicial, plànols d’informació i 
d’ordenació, informe jurídic, informes de l’arquitecte, de la secretaria i tècnic, edicte i 
publicació de l’aprovació inicial. 
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3. Fonaments de dret 
 
Aquest informe s’emet en compliment d’allò que determinen la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental, i la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes, així com en virtut d’allò previst en l’article 50 del Decret 277/2016, de 2 
d’agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, segons el qual 
correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació ambiental tramitar els expedients 
d’avaluació ambiental que siguin competència dels serveis territorials i fer la proposta de 
resolució corresponent. 
 
 
4. Descripció de la proposta 
 
El Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès (POUM, en endavant) 
dona resposta a la necessitat de revisar el planejament vigent, corresponent al Pla general 
d’ordenació urbana, aprovat definitivament el 22 de marc de 2000, amb la finalitat d’adequar 
la nova proposta a les actuals necessitats del territori i a la potencialitat de la nova legislació. 
En aquest sentit, el POUM s’estructura al voltant de les 5 línies estratègiques següents:  
 
1. Potenciar els espais lliures i el sòl no urbanitzat. D’una banda, es defineixen com a 
elements estructurants els torrents, els espais d’interès natural i els connectors; i d’altra 
banda, es classifiquen i regulen la resta d’espais que formen part del terme municipal.  
2. Reorientar el model de creixement i el projecte de sòl urbà. S’optimitza el sòl residencial 
concentrant-se en l’oferta d’habitatge unifamiliar.  
3. Apostar pel creixement interior i la requalificació urbana. Sense incrementar el sòl urbà i 
mantenint l’orografia actual del sòl no urbanitzable, es pretén assolir un assentament urbà 
compacte i no difós.  
4. Mantenir i millorar la quantitat i qualitat urbana de l’oferta d’equipaments i espais lliures. 
Millorar les relacions entre les diferents escales d’espais lliures articulant un espai sistèmic 
que integri els espais lliure de proximitat i els de parc territorial.  
5. Integrar el patrimoni en el projecte del municipi. Preservar i conservar el conjunt 
patrimonial perquè tingui major protagonisme en l’ordenació.  
 
En relació amb el planejament vigent i amb la seva situació actual atenent el seu grau de 
desenvolupament, la proposta de POUM presenta la classificació del sòl següent.  
 

  

PGOU 20011 PGOU 2001 
executat 2016 

POUM aprovat 
inicialment 

  
(ha) % (ha) % (ha) % 

Sòl urbà  374,5 26,59% 645,8 42,05% 625,68 44,41% 
Consolidat  - -  - - 549,39  38,99% 

 No Consolidat - - - - 76,28  5,41% 

Sòl urbanitzable delimitat  286,05 20,31% 14,752 4,85% 0,00  0,00% 

Sòl no urbanitzable  747,78 53,10% 747,78 53,10% 783,31  55,59% 

Total3 1.408,33  100,00% 1.408,33  100,00% 1.408,99  100,00% 
1 Dades indicatives obtingudes a partir del MUC 

2 Segons Memòria d’ordenació, únicament resta per executar el sòl urbanitzable delimitat de Can Canals de 14,75 ha. 

3 Les diferències en les superfícies responen a petites variacions en el límit municipal utilitzat 

 
Taula 1: Classificació de sòl segons planejament vigent, situació actual i proposta del POUM aprovat inicialment. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació aportada.  
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Cal constatar que el nou POUM no preveu cap sòl classificat de sòl urbanitzable, concentrant 
en exclusiva les actuacions en sòl urbà consolidat i no consolidat.  
 
Pel que fa al creixement residencial, el POUM estableix un dimensionament basat en les 
expectatives de creixement del nombre de llars, inclòs en l’escenari alt de les estimacions. 
En aquest sentit, el seu desenvolupament permetrà assolir un màxim de 1.919 habitatges 
amb un total de 23 polígons d’actuació urbanística (PAU, endavant) i 10 plans de millora 
urbana (PMU, endavant), dels quals 888 tenen la consideració d’habitatges de nova 
implantació. En relació amb les activitats econòmiques, es reordenen els sectors pendents 
de desenvolupar i s’optimitzen els sòls productius existents. Amb aquesta finalitat, es 
preveuen un PAU i 4 PMU, amb un total de 115.875 m2 de sostre industrial i un 82.348 m2 de 
sostre terciari i de dotacions privades.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 1: Classificació de sòl i sectors d’actuació proposats. Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació 
aportada 

 Ús predominant Superfície 
m2 

Habitatge  
m2 de st AE 

Densitat 
hab/ha 

PAU'S 11 Plurifamiliar 3.658 57 156 

PAU'S 22 Plurifamiliar 4.611 101 219 

PAU 3 Plurifamiliar 2.172 9 41 

PAU 4 Unifamiliar 464.538 840 18 

PAU 5 En filera 912 4 44 

PAU 6 Industrial 245.201 181.277 - 
1 Compren del PAU 1a al PAU 1k 

2 Compren del PAU 2a al PAU 2i 

Taula 2: PAU previstos en el POUM. Font: Equip redactor 

PAU i PMU Sòl urbà consolidat 
 

Sòl urbà no consolidat 
 

Sòl no urbanitzable 
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  Ús predominant Superfície 
(m2) 

Habitatges m2 
de st AE 

Densitat 
hab/ha 

PMU 1 Plurifamiliar 10.422  68 65 

PMU 2 Bifamiliar 81.114  88 11 

PMU 3 Plurifamiliar 192.899  214 11 

PMU 4 Pluri. Fileres 5.774  65 113 

PMU 5 Fileres 2.954  23 78 

PMU 6 Unifamiliar 47.827  33 7 

PMU 7 Plurifamiliar 26.821  141 53 

PMU 10 Plurifamiliar 11.612  107 92 

PMU 11 Pluri. Bifamiliar 8.229  121 147 

PMU 12 Industrial 46.067  23.494  - 

PMU 13 Terciari. Plurifamiliar 19.856  48 24 

PMU 14 Terciari 90.444  77.601  - 

PMU 15 Industrial 151.703  92.539  - 
Taula 3: PMU previstos en el POUM. Font: Equip redactor 
 
Pel que fa al sòl no urbanitzable, la proposta estableix una ordenació basada en tres 
categories diferenciades. D’una banda, es qualifiquen les zones a partir de les unitats de 
paisatge dominants, per a les quals s’estableixen uns objectius i una regulació per a 
cadascuna. Les qualificacions de sòl proposades són les següents:  
 
− Vessants de les Fonts (clau 11) 
− Vessants de la Betzuca (clau 12) 
− Vall de Can Vinyals (clau 13) 

  
Per altra banda, dins les qualificacions esmentades, es defineixen els components de la 
qualificació del sòl no urbanitzable. D’acord amb l’article 223 de la normativa, aquests 
components s’estableixen en funció de la cobertura actual o potencial, determinada a partir 
de la vocació de cada tipus de sòl. Aquests components que es poden trobar en les diferents 
zones i sistemes s’agrupen en les categories següents:  
 

Components de qualificació 
Aigües Masses forestals madures Espais de transició Espais agrícoles 
 Masses forestals de protecció 

Hàbitats d’interès comunitari 
Boscos 

Prats i herbassars o 
matollars. 

Sòl agrícola de secà 
Sòl agrícola de regadiu 
 

Taula 4: Components de qualificació definits en el POUM. Font: Equip redactor 
 
En l’apartat de 2 de l’article 228 de la normativa, s’estableix una regulació d’usos i activitats 
en funció del components, de tal manera que poden ser incompatibles, compatibles o 
compatibles condicionats, en el sentit que és possible la implantació dels usos, condicionada 
a què no produeixen danys irreversibles en els components. Segons l’annex normatiu 
adjuntat, els usos admesos en sòl no urbanitzable en funció dels components són els 
següents:  
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Imatge 2: Regulació dels usos en sòl no urbanitzable en funció dels components de qualificació. Font: 
Documentació aportada.  
 
Cal advertir que 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.  
 
Finalment, el tercer vessant de regulació del sòl no urbanitzable correspon als filtres de 
protecció, definits en l’article 224 de la normativa. Aquest conjunt de filtres esdevenen els 
condicionants, tranversals que actuen sobre les zones i els components, condicionant els 
seus usos i la seva intensitat. Els filtres que s’identifiquen són: 
 

Filtres de protecció 
Proteccions territorials Riscos Serveis ecosistèmics 

Sòl de valor natural i de connexió Risc d’inundació 
- Zona de flux preferent 
- Zona inundable 
Risc químic 
Risc d’incendi forestal 
 

Proveïment.  
- Sòl de major valor agrícola 
- Zona recàrrega d’aqüífer 

Culturals. 
- Béns a protegir 
- Paisatge  

Taula 5: Filtres de protecció definits en el POUM. Font: Equip redactor 
 
En funció dels filtres de protecció, s’estableixen 4 condicionants a l’hora de regular els usos i 
activitats en sòl no urbanitzable: compatible sense restriccions, compatible condicionada (C1, 
condicionat a què l’activitat doni valor al sòl no urbanitzable, o C2, compatible a la 
inexistència d’altres emplaçaments) i incompatible.  
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D’acord amb l’annex normatiu aportat, es constata que en el filtre de protecció territorial Sòl 
de valor natural i de connexió, es consideren compatibles totes les actuacions en sòl no 
urbanitzable sempre que no comportin cap alteració de la morfologia i parcel·lació de l’espai i 
quan la seva gestió no malmeti els valors de protecció de secans (condició C), aportin una 
millora i gestió del territori rural (C1), i quan realment estigui justificat que s’hagin d’implantar 
en sòls de protecció especial (C2).   
 
Així mateix, es constata que en la zona de flux preferent la major part d’usos són 
incompatibles, exceptuant les infraestructures del sistema de comunicacions (C2), els serveis 
tècnics (C2), l’explotació de recursos naturals (C2) i les construccions d’emmagatzematge 
d’estris o maquinària (C1). Concretament, es permet la construcció de petites edificacions 
d’usos agrícoles de 40 m2 de superfície, sempre i quan no hi hagi alternativa. Finalment, en 
el servei ecosistèmic paisatge, únicament es consideren incompatibles les activitats 
d’explotació de recursos naturals, sent la resta d’usos compatibles, amb el benentès que 
incorporin un estudi d’impacte i integració paisatgística.  
 
Pel que fa a les construccions en sòl no urbanitzable, en l’article 233 de la normativa es 
defineixen el llindar bàsic, corresponent al percentatge d’ocupació màxima de nous edificis, i 
el llindar màxim, el percentatge màxim que es pot assolir addicionalment al llindar base 
sempre que el sostre provingui del reciclatge d’altres edificacions. Mentre no s’aprovi 
l’ordenança que determina de manera periòdica els coeficients de ponderació de 
correspondència d’edificacions entre zones, s’haurà de tenir en compte l’establert en la 
disposició addicional 5a de la normativa del POUM, pel que fa a la superfície màxima 
d’ocupació per zona següent:  
 
  Clau 11 Clau 12 Clau 13 
 Llindar 

màxim % 
Llindar base 

% 
Agrícoles en secà  2,50 2,50 2,50 2,50 
Agrícoles en forest 0,05 0,05 0,05 0,05 
Ramaderes 10,00 10,00 10,00 10,00 
Actuacions d’interès públic i altres noves construccions  10,00 10,00 10,00 10,00 
Taula 6: Condicions generals d’edificacions. Font: Equip redactor 
 
Així mateix, el POUM incorpora el Catàleg de masies i cases rurals amb l’objectiu d’identificar 
les construccions en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, regular 
les intervencions i determinar els usos admesos en cada cas. Cal destacar l’establert en 
l’article 8 de la normativa del Catàleg, en el qual s’estableix el manteniment de l’estructura 
bàsica de l’edificació, sense admetre les ampliacions amb caràcter general, amb excepció 
que sigui necessària per dotar un ús col·lectiu i assolir les condicions d’habitabilitat. D’acord 
amb la informació aportada, els elements inventariats i els usos admesos són els següents:  
 

Denominació Usos admesos Zona Runes Accés Serveis 
Ca n'Arús Habitatge familiar 

Habitatge rural  
Establiment hoteler 
Establiment de turisme rural 
Activitats d’educació en el lleure 
Activitats artesanals, artístiques o 
de restauració  
Equipaments o serveis comunitaris 

Clau 13 No Sí Sí 
Can Ferran Clau 11 Sí Mal estat Sí 
Masos de Can Ferran Clau 11 No Sí Sí 
Can Viver de la Serra Clau 13 No Sí Sí 
Can Llobateres Clau 12 No Sí Sí 
Can Corbera Clau 11 No Sí Sí 
Can Vinyals Clau 13 No Sí Sí 
Can Camps Clau 13 No Sí Sí 

Taula 7: Elements catalogats en el Catàleg de masies i cases rurals. Font: Elaboració pròpia a partir de la 
documentació aportada 
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Cal assenyalar que 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. Així mateix, les coordenades definides en les 
fitxes del Catàleg de masies i cases rurals no coincideixen amb l’emplaçament de l’element 
catalogat. Per tant, caldrà esmenar la informació emprada tot indicant de manera exacte les 
coordenades UTM de les masies i cases rurals catalogades.  
 
 
5. Anàlisi ambiental 
 
En primer lloc, cal recordar que el Pla d’ordenació urbanístic municipal de Sant Quirze del 
Vallès és objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària, d’acord amb l’apartat 6.a) de 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. En el marc d’aquest procediment, l’Oficina Territorial va 
emetre el document de referència sobre l’avanç del POUM en data 18 de juliol de 2018, del 
qual es destaquen les consideracions següents en relació amb l’estudi ambiental estratègic 
(EAE, en endavant): 
 
− Incorporar la regulació i actuacions definides pel Pla territorial metropolità de Barcelona 

pel que fa als sistema d’espais oberts de protecció especial i als connectors ecològics 
presents en el terme municipal.  

− Valorar de forma més completa el consum de sòl del terme municipal, posant especial 
èmfasi a la classificacions del sòl, les tipologies edificatòries, el grau de compacitat i la 
diversitat d’usos, incidint en la problemàtica derivada de la dispersió territorial.  

− 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. 

− Esmenar les discrepàncies detectades entre la descripció i cartografia dels hàbitats 
d’interès comunitari aportada atenent la informació disponible en aquests Serveis 
Territorials.  

− Completar els objectius i criteris ambientals tenint en compte la realitat ambiental del 
terme municipal, tot calculant convenientment els indicadors corresponents.  

− Millorar la descripció de les alternatives plantejades, incrementant el seu nivell de 
concreció, i 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. 

 
Així mateix, malgrat es valorava favorablement l’estratègia de redimensionar el sòl urbà 
derivat de l’avanç Pla, es requeria que aquesta estratègia de contenció es traduís en una 
reducció de l’elevada proporció de sòl urbà residencial del terme municipal. En aquest sentit, 
s’establia la necessitat de limitar l’ocupació de sòl en les urbanitzacions de Can Llobateres i 
Castelltort, i es convidava a ajustar la previsió d’habitatges per fer un consum i ocupació de 
sòl ajustat a les necessitats del municipi, tenint en compte, a més, el compromís adoptat per 
l’Ajuntament en el PAES pel que fa la reducció de gasos d’efecte hivernacle.  
 
Altrament, es requerí continuar reduint el trànsit i la mobilitat privada, i incorporar 
normativament les determinacions necessàries per tal de no limitar el compliment de la 
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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 relació amb el sòl no urbanitzable, es valorà potenciar i millorar la permeabilitat i 
connectivitat ecològica, i minimitzar l’ocupació i pèrdua de permeabilitat en aquells 
enclavaments estratègics per preservar l’interès connector.  
 
Finalment, pel que fa a les respostes obtingudes a les consultes efectuades, es destacà 
l’informe de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, de 31 de maig de 2018, pel que fa la 
metodologia dels càlculs i justificació dels resultats obtinguts pel que fa a l’emissió de GEH. 
Així mateix, si bé es recaptà amb posterioritat al document d’abast, palesar l’emissió de 
l’informe urbanístic i territorial adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
en sessió de 24 de juliol de 2018, en el qual s’estableix, entre d’altres, la conveniència 
d’alliberar els sòls més allunyats del centre de l’àmbit de Can Llobateres, tant les parcel·les 
que afronten el camí del Camp de Tir com les que afronten al vial acabat en giratori.  
 
Respecte a la documentació ambiental aportada, cal destacar que l’estructura de l’EAE 
s’ajusta a la definida en l’article 70 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, així com a l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental.  
 
Tot i que l’EAE del POUM analitza el grau d’incorporació de les consideracions del document 
d’abast justificant com s’ha donat resposta, cal palesar que la major part d’aquests 
requeriments no s’han completat de manera satisfactòria. D’aquesta manera, caldrà 
esmenar la documentació ambiental aportada, donant compliment als requeriments exposats 
en el document d’abast, tal i com es valora a continuació. 
 
En la descripció dels requeriments ambientals, l’EAE no ha analitzat el grau de consum de 
sòl i els efectes derivats de la dispersió territorial, no s’ha esmenat la cartografia d’hàbitats 
presentada en l’avanç ni s’han mostrat de manera adequada els paratges naturals de més 
qualitat. Així mateix, no es constata que s’hagi completat la descripció del paisatge i, per 
tant, ni s’han definit quins emplaçaments presenten més qualitat paisatgística ni s’ha 
analitzat la fragilitat del terme municipal, atenent la visibilitat dels principals miradors.  
 
Pel que fa als objectius i criteris ambientals, es constata que no s’han tingut en compte els 
establerts en el document d’abast, destacant l’absència de l’objectiu de potenciar l’interès 
connector i ecològic de Sant Quirze del Vallès i de preservar els sòls agrícoles. Tampoc 
s’han calculat els indicadors proposats per cap de les alternatives plantejades, ni s’ha 
realitzat convenientment la quantificació dels gasos d’efecte hivernacle, tal i com es detallarà 
posteriorment.  
 
A més, s’evidencia que es manté el nivell de concreció i detall establert en la descripció de 
les alternatives de l’avanç, s’ha realitzat la valoració de les alternatives i dels efectes de la 
proposta escollida a partir del grau d’acompliment únicament dels objectius establerts en 
l’EAE, i no s’han quantificat els impactes derivats sobre l’interès connector atenent la 
diferencial ocupació del sòl no urbanitzable de la proposta en relació amb el planejament 
vigent. Així mateix, es recorda que en la valoració dels impactes i els efectes s’havia 
d’aportar informació gràfica amb un nivell de concreció suficient.  
 
Altrament, el seguiment i la descripció de les mesures de supervisió es vinculen al 
compliment de la normes urbanístiques perquè ja incorporen les mesures ambientals que 
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s’han definit en el mateix EAE. Atenent l’anterior, no s’ha determinat cap contingut addicional 
que permeti valorar el compliment de la normativa i les mesures, la seva efectivitat i la 
possible aparició d’efectes adversos no contemplats. Així mateix, els indicadors expressats 
per verificar el seguiment no tenen en compte els expressats en el document d’abast. Per 
tant, caldrà esmenar el programa de vigilància ambiental, determinant el contingut dels 
informes de seguiment i la seva periodicitat, tot incorporant els indicadors anomenats en el 
document d’abast, per tal de poder verificar l’assoliment de les fites ambientals.  
 
Sens perjudici de l’anterior, a continuació s’analitzen els aspectes ambientalment rellevants 
de l’àmbit i la idoneïtat de la proposta. 
 
5.1. Model territorial. Consum i ocupació del sòl 
 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, palesar que l’EAE no ha analitzat el consum de sòl 
atenent la seva classificació, les tipologies edificatòries, la compacitat i la diversitat dels 
usos, atenent la situació actual i la proposta del Pla, fet que s’haurà d’esmenar.  
 
Sens perjudici de l’anterior, i a partir de les dades aportades en la memòria del POUM, el 
terme municipal de Sant Quirze del Vallès presenta una estructura residencial distribuïda en 
17 entitats de població (12 nuclis i 5 disseminats), de les quals es destaca un predomini clar 
de les tipologies de caràcter unifamiliar. Així, es constata el caràcter extensiu, dispers i poc 
compacte del terme municipal, amb els conseqüents impactes sobre l’ocupació de sòl i els 
efectes addicionals relatius a la necessitat de mobilitat i consum de recursos.  
 
Pel que fa a la proposta del POUM, es valora positivament, d’una banda, l’estratègia de 
reorientar el model de creixement, optimitzant els sòls residencials, concentrats de manera 
excessiva en l’oferta unifamiliar; i d’altra banda, la contenció del sòl urbà que es realitza ja 
que no es defineix cap nou sector de sòl urbanitzable.  
 
Cal advertir que, dels 23 PAU i dels 10 PMU d’ús residencial proposats, es deriven un total 
de 1.919 habitatges, dels quals 45,49% responen a la tipologia unifamiliar mentre que el 
43,62% responen a una tipologia plurifamiliar. En relació amb l’anterior, cal destacar la 
contribució als creixements extensius que es deriva del PAU 4 Castellet, amb un total de 840 
habitatges unifamiliars, una extensió de 46,40 ha i una densitat de 18 hab/ha; sector que 
disposa de pla parcial aprovat, mancant la recepció definitiva d’algunes obres d’urbanització. 
Sens perjudici d’aquests condicionants i limitacions, i atenent l’objectiu del POUM de 
reconduir el model de sòl residencial, caldrà valorar la possibilitat d’augmentar la relació 
d’habitatges plurifamiliars d’aquest àmbit, tot propiciant una major compacitat amb el 
corresponent alliberament de sòl.  
 
Cal recordar que, en relació amb el model residencial extensiu i monofuncional existent, el 
document d’abast va establir un conjunt de mesures per tal de corregir els seus efectes 
derivats en quant a la pèrdua de permeabilitat de sòl, el consum superior de recursos i la 
contribució al canvi climàtic. En aquest sentit, pel que fa a l’assentament de Castelltort, ubicat 
en un entorn plenament forestal i amb pendents elevades, es va requerir disminuir la seva 
ocupació, incrementant la seva compacitat o bé traslladant el sostre en altres àmbits més 
idonis per acollir aquests usos residencials. No obstant, analitzada la documentació 
aportada, es mantenen els 94 solars i 211 habitatges pendents de desenvolupar sense que 
s’hagi fet cap millora ambiental, i per tant, cal reiterar el compliment d’aquesta consideració 
atenent la pèrdua de permeabilitat i la consolidació d’un nucli extensiu que es derivaria del 
seu desenvolupament.  
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Pel que fa a les actuacions en sòl urbà per a activitats econòmiques, es defineixen 1 PAU i 3 
PMU. D’aquests, destacar que en els paràmetres d’ordenació del PMU 14 Can Canals Nord, 
es preveu que la imatge exterior de l’àmbit tingui les característiques d’un espai arbrat amb 
vegetació, transformant l’enorme esplanada d’asfalt actual i, per tant, es millora la 
permeabilitat del sòl i es disminueix l’efecte d’illa calor. En aquest sentit, per tal de poder 
valorar favorablement aquesta proposta, caldrà definir quin percentatge de superfície arbrada 
i enjardinada es proposa dins l’àmbit.  
 
Altrament, tot i que es garanteix la contenció de sòl urbà, cal assenyalar que el PMU 12 Can 
Corbera incorpora sòl no urbanitzable definit en el planejament vigent i comprès dins el 
sistema d’espais oberts de protecció especial (1.800 m2) i de protecció preventiva (12.500 
m2) segons el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB). Sens perjudici de les 
consideracions que es puguin efectuar posteriorment sobre l’ordenació dels sòls de protecció 
territorial, cal valorar favorablement la reducció del sòl urbà i urbanitzable en relació amb el 
planejament vigent, passant de les 660 ha a les 625 ha.  
 
El Catàleg de masies i cases rurals incorpora un total de 8 elements. D’aquest, es valora 
favorablement que la principal estratègia sigui la recuperació i rehabilitació de l’element 
catalogat en detriment de noves ocupacions de sòl no urbanitzable, tenint en compte que la 
normativa del Catàleg estableix que, amb caràcter general, no s’admeten les ampliacions, 
excepte quan siguin necessàries per assolir les condicions mínimes d’habitabilitat o per dotar 
d’un ús col·lectiu.  
 
En relació amb l’orografia dominant, bona part dels terrenys compresos en el municipi 
presenten pendents superiors al 20%. En aquest sentit, l’article 24 requereix garantir la 
màxima adaptació a la morfologia natural del terrenys de les construccions en les obres 
d’urbanització i la utilització de paviments permeables. Així mateix, l’article 213, de protecció 
de sòls i el relleu en sòl no urbanitzable, prohibeix les activitats que comportin erosió o 
alteració irreversible del sòl i estableix limitacions en desmunts i terraplens (com a màxim 3 
m d’alçada i pendents preferents 3H:2V). Altrament, dins els paràmetres urbanístics i 
d’ordenació, destacar l’article P15 Ocupació màxima de parcel·la, que limita l’ocupació en 
funció de les pendents dominants, així com l’article P18 Modificacions de la topografia del 
terreny.  
 
5.2. Biodiversitat, patrimoni natural, connectivitat ecològica i paisatge 
 
Tot i que el municipi de Sant Quirze del Vallès no comprèn cap espai inclòs en el PEIN ni en 
la xarxa Natura 2000, cal destacar que la seva ubicació estratègica entre els Parcs naturals 
de Sant Llorenç de Munt-l’Obac i la Serra de Collserola i la presència majoritària d’una 
coberta agroforestal li confereix un elevat interès connector a nivell supramunicipal, conegut 
també com Via Verda. Aquesta importància queda recollida en el PTMB en cinc nivells 
diferenciats i complementaris que s’hauran de traduir en una ordenació específica.  
 
En una primera instància, el PTMB inclou el 98% del sòl no urbanitzable en el sistema 
d’espais oberts de protecció especial pel seu interès natural i agrari. En aquest sentit, en el 
document d’abast s’establia la necessitat de donar compliment a l’establert en l’article 2.6 de 
les normes d’ordenació territorial, segons el qual en aquests sòls esdevé incompatible 
qualsevol actuació que malmeti els valors que han motivat la seva protecció especial.  
 
Val a dir que, segons la proposta de sòl no urbanitzable, els sòls de protecció especial estan 
inclosos en el filtre de protecció territorial regulat en l’article 229 de la normativa del POUM. 
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Segons l’annex d’usos aportat, resulten compatibles totes les activitats i usos en sòl no 
urbanitzable, amb el benentès que no malmetin els valors de protecció de secans (condició 
C), que els usos estiguin associats a la millora i gestió del territori rural (condició C1), i quan 
estigui realment justificat que s’hagin d’emplaçar en sòls de protecció especial (condició C2). 
Atenent l’anterior, d’una banda caldrà clarificar quins són els valors de protecció de secans 
compresos en el terme municipal; i d’altra banda, caldrà valorar de manera més exhaustiva 
l’impacte sobre els valors naturals i ecològics que poden tenir determinades activitats i usos, 
tot limitant la seva implantació en sòls de protecció especial, tenint en compte que el 98% del 
sòl no urbanitzable forma part d’aquests tipus de sòl.  
 
En segon terme, el PTMB idèntica un connector ecològic d’abast supramunicipal que es 
desplaça al llarg de la carena de la Serra de Galliners i que possibilita la connexió entre els 
Parcs naturals esmentats anteriorment. Cal palesar que el planejament vigent qualifica els 
terrenys agroforestals associats a aquest eix amb la clau 10a Zona d’interès ecològic-
Carena, la finalitat de l’ordenació dels quals és la seva protecció per tal de gaudir de la seva 
funció ecològica, paisatgística i cultura, segons l’article 272 de la normativa del planejament 
vigent; i on només són compatibles els usos forestals, agrícoles, educatius i culturals, sent 
incompatibles la resta d’usos i activitats, d’acord amb l’article 273 de les normes vigents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 3: Cobertes de sòl i definició dels espais de protecció especial i connector del PTMB (imatge esquerra) i 
components d’ordenació (imatge dreta). Font: Elaboració pròpia i documentació aportada.  
 
Cal constatar que la proposta de POUM qualifica aquest àmbit amb el filtre de serveis 
ecosistèmics Paisatge, on únicament prohibeix les activitats extractives, amb els components 
HIC, Boscos, Agrícola de secà i Aigües. En aquest sentit, cal tenir en compte que dins el 
component Boscos i Agrícola, es possibiliten tots els usos i activitats en sòl no urbanitzable, 
mentre que pel component HIC s’admeten actuacions específiques d’interès públic.  
 
Per tant, la proposta del POUM possibilita més usos i activitats en aquest sòl connector en 
relació amb el planejament vigent, sense que l’EAE hagi valorat el seu impacte pel que fa a 
la seva fragmentació i potencial pèrdua de permeabilitat. Atenent l’anterior i sens perjudici 
que s’hagi de valorar l’impacte sobre la permeabilitat ecològica, caldrà evitar la transformació 
i ocupació dels sòls d’interès connector presents en el terme municipal, tot realitzant una 

Filtre ecosistèmic. Paisatge 
Connector PTMB  Sols de protecció especial  

PTMB 
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regulació pròpia per aquests tipus de sòls de tal manera que es garanteixi la seva 
funcionalitat ecològica.  
 
En tercer terme, indicar que el PTMB identifica un punt amenaçat pels continus urbans al 
nord del terme municipal, en les urbanitzacions de Can Parellada, Can Llobateres i Can 
Pallars. Atenent l’anterior, en el document d’abast es va requerir adoptar mesures per tal de 
limitar l’ocupació del sòl a la urbanització de Can Llobateres amb la finalitat de millorar la 
connectivitat ecològica en aquest punt crític. Cal destacar que aquesta consideració 
s’incorpora com a objectiu en el PMU 2 Can Llobateres, traduint-se en una transformació de 
la superfície edificable prevista en l’avanç ubicada al camí del camp de Tir, per un sistema 
d’espais lliures en la proposta aprovada inicialment.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 4: Punt amenaçat per continus urbans, cobertes de sòl i connector ecològic i qualificació del sòl en l’àmbit 
de Can Llobateres. Font: Elaboració pròpia i documentació aportada 
 
Tot i que es valori favorablement l’alliberament del sòl proposat, atenent la vulnerabilitat 
manifesta d’aquest eix connector i la seva importància estratègica, caldrà alliberar de 
l’edificació el límit occidental del sector, actualment ocupat per una zona forestal catalogada 
amb pendents superiors al 20%, en la línia apuntada, d’altra banda, en l’informe urbanístic i 
territorial adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 24 de 
juliol de 2018. 
 
Un quart aspecte correspon a la identificació del torrent de la Betzuca com a corredor 
hidrològic segons el PTMB. Segons l’article 215 de la normativa del POUM, les actuacions en 
trams urbanitzats dels cursos fluvials o parcs amb funció connectora seguiran l’article 2.24 de 
les normes d’ordenació territorial del PTMB; d’aquesta manera, la proposta integra l’interès 
connector d’aquest curs fluvial.  
 
Finalment, i com a cinquè punt relatiu a l’interès connector definit en el PTMB, cal constatar 
que el terme municipal de Sant Quirze del Vallès forma part dels punts crítics per a la 
connectivitat ecològica identificats en l’annex II de l’informe de sostenibilitat ambiental del 
PTMB. Concretament, forma part del punt 18. Terrassa-Sant Quirze. Tal i com s’establia en 
el document d’abast, calia donar compliment a les actuacions establertes en l’annex 
esmentat per tal de millorar la connectivitat ecològica i, en concret, a l’acció de 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 Ponsic (espai que ja posseeix un pla de conservació). 
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En relació amb l’anterior, es constata que en l’article 243 de la normativa del POUM es 
defineix el Pla especial urbanístic del Parc dels torrents, amb l’objecte d’ordenar de l’espai 
fluvial dels torrents de la Betzuca i del Pou que discorren per a dins o per les vores de Sant 
Quirze, incloent la vegetació de ribera i el connector ecològic associat als torrents. Es 
destaca que, entre els objectius contemplats, estan els de definir les directrius de l’ordenació 
ambiental i d’ordenació d’usos, tenint en compte en garantir els requeriments ambientals i del 
paisatge.  
 
Pel que fa al sector de Can Ponsic, cal assenyalar que forma part del PMU 3 homònim, 
segons el qual els terrenys agrícoles associats al torrent de la Betzuca presenten la 
qualificació de Serveis privats (clau 8) amb un sostre màxim de 16.396 m2st, possibilitant 
l’ampliació de l’equipament sanitari-assistencial existent. Atenent que aquest àmbit forma 
part dels punts crítics per a la connectivitat, d’acord amb l’annex II de l’ISA del PTMB, caldrà 
que el desenvolupament del PMU 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 5. Coberta agrícola associada al PMU 3 Can Ponsic i actuacions de protecció i millora de la connectivitat 
segons l’annex II de l’ISA del PTMB 
 
En un altre ordre de coses, atenent la incorporació de sòls de protecció especial en el PMU 
12 Can Corbera, caldrà mantenir aquests sòls com a sòl no urbanitzable 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.  
 
Pel que fa a l’ordenació del sòl no urbanitzable i, per extensió, del nivell de protecció dels 
valors naturals i paisatgístics que en formen part, cal palesar que la proposta qualifica tres 
zones específiques (Vessant de les Fonts, Vessants de la Betzuca i Valls de Can Vinyals) 
que responen a les grans unitats de paisatge presents en el municipi. En un segon nivell, es 
defineixen els components (aigua, hàbitats d’interès comunitari, boscos i agrícola de secà), 
que reflexen la coberta física actual o potencial; i es fixa un tercer aspecte relatiu als filtres, 
corresponent als condicionants transversals (protecció territorials, riscs i serveis 
ecosistèmics). 
 
Cal assenyalar que, tot i que les zones poden presentar objectius comuns (mantenir activitat 
silvícola, evitar i reduir les noves ocupacions, etc.), tenen associada una regulació 
diferenciada atenent la seva vocació i finalitat. En aquest sentit, i a tall d’exemple, pel que fa 

Sòl agrícola  
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als Vessants de la Betzuca (clau 12) es pretén mantenir de manera relictual algun camp de 
conreu així com potenciar la vegetació de ribera al voltant del torrent de la Betzuca com 
element estructurador de la Via Verda. D’altra banda, les Valls de Can Vinyals (clau 13), com 
a element diferenciador, es pretén garantir la continuïtat dels espais agrícoles i si és possible 
augmentar-los. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 6: Tall d’exemple de la qualificació establerta en el planejament vigent i en la proposta del POUM 
 
No obstant aquesta voluntat diferenciada, cal advertir que la regulació realitzada pels 
components i els filtres esdevé homogènia per cadascuna de les zones amb independència 
dels valors característics i finalitats, sense justificar com aquesta regulació permetrà assolir 
els objectius específics per cadascuna d’elles. Per tant, no es realitza una ordenació 
adequada als valors ecològics i a la finalitat i definició de les zones qualificades.  
 
En aquest sentit, cal recordar que en el document d’abast es va requerir evitar aquells usos 
que tenen associats una elevada transformació territorial i freqüentació en aquells sòls que 
comprenen més valors i qualitats ambientals, i preservar i potenciar el sòl agrícola present en 
el municipi per tal mantenir i potenciar el mosaic agroforestal i la seva biodiversitat 
associada. Tenint en compte aquestes directrius, s’analitzen les principals components i la 
seva regulació d’usos establerta per tal de valorar el seu grau d’adequació:  
 
El component aigües, segons l’article 223 de les normes urbanístiques, comprèn els àmbits 
lligats al sistema hidrogràfic, incloent aigua, comunitats vegetals i geomorfologia. Sens 
perjudici que es valori positivament la definició, cal advertir que la regulació d’usos permet les 
infraestructures de comunicacions, serveis tècnics i activitats extractives. Així mateix, la 
zonificació realitzada en el plànol 3b, que no disposa de llegenda ja que s’assimila al sistema 
hidrogràfic, no incorpora la vegetació de ribera associada i, per tant, no s’ajusta a la definició 
realitzada pel precepte esmentat. Cal afegir que el planejament vigent presenta la qualificació 
Zona d’interès ecològic. Ribera (clau 10b), que comprèn el conjunt de valls i vessants que 
conformen els punts baixos, abastant una superfície major que l’establerta en el POUM i un 
grau de protecció superior. 
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Per tant, atenent l’interès ecològic associat als cursos fluvials representats amb el component 
aigua, caldrà excloure la possibilitat d’implantar activitats extractives, atenent el poder de 
transformació associat a aquestes activitats. Així mateix, i en el sentit establert tant en la 
definició d’aquesta component com en la realitzada en el planejament vigent, caldrà vincular 
al component d’aigua la vegetació de ribera, tant l’existent com la potencial, i així assegurar 
un espai de protecció suficient on es possibiliti una vegetació de ribera de qualitat, tot evitant 
un tractament artificialitzador de les mateixes ribes.  
 
Pel que fa al component d’hàbitats d’interès comunitari (HIC), cal constatar que es manté la 
cartografia d’hàbitats d’interès comunitari aportada en el DIE i, per tant, no s’ha donat 
compliment al requeriment del document d’abast emès per aquesta Oficina Territorial. En 
aquest sentit, caldrà esmenar la informació gràfica aportada, tenint en compte que els 
terrenys catalogats que formen part del sistema fluvials, com alberedes, salzedes i altres 
boscos de ribera, rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-
Agrostidion, àlbers i salzes, etc. així com la resta de vegetació de ribera no catalogada 
hauran d’integrar-se dins el component aigua, per tal de realitzar una regulació coherent amb 
la definició realitzada en l’article 223 de les normes del POUM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 7: Cartografia dels hàbitats d’interès comunitari disponible en aquests Serveis Territorials. 

Codi 3250.  Rius mediterranis amb 
vegetació del Glaucion flavi.  
Codi 3260. Rius de terra baixa i de la 
muntanya mitjana amb vegetació 
submersa o parcialment flotant  
Codi 3270 Rius amb vores llotoses 
colonitzades per herbassars nitròfils del 
Chenopodion rubri p.p. i del Bidention 
p.p.  
Codi 3280. Rius mediterranis 
permanents, amb gespes nitròfiles del 
Paspalo-Agrostidion, àlbers i salzes 

Codi 92A0. 
Alberedes, 
salzedes i altres 

    

Codi 9340. Alzinars i 
carrascars 

Codi 9540. Pinedes 
mediterrànies 

Codi 9540. Pinedes 
mediterrànies 
Codi 9340. Alzinars i 
carrascars 
 Codi 3280. Rius 
mediterranis 
permanents, amb 
gespes nitròfiles del 
Paspalo-
Agrostidion, àlbers i 
salzes 
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El component agrícola de seca, que coincideix amb el filtre Sòl de major valor agrícola, 
presenta l’objectiu de preservar la seva superfície relictual dins la clau Vessant de la 
Betzuca) i augmentar-ho en la zona Valls de Can Vinyals. Tot i així, es permeten la totalitat 
dels usos i activitats en sòl no urbanitzable, prenent especial rellevància les activitats 
extractives, les estacions de subministrament, les activitats de càmping i de caravanes per la 
seva capacitat transformadora i artificialitzadora del sòl i, per tant, dificultant l’assoliment dels 
objectius previstos.  
 
Pel que fa al grau d’ocupació del sòl no urbanitzable, segons EAE el terme municipal 
presenta un grau de pressió del 2%, considerant-lo baix. Cal advertir que en aquest càlcul no 
s’ha tingut en compte l’ocupació associada a infraestructures de comunicació (autopistes, 
carreteres i vies de ferrocarril), de manera que no reflexa la pressió real sobre el sòl no 
urbanitzable, valorat en 8,67% segons aquesta Oficina Territorial. 
 
En relació amb l’anterior, i atenent l’ocupació de sòl no urbanitzable derivada de la proposta, 
cal constatar que les activitats extractives resten permeses en la totalitat dels components 
del sòl no urbanitzable amb excepció del filtre Servies ecosistèmics paisatge i patrimoni 
cultural i, per tant, la seva implantació pot contravenir la preservació d’un mosaic agroforestal 
i, en especial, el manteniment d’una activitat agrícola requerit en el document d’abast, tal i 
com s’ha esmentat anteriorment.  
 
Així mateix, 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 que l’EAE analitzi l’impacte diferencial derivat del 
canvi de regulació en relació amb el planejament vigent sobre el sòl no urbanitzable i els 
seus valors associats, garantint el compliment del criteri establert en el document d’abast 
d’evitar aquells usos que tenen associats una elevada transformació en sòls que comprenen 
més valors i qualitats ambientals.  
 
D’altra banda, els components boscos i agrícola de secà poden acollir la totalitat dels usos i 
activitats en sòl no urbanitzable. D’acord amb la disposició addicional quarta de les normes 
del POUM, cal destacar que, per a les construccions ramaderes i per a les actuacions 
específiques en sòl no urbanitzable, s’estableix un llindar bàsic d’ocupació del 10% de 
l’àmbit, percentatge d’ocupació màxima pels nous edificis, i un llindar màxim del 10%, 
percentatge d’ampliar addicionalment la superfície màxima sempre i quan comporti el 
reciclatge del sostre corresponent. Cal assenyalar que la mateixa disposició addicional 
estableix un coeficient de reciclatge substitució 1:1, relatiu a la superfície enderrocada amb 
superfície ampliada.  

 
D’acord amb l’anterior, la regulació proposada no possibilita assolir l’objectiu d’evitar i reduir 
les noves ocupacions en sòl no urbanitzable establert en els articles 255, 256 i 257 de les 
normes urbanístiques, ja que el llindar màxim no comporta un enderroc addicional de les 
construccions existents i es possibiliten ocupacions màximes del 20% de l’àmbit, sense 
determinar una superfície màxima que sigui independent de la seva extensió.  
 
Per tant, atenent que l’ordenació proposada no incorpora el grau de saturació real del 
municipi ni assoleix l’objectiu d’evitar i reduir les noves ocupacions, caldrà minimitzar el 
consum de sòl de les construccions, realitzant una regulació específica 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 
construïda.  
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5.3. Paisatge 
 
Analitzada la descripció realitzada, es constata que no s’ha completat la informació requerida 
en document d’abast ja que no s’han indicat aquells enclavaments o paratges amb més 
qualitat paisatgística ni s’ha valorat la fragilitat paisatgística del terme municipal, tenint en 
compte la visibilitat associada des dels principals miradors i recorreguts paisatgístics. En 
aquest sentit, malgrat en l’EAE determina que es completa la informació, es manté la 
descripció realitzada en el DIE, de manera que es reitera el requeriment expressat en el 
document d’abast.  
 
Cal constatar que la proposta incorpora com a filtre de protecció. Serveis ecosistèmics 
Paisatge l’entorn de la carena de la Serra de Betzuca que recull la qualificació Clau 10b. 
Zona d’interès ecològic. Carena del planejament vigent. Tal i com s’ha esmentat 
anteriorment, la regulació proposada en el POUM possibilita una major implantació d’usos i 
activitats en relació amb el planejament vigent, atenent els components boscos i agrícola de 
secà que s’integra dins el filtre de protecció esmentat.  
 
Val a dir que dins el filtre de protecció paisatge, s’estableix com a condició addicional per 
admetre l’ús i activitat compatible, la redacció d’un estudi d’impacte i integració paisatgística. 
Es recorda que la redacció d’aquest estudi ja està contemplat en l’article 48 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme, de manera que no esdevé una millora ambiental sinó que recull 
l’establert en la normativa vigent.  
 
Atenent l’anterior i per tal d’evitar la transformació d’aquells àmbits i enclavaments amb una 
elevada fragilitat i qualitat paisatgística, caldrà identificar aquests àmbits 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.  
 
5.3. Cicle de l’aigua 
 
En el municipi de Sant Quirze del Vallès s’hi destaca la important xarxa de torrents i rieres 
que el drenen i vertebren, com per exemple, els corresponent a la conca del Besós, torrent 
de la Betzuca, de la Grípia, de la Font del Pont i de la Vallcorba; i els corresponents a la 
conca del Llobregat, la riera de les Arenes i de Rubí.  
 
En relació amb l’anterior, en el document d’abast es va identificar el risc hidrològic com un 
aspecte ambientalment rellevant i es va requerir aportar la informació gràfica adient que 
permetés delimitar la zona de flux preferent i la zona inundable seguint els criteris establerts 
en el Reglament del Domini Públic Hidràulic, en la redacció donada pel Reial Decret 
638/2016, de 9 de desembre. 
 
En relació amb l’anterior, cal palesar que l’EAE i els plànols d’ordenació defineixen la 
zonificació del risc hidrològic en funció dels períodes de retorn, no donant compliment a 
l’establert en el document d’abast. Així mateix, l’article 99 de les normes urbanístiques, 
relatiu a la definició i identificació del sistema hidrològic, així com l’article 103 corresponent a 
les condicions d’ordenació, no mencionen el nou Reglament.  
 
Sens perjudici de l’anterior, cal destacar que l’establert en l’article 104 relatiu a les condicions 
de protecció i millora del sistema hidrogràfic, ja que el tractament d’aquest sistema es farà 
d’acord amb els objectius de conservació i restauració dels hàbitats aquàtics i de ribera on es 
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prohibeixen totes les actuacions que puguin comportar alteracions o deterioraments dels 
ecosistemes, excepte en els trams urbans on calgui intervenir per motius de risc. Atenent el 
contingut d’aquest article, es reitera la necessitat de realitzar una ordenació adequada del 
component aigua, tot prohibint aquelles activitats i usos amb un gran capacitat 
transformadora. Així mateix, caldrà parar especial atenció en el filtre de protecció. Zona de 
flux preferent, on a banda de permetre aquests tipus d’activitats, es possibilita la implantació 
de magatzems amb una superfície de 40 m²st.  
 
En qualsevol cas, es recorda que per les matèries relatives al cicle de l’aigua, caldrà recaptar 
informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar les seves prescripcions, si s’escau, 
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.  
 
5.4. Ambient atmosfèric 
 
Contaminació atmosfèrica 
 
L’EAE posa de manifest que Sant Quirze del Vallès 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. Així mateix, es descriu la seva qualitat atmosfèrica a partir de la 
valoració de la qualitat de l’aire realitzada en l’estació compresa a Sabadell entre els anys 
2012 i 2016.  
 
En relació amb l’anterior, es recorda que caldrà aportar la informació agregada que està 
disponible per la Zona de Qualitat de l’Aire 2 Vallès-Llobregat per tal de copsar de manera 
fefaent l’estat de l’aire. Així mateix, 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.  
 
Contaminació acústica i lumínica 
 
L’EAE adjunta la zonificació de la sensibilitat acústica del terme municipal donant compliment 
al requeriment efectuat per aquesta Oficina Territorial. Així mateix, s’aporta el mapa 
estratègic de soroll associat a les carreteres C-16, C-58 o C-1413a on es mostren les 
densitats d’habitants afectades per cadascuna de les immissions acústiques.  
 
Dins l’EAE es determina que, per tal de minimitzar la població afectada per l’impacte acústic 
existent, no es planifiquen nous desenvolupaments residencials adjacents a la C-58, es 
terciaritza la façana del polígon industrial Can Casablanques i s’augmenta la seva alçada per 
incrementar l’efecte barrera de la C-58 a les zones residencials. Cal destacar que l’annex 
normatiu 4. Normativa ambiental estableix les determinacions ambientals d’aplicació, entre 
les quals cal destacar el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i 
se n'adapten els annexos, i el Codi Tècnic d’Edificació. 
 
De la mateixa manera, pel que fa a la contaminació lumínica, en la documentació aportada 
es garanteix el compliment del 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.  
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5.5. Canvi climàtic 
 
Es constata que l’EAE completa el càlcul de l’emissió de GEH realitzat en el DIE. Tot i així, 
cal dir que aquesta Oficina Territorial ha tingut constància de l’emissió d’informe, en data 31 
de maig de 2019, per part de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC, en endavant) 
sobre l’aprovació inicial del POUM, en el qual es palesa que les estimacions d’emissions de 
GEH són errònies ja que les superfícies de sòl per a usos residencials, industrials i terciaris 
no s’ajusten a les superfícies contemplades en la memòria del POUM. Per tant, d’acord amb 
l’esmentat informe, caldrà corregir aquestes estimacions d’acord amb les superfícies 
previstes en la memòria d’ordenació, i comparar els resultats obtinguts amb els compromisos 
assumits per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en el marc del Pacte d’Alcaldes per a 
l’Energia Sostenible de reduir 12.371,67 tones de CO2 a l’any 2020 en relació amb les 
emissions de l’any 2005.  
 
Així mateix, caldrà donar compliment a la resta de consideracions efectuades en l’informe 
esmentat relatives al marc normatiu i planificador, l’impacte de la mobilitat i la gestió dels 
residus sobre les emissions, l’avaluació dels impactes del canvi climàtic sobre els riscos i la 
disponibilitat de recursos hídrics. Per tal de validar el grau d’acompliment d’aquestes 
consideracions, es considera necessari recaptar nou informe d’aquest organisme. 
 
Així mateix, cal assenyalar que el contingut de l’article G8. Criteris ambientals i d’ecoficiència 
dels edificis esdevé insuficient ja que només fa referència al Decret 21/2006, de 14 de febrer. 
Així mateix, tot i que en l’annex normatiu 4 s’estableixen mesures addicionals d’estalvi 
energètic pels nous edificis i pels existents, tal i com s’estableix en l’informe emès per 
l’OCCC, caldrà assegurar el compliment de la Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig, la qual 
determina que tots els edificis de nova construcció siguin de consum gairebé nul d’energia i 
de baixes emissions de CO2.  
 
5.6. Riscs 
 
Pel que fa al risc geològic, l’EAE analitza el risc d’esfondraments i esllavissades del terme 
municipal, concloent que es troba en una zona de susceptibilitat mitjana i sense risc, 
respectivament. En relació amb el risc d’inundabilitat, es reiteren les consideracions 
efectuades en l’apartat 5.3. Cicle de l’aigua del present informe.  
 
Altrament, es constata que el terme municipal de Sant Quirze del Vallès presenta un risc alt 
d’incendi forestal, d’acord amb l’establert en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.  
 
Així mateix, en quant al risc químic, cal constatar que forma part del PASEQCAT, atenent la 
presència de l’activitat SEVESO Laboratoris Miret, SA. En aquest sentit, s’identifica una zona 
d’alerta en la vessant nord-oest del terme municipal. Pel que fa al TRANSCAT, cal constatar 
que la C-16 presenta un important trànsit de vehicles pesants amb mercaderies perilloses.  
 
En relació amb l’anterior, l’article 41. Riscos en el planejament i en la seva execució estableix 
un conjunt de mesures per minimitzar i fer compatible els riscos detectats.  
 
En qualsevol cas, caldrà atendre a les consideracions que pugui efectuar la Subdirecció 
General de Programes en Protecció Civil, identificada com administració pública afectada en 
el document d’abast. 
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5.7. Tramitació 
 
Pel que fa a la tramitació del document, cal dir que el present Pla és objecte d’avaluació 
ambiental estratègica ordinària, de conformitat amb l’apartat 6.a) de 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 . 
 
D’acord amb l’anterior, es recorda que en compliment de les regles establertes a l’article 86 
bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i a l’article 21 de la Llei 21/2013, 
de 9 de desembre, el Pla s’ha de sotmetre a informació pública, juntament amb l’estudi 
ambiental estratègic i un resum no tècnic del mateix, durant un termini mínim de 45 dies 
hàbils, tot consultant a les administracions públiques afectades i al públic interessat 
identificat en el document d’abast emès per aquesta Oficina Territorial el 18 de juliol de 2018, 
els quals es relacionen a continuació: 
 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació 
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 
- Direcció General de Transports i Mobilitat 
- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica 
- Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural  
- Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil 
- Oficina Catalana de Canvi Climàtic  
- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
- Consell Comarcal del Vallès Occidental 
- DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural 
- ADENC - Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura 
 
Així mateix, caldrà incorporar en el Pla que ha de ser objecte d’aprovació provisional un 
document resum en el qual es valori la integració dels aspectes ambientals en la proposta, 
de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació al document de referència, i del 
resultat de les consultes efectuades i com aquestes s’han pres en consideració, d’acord amb 
l’article 24 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.  
 
 
6. Conclusions 
 
Vistes aquestes circumstàncies, i un cop fetes les consideracions exposades en els apartats 
anteriors, s’emet informe sobre el Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del 
Vallès, en el sentit següent:  
 
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. 
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Així mateix, caldrà consultar a la resta d’administracions públiques afectades i al públic 
interessat identificats en el document d’abast emès per aquesta Oficina Territorial en data 18 
de juliol de 2018. 
 
Altrament, caldrà donar compliment a les consideracions establertes en l’informe de l’Oficina 
Catalana de Canvi Climàtic sobre l’aprovació inicial del Pla, de 31 de maig de 2019, tot 
recaptant nou informe d’aquest organisme per tal de validar la seva efectiva incorporació.  
 
c) Caldrà completar i/o esmenar l’estudi ambiental estratègic en el sentit següent: 
 
c.1) Caldrà compliment als requeriments exposats en el document d’abast  i reiterats en el 
present informe, pel que fa a la descripció dels requeriments ambientals, la definició 
d’objectius i criteris, el càlcul d’indicadors i la descripció i valoració de les alternatives.  
 
c.2) Caldrà completar el programa de vigilància ambiental, determinant el contingut dels 
informes de seguiment i la seva periodicitat, tot incorporant els indicadors establerts en el 
document d’abast per tal de poder valorar el compliment de la normativa i les mesures, la 
seva efectivitat i la possible aparició d’efectes adversos no contemplats. 
 
c.3) Caldrà valorar de manera més exhaustiva l’impacte sobre els valors naturals i ecològics 
que poden tenir determinades activitats i usos en els components i filtres proposats, 
especialment sobre els components aigua i agrícola de secà, i sobre els filtres de protecció 
Zona de flux preferent i Serveis ecosistèmics Paisatge.   
 
c.4) Atès que el planejament vigent prohibeix en tot el sòl no urbanitzable les activitats 
extractives i les activitats d’aparcament de caravanes, i donada la capacitat transformadora 
d’aquestes activitats, caldrà analitzar l’impacte diferencial derivat del canvi de regulació en 
relació amb el planejament vigent sobre el sòl no urbanitzable i els seus valors associats, tot 
garantint el compliment dels criteris establerts en el document d’abast d’evitar aquells usos 
que tenen associats una elevada transformació en sòls que comprenen més valors i qualitats 
ambientals, i de preservar i potenciar el sòl agrícola. 
 
c.5) D’acord amb l’informe de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic esmentat, caldrà corregir 
les estimacions de GEH efectuades en l’estudi ambiental estratègic d’acord amb les 
superfícies previstes en la memòria d’ordenació, i comparar els resultats obtinguts amb els 
compromisos assumits per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en el marc del Pacte 
d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible de reduir 12.371,67 tones de CO2 a l’any 2020 en 
relació amb les emissions de l’any 2005.  
 
d) Caldrà esmenar les discrepàncies detectades en la documentació aportada indicades en 
l’apartat de descripció de la proposta del present informe.  
 
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.  
 
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.  
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f) Caldrà definir el percentatge de superfície arbrada i enjardinada proposat en l’àmbit del 
PMU 14 Can Canals Nord, per tal de poder valorar la millora de la permeabilitat i la reducció 
de l’efecte illa de calor en relació amb la situació actual.  
 
g) Caldrà mantenir com a sòl no urbanitzable els sòls de protecció especial definits pel Pla 
territorial metropolità de Barcelona que s’integren en el PMU 12 Can Corbera d’acord amb 
l’article 2.6 de les normes d’ordenació territorial, sens perjudici de les consideracions 
efectuades en l’article 2.10 de les mateixes normes.  
 
h) Caldrà minimitzar el consum de sòl associat a les noves construccions, realitzant una 
regulació específica de cadascuna de les claus contemplades en funció dels valors naturals i 
ecològics, limitant l’ocupació en aquells espais d’interès connector i assegurant que el 
reciclatge de les construccions existents comporti un enderroc superior a la superfície 
addicional construïda.   
 
i) Caldrà clarificar quins són els valors de protecció de secans compresos en el terme 
municipal, atenent el contingut de l’article 229 de la normativa del POUM, de regulació del 
filtre de protecció territorial.  
 
j) Caldrà evitar la transformació i ocupació dels sòls d’interès connector presents en el terme 
municipal, tot realitzant un regulació pròpia per aquests tipus de sòls de tal manera que es 
garanteixi la seva funcionalitat ecològica. 
 
k) Caldrà alliberar de l’edificació el límit occidental del sector PMU 2 Can Llobateres, 
actualment ocupat per una zona forestal catalogada amb pendents superiors al 20%, atenent 
la vulnerabilitat manifesta en aquest àmbit de l’eix connector identificat pel planejament 
territorial i seguint les directrius de l’informe urbanístic i territorial adoptat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 24 de juliol de 2018. 
 
l) Caldrà que en el desenvolupament del PMU 3 Can Ponsic es maximitzi la permeabilitat 
ecològica del sector, evitant la dispersió territorial del nou sostre, preservant la matriu 
agrícola i recuperant els hàbitats naturals associats al torrent de la Betzuca, si resulta 
escaient, d’acord amb l’establert en l’annex II de l’ISA del PTMB, relatiu a les actuacions de 
protecció i millora de la connectivitat.  
 
m) Caldrà vincular al component d’aigua la vegetació de ribera, tant l’existent com la 
potencial, i definir-ho així en el plànol d’ordenació corresponent, per tal d’assegurar un espai 
de protecció suficient on es possibiliti una vegetació de ribera de qualitat, tot evitant un 
tractament artificialitzador de les mateixes ribes i evitant la implantació d’activitats i usos que 
comportin l’alteració o deteriorament dels ecosistemes. 
 
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.  
 
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.  
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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.  
 
 

Vist i plau 
 

Sergi Miquel Ruiz Laura Fonts Torres 

Tècnic de l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona 

Cap de l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona 

Signat electrònicament 
 

Signat electrònicament 
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Informe-proposta sobre la declaració ambiental estratègica del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès 
 
 
1. Identificació de l’expedient 
 
Assumpte: Pla d’ordenació urbanística municipal  
 
Municipi: Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)  
 
Peticionari: Ajuntament 
 
Referència: OTAABA2018043 (IPR DAE 076/18) 
 
 
2. Fonaments de dret 
 
- La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats 
Autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva 
disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és d’aplicació a tots els plans 
l’avaluació ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en 
vigor.  
 
- La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, recull el marc 
normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes que poden tenir 
efectes significatius en el medi ambient aprovats per l’Administració o pel Govern, pels ens 
locals i pel Parlament. 
 
- 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, estableix que, mentre no es dugui a terme 
l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la 
normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental, seran d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita 
normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.  
 
- L’apartat 6.a) primer de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària els plans d’ordenació 
urbanística municipal. 
 
- L’article 86 bis i la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, concreten la tramitació de l’avaluació ambiental dels plans urbanístics.  
 
- L’article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que el procediment d’avaluació 
ambiental estratègica ordinària finalitza amb la formulació de la declaració ambiental 
estratègica per part de l’òrgan ambiental.  
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- L’article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, determina que l’òrgan ambiental en relació amb 
tots els plans i programes objecte d’aquesta Llei és el departament de l’Administració de la 
Generalitat competent en matèria de medi ambient.  
 
- L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, segons el qual correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació 
ambiental tramitar els expedients d’avaluació ambiental que siguin competència dels serveis 
territorials i fer la proposta de resolució corresponent.  
 
 
3. Objecte 
 
L’objecte del present informe és proposar la formulació de la declaració ambiental 
estratègica del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès als efectes 
que determina la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.  
 
 
4. Antecedents  
 
- En data 3 de maig de 2018, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, la sol·licitud del document d’abast en relació amb l’avanç del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès, presentada per l’Ajuntament. 
S’adjuntava a la sol·licitud una còpia en format digital de la documentació de l’avanç de Pla. 
 
- En data 19 de juliol de 2018, es va notificar a l’Ajuntament el document d’abast emès per 
aquesta Oficina Territorial el 18 de juliol de 2018, juntament amb els informes rebuts en 
resposta a les consultes efectuades. 
 
- En dates 3 i 23 d’agost de 2018, es van notificar a l’Ajuntament l’informe urbanístic i 
territorial emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 24 de 
juliol de 2018; i l’informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, de 24 
de juliol de 2018, respectivament, rebuts amb posterioritat a l’emissió del document d’abast. 
 
- En data 17 de maig de 2019, es va trametre a aquesta Oficina Territorial la sol·licitud 
d’informe sobre el Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès, aprovat 
inicialment pel Ple municipal en sessió de 28 de març de 2019, presentada al registre 
electrònic esmentat en data 10 de maig de 2019. S’adjuntaven a la sol·licitud els documents 
següents en format digital: memòria, normes urbanístiques, memòria social, estudi ambiental 
estratègic, estudi de mobilitat, agenda i avaluació econòmica i financera, sostenibilitat 
econòmica i financera, document comprensiu, catàleg de béns, catàleg de masies, catàleg 
d’arbres i arbredes, certificat d’aprovació inicial, plànols d’informació i d’ordenació, informe 
jurídic, informes de l’arquitecte, de la secretaria i tècnic, edicte i publicació de l’aprovació 
inicial. 
 
Així mateix, en idèntica data, la Corporació municipal va sol·licitar l’emissió de la declaració 
ambiental estratègica sobre el Pla de referència. 
 
- Tenint en compte el procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics establert en 
l’article 86.bis i la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, en data 4 de desembre de 2019, es va notificar a l’Ajuntament de Sant Quirze del 
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Vallès l’informe emès per aquesta Oficina Territorial sobre el Pla de referència en data 3 de 
desembre de 2019.  
 
- En data 28 d’agost de 2020, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, la sol·licitud de la declaració ambiental estratègica del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès, presentada per l’Ajuntament. 
S’adjuntava a la sol·licitud una còpia del document tècnic que anirà a la provisional amb 
l’estudi ambiental estratègic i el document resum. 
 
- En data 16 de setembre de 2020, es va notificar a l’Ajuntament ofici emès per aquesta 
Oficina Territorial pel qual es va requerir completar la documentació tramesa d’acord amb 
l’article 24 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, havent d’aportar el certificat del tràmit 
d’exposició pública durant el termini de 45 dies, l’acreditació de les consultes efectuades a 
les administracions públiques afectades i al públic interessat identificats en el document 
d’abast, les al·legacions i informes rebuts.  
 
Així mateix, es requerí presentar l'informe de l'Administració hidrològica sobre el Pla, atenent 
el seu caràcter determinant per al contingut de la memòria ambiental, d'acord amb l'article 
22 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de sòl i rehabilitació urbana. 
 
- En data 5 de novembre de 2020, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va presentar al 
registre electrònic esmentat documentació complementària per tal de donar resposta al 
requeriment efectuat, consistent en el certificat d’exposició pública i els informes tramesos 
per l’Agència Catalana de l’Aigua i dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a 
Barcelona. 
 
- En data 18 de novembre de 2020, es va notificar a la Corporació municipal nou ofici 
d’aquesta Oficina Territorial pel qual es reiterava la necessitat d’aportar l’expedient 
d’avaluació estratègica complert, d’acord amb l’article 24 de la Llei 21/2013, havent de 
presentar l’acreditació de les consultes efectuades a les administracions públiques afectades 
i a les persones interessades identificades en el document d’abast, i la còpia de les 
al·legacions i informes rebuts. 
 
- En data 25 de novembre de 2020, l’Ajuntament va presentar al registre electrònic del 
Departament de Territori i Sostenibilitat l’acreditació de les consultes a les administracions 
públiques afectades i a les persones interessades, i còpia dels informes i al·legacions 
rebuts. 
 
- En data 11 de desembre de 2020, es va notificar a l’Ajuntament nou ofici d’aquesta Oficina 
Territorial reiterant el requeriment d’aportar la documentació anteriorment tramesa d’acord 
amb els requisits de validesa i eficàcia de les còpies realitzades per les Administracions 
Públiques fixats en l’article 27.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
- En dates 21 i 22 de desembre de 2020, la Corporació municipal va presentar al registre 
electrònic esmentat la documentació requerida. 
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5. Tramitació 
 
Segons la documentació aportada, en sessió de 28 de març de 2019 el Ple municipal va 
aprovar inicialment el Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès 
(POUM, en endavant), el qual es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació al 
BOP de Barcelona, d’11 d’abril de 2019; al DOGC, d’11 d’abril de 2019; al tauler electrònic 
de la Corporació del 9 d’abril de 2019 a l’11 de juny de 2019; al Diari de Sabadell, d’11 i 12 
d’abril de 2019; al diari El Punt Avui de 8 d’abril de 2019 i a la pàgina web de la Corporació.  
 
Posteriorment, es va acordar prorrogar fins el dia 30 de juny de 2019 el període d’informació 
pública del POUM, publicant-se aquest acord al BOP de Barcelona, de 12 de juny de 2019; 
al DOGC, de 14 de juny de 2019; al tauler electrònic de la Corporació de l’11 al 30 de juny 
de 2020, al Diari de Sabadell de 13 i 14 de juny de 2019, al diari El Punt Avui de 13 de juny 
de 2019 i a la pàgina web de la Corporació.  
 
En sessió de 25 de juliol de 2019, el Ple municipal va aprovar la correcció d’errades i 
omissions del document del POUM aprovat inicialment, tot determinant que aquestes 
errades i omissions no afecten al contingut del document aprovat inicialment ni comporten 
cap modificació substancial de les seves determinacions. Aquest acord es va publicar al 
BOP de Barcelona, de 19 d’agost de 2019; al DOCG, de 26 d’agost de 2019; al tauler 
electrònic de la Corporació, del 23 d’agost de 2019 al 24 de setembre de 2019, al Diari de 
Sabadell, del 24 i 25 d’agost de 2019; i al diari El Punt Avui, de 22 d’agost de 2019 i a la 
pàgina web de la Corporació. 
 
Segons la documentació, s’han recaptat un total de 59 al·legacions. Tot i que no 
s’especifiquen aquelles amb contingut ambiental, un cop analitzades es fa palès que una 
presenta determinacions de caràcter ambiental. Així mateix, la documentació aportada 
acredita les consultes efectuades a les administracions públiques afectades i a les persones 
interessades identificades en el document d’abast. 
 
Posteriorment, s’ha elaborat i presentat el corresponent document resum, en el qual, tenint 
en compte l’estudi ambiental estratègic i el resultat de les consultes realitzades, es valora la 
integració dels aspectes ambientals en la proposta d’ordenació. 
 
 
6. Descripció de la proposta 
 
La proposta per a l’aprovació provisional del POUM no presenta diferències substancials en 
relació amb l’aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió 28 de març de 2019. En 
aquest sentit, la present proposta manté l’estructura plantejada en l’anterior versió al voltant 
de les 5 línies estratègiques següents:  
 
1. Potenciar els espais lliures i el sòl no urbanitzat. D’una banda, es defineixen com a 
elements estructurants els torrents, els espais d’interès natural i els connectors; i d’altra 
banda, es classifiquen i regulen la resta d’espais que formen part del terme municipal.  
2. Reorientar el model de creixement i el projecte de sòl urbà. S’optimitza el sòl residencial 
concentrant-se en l’oferta d’habitatge unifamiliar.  
3. Apostar pel creixement interior i la requalificació urbana. Sense incrementar el sòl urbà i 
mantenint l’orografia actual del sòl no urbanitzable, es pretén assolir un assentament urbà 
compacte i no difós.  
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4. Mantenir i millorar la quantitat i qualitat urbana de l’oferta d’equipaments i espais lliures. 
Millorar les relacions entre les diferents escales d’espais lliures articulant un espai sistèmic 
que integri els espais lliure de proximitat i els de parc territorial.  
5. Integrar el patrimoni en el projecte del municipi. Preservar i conservar el conjunt 
patrimonial per a què tingui major protagonisme en l’ordenació.  
 
Pel que fa a la classificació del sòl, la proposta del POUM per a l’aprovació provisional 
presenta les superfícies següents en relació amb l’aprovada inicialment i el planejament 
vigent:  
 

  

PGOU 2001 POUM aprovat 
inicialment1 

POUM per a 
l'aprovació 
provisional1 

  
(ha) % (ha) % (ha) % 

Sòl urbà 374,5 26,59% 696,04 47,09% 677,72 46,43% 
Sòl urbanitzable delimitat 286,05 20,31% 0,00 0,00% 0 0,00% 
Sòl no urbanitzable 747,78 53,10% 782,03 52,91% 782,03 53,57% 
Total  1.408,33 100,00% 1.478,07 100,00% 1.459,75 100,00% 

1 Segons superfícies aportades en l’apartat 12. Quadres de la memòria d’ordenació  
Taula 1: Classificació de sòl segons planejament vigent, proposta de POUM aprovat inicialment i POUM per a 
l’aprovació provisional. Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació aportada.  

 
En relació amb l’anterior, constatar que les superfícies descrites en l’apartat 6 de la memòria 
d’ordenació per a l’aprovació provisional, les quals són idèntiques en la versió aprovada 
inicialment, no són coincidents amb les expressades en l’apartat 12. Quadres de les dues 
versions del POUM. 
 
Pel que fa al creixement residencial, el POUM per a l’aprovació provisional planteja una 
oferta residencial de 1.941 habitatges, dels quals es consideren de nova implantació un total 
de 914 habitatges, incrementant en 26 habitatges els 888 habitatges previstos en l’anterior 
versió. Aquests habitatges de nova implantació es desenvoluparan mitjançant un total de 24 
polígons d’actuació urbanística (PAU, en endavant) i 9 plans de millora urbana (PMU, en 
endavant). Es constata que el PMU 2 Can Llobateres de l’anterior versió del POUM passa a 
formar part del PAU 6 Can Llobateres, incrementant la seva superfície de 81.114 m2 a 
84.047 m2 i disminuint els habitatges de 88 a 82.  
 
En relació amb el desenvolupament d’activitats econòmiques, el POUM per a l’aprovació 
provisional preveu un total de 5 PMU (4 en l’anterior versió), tot i que en la memòria 
d’ordenació només quantifica la superfície dels definits en la proposta aprovada inicialment, 
sense aportar la superfície corresponent al nou sector previst PMU 02 Carrasco i 
Formiguera. Segons l’annex normatiu, aquest sector té una superfície de 12.449 m2 i un 
sostre d’ús industrial de 5.267 m2st. Atenent això, es preveu un desenvolupament total de 
sòl per activitats econòmiques de 320.519 m2 i un sostre associat de 215.611 m2st.  
 
Pel que fa al sòl no urbanitzable, cal palesar que es manté la regulació del POUM aprovat 
inicialment, establint una ordenació basada en tres categories diferenciades. D’una banda, 
es qualifiquen les zones a partir de les unitats de paisatge dominants, per a les quals 
s’estableixen uns objectius i una regulació per a cadascuna. Es proposen les qualificacions 
següents: Vessants de les Fonts (clau 11), Vessants de la Betzuca (clau 12), i Vall de Can 
Vinyals (clau 13). 
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Per altra banda, dins les qualificacions esmentades, es defineixen els components de la 
qualificació del sòl no urbanitzable. D’acord amb l’article 210 de la normativa, s’estableixen 
els components següents: aigües, hàbitats d’interès comunitari, boscos, matollars, prats i 
herbassars, i sòl agrícola de secà. 
 
Cal constatar que aquesta definició de components no resulta coincident amb l’establerta en 
l’article 227 de la normativa del POUM, ni amb la definida en l’annex normatiu ni amb els 
components definits en els plànols d’ordenació. En conseqüència, caldrà esmenar la 
documentació aportada, tot definint de manera clara i inequívoca els components que 
conformen les qualificacions urbanístiques proposades en tota la documentació que integra 
el POUM. En qualsevol cas, en l’apartat de 2 de l’article 232 de la normativa, s’estableix una 
regulació d’usos i activitats en funció del components, de tal manera que poden ser 
incompatibles, compatibles o compatibles condicionats. 
 
Altrament, en l’annex normatiu només s’aporten els usos admesos en funció dels 
components de la clau 12. Vessants del torrent de la Betzuca, sense aportar la regulació 
proposada per les altres dues qualificacions, sent necessari completar aquesta 
documentació per tal de poder valorar la idoneïtat de la proposta.  
 
Finalment, la tercera vessant de regulació del sòl no urbanitzable correspon als filtres de 
protecció, definits en l’article 210 de la normativa. Aquest conjunt de filtres esdevenen els 
condicionants tranversals que actuen sobre les zones i els components, condicionant els 
seus usos i la seva intensitat. Els filtres que s’identifiquen són: 
 
Filtres de protecció 

Proteccions territorials Riscos Serveis ecosistèmics 
Espais de protecció especial pel 
seu interès natural i agrari 

Risc d’inundació. 
Risc químic. 
Risc tecnològic. 
Risc d’incendis forestals 

Serveis de proveïment 
(zones de recàrrega, zones 
de major valor agrícola). 
Serveis culturals (paisatge, 
entorns xarxa camins i béns 
a protegir). 
 

Taula 2: Filtres de protecció definits en el POUM. Font: Equip redactor 

Cal constatar que la definició de filtres realitzada en l’article 210 no resulta totalment 
coincident amb l’establerta en l’article 228 i amb la incorporada en els annexos normatius, 
qüestió que caldrà esmenar per tal d’aportar una definició unívoca i coincident en tota la 
documentació que integra el Pla. En qualsevol cas, es manté la regulació establerta en 
l’anterior proposta de POUM, ja que en funció dels filtres de protecció, s’estableixen 4 
condicionants a l’hora de regular els usos i activitats en sòl no urbanitzable: compatible 
sense restriccions, compatible condicionada (C1, condicionat a què l’activitat doni valor al sòl 
no urbanitzable, o C2, compatible a la inexistència d’altres emplaçaments) i incompatible.  
 
D’acord amb l’annex normatiu aportat i l’article 233, per la qualificació urbanística 12 
Vessants del torrent de la Betzuca, es constata que es manté la regulació establerta en la 
versió aprovada inicialment. Concretament, pel que fa el filtre de protecció territorial Sòls 
d’especial protecció i connexió, es consideren compatibles totes les actuacions en sòl no 
urbanitzable sempre que no comportin cap alteració de la morfologia i parcel·lació de l’espai 
i quan la seva gestió no malmeti els valors de protecció de secans (condició C), aportin una 
millora i gestió del territori rural (C1), i quan realment estigui justificat que s’hagin d’implantar 
en sòls de protecció especial (C2).  
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Així mateix, es constata que en la zona de flux preferent la major part d’usos són 
incompatibles, exceptuant les infraestructures del sistema de comunicacions (C2), els 
serveis tècnics (C2), l’explotació de recursos naturals (C2) i les construccions 
d’emmagatzematge d’estris o maquinària (C1). Concretament, es permet la construcció de 
petites edificacions d’usos agrícoles de 40 m2 de superfície, sempre i quan no hi hagi 
alternativa. Finalment, en el servei ecosistèmic paisatge, únicament es consideren 
incompatibles les activitats d’explotació de recursos naturals, sent la resta d’usos 
compatibles, amb el benentès que incorporin un estudi d’impacte i integració paisatgística.  
 
En relació amb l’anterior, cal reiterar l’absència en l’annex normatiu de la regulació 
associada a la clau 11. Vessants de les Fonts i a la clau 13. Vall de Can Vinyals i, per tant, 
no es pot valorar la idoneïtat ambiental de la proposta. 
 
Pel que fa a les construccions en sòl no urbanitzable, en l’article 237 de la normativa es 
defineixen el llindar bàsic, corresponent al percentatge d’ocupació màxima de nous edificis, i 
el llindar màxim, el percentatge màxim que es pot assolir addicionalment al llindar base 
sempre que el sostre provingui del reciclatge d’altres edificacions. Mentre no s’aprovi 
l’ordenança que determina de manera periòdica els coeficients de ponderació de 
correspondència d’edificacions entre zones, s’haurà de tenir en compte l’establert en la 
disposició transitòria 5a de la normativa del POUM, pel que fa a la superfície màxima 
d’ocupació per zona següent:  
 

  Clau 11 Clau 12 Clau 13 
 Llindar 

màxim % 
Llindar base 

% 
Agrícoles en secà  2,50 2,50 2,50 2,50 
Agrícoles en forest 0,05 0,05 0,05 0,05 
Ramaderes 10,00 10,00 10,00 10,00 
Actuacions d’interès públic i altres noves construccions  10,00 10,00 10,00 10,00 
Taula 3: Condicions generals d’edificacions. Font: Equip redactor 

 
En l’article 242 s’estableix la regulació de les construccions ramaderes, on es determina que 
la dimensió màxima d’una instal·lació ramadera no podrà excedir el 50% segons l’establert 
en la disposició transitòria cinquena de la capacitat de gestió directa de les seves 
externalitats del total de la zona on s’ubica, atenent l’establert en la taula següent:  
 
  Clau 11 Clau 12 Clau 13 
 Percentatge 

màxim UB 
Construccions ramaderes  50% 6 9 36 
Taula 4: Condicions generals de les construccions ramaderes. Font: Equip redactor 

 
Així mateix, el POUM per a l’aprovació provisional manté les determinacions del Catàleg de 
masies i cases rurals aprovat inicialment, amb l’objectiu d’identificar les construccions en sòl 
no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, regular les intervencions i 
determinar els usos admesos en cada cas. Es manté l’establert en l’article 8 de la normativa 
del Catàleg, en el qual s’estableix el manteniment de l’estructura bàsica de l’edificació, 
sense admetre les ampliacions amb caràcter general, amb excepció que sigui necessària 
per dotar un ús col·lectiu i assolir les condicions d’habitabilitat. D’acord amb la informació 
aportada, els elements inventariats i els usos admesos són els següents:  
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Denominació Usos admesos Zona Runes Accés Serveis 
Ca n'Arús Habitatge familiar 

Habitatge rural  
Establiment hoteler 
Establiment de turisme rural 
Activitats d’educació en el lleure 
Activitats artesanals, artístiques o 
de restauració  
Equipaments o serveis comunitaris 

Clau 13 No Sí Sí 
Can Ferran Clau 11 Sí Mal estat Sí 
Masos de Can Ferran Clau 11 No Sí Sí 
Can Viver de la Serra Clau 13 No Sí Sí 
Can Llobateres Clau 12 No Sí Sí 
Can Corbera Clau 11 No Sí Sí 
Can Vinyals Clau 13 No Sí Sí 
Can Camps Clau 13 No Sí Sí 

Taula 5: Elements catalogats en el Catàleg de masies i cases rurals. Font: Elaboració pròpia a partir de la 
documentació aportada 

 
7. Valoració de l’expedient 
 
En primer lloc, pel que fa al procediment d’avaluació ambiental d’aplicació al Pla, cal posar 
de manifest que, d’acord amb l’apartat 6.a) primer de la disposició addicional vuitena de la 
Llei 16/2015, del 21 de juliol , s’han de sotmetre a avaluació ambiental ordinària els plans 
d’ordenació urbanística municipal.  
 
En el marc d’aquest procediment, i en compliment de les regles establertes a l’article 86 bis i 
la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i a l’article 
24 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, cal incorporar en el Pla que ha de ser objecte 
d’aprovació provisional un document resum en el qual es valori la integració dels aspectes 
ambientals en la proposta, de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació al 
document de referència, i del resultat de les consultes efectuades i com aquestes s’han pres 
en consideració. 
 
En relació amb l’anterior, es constata que la documentació aportada inclou el document 
resum l’estructura del qual s’adequa a les determinacions previstes per la Llei 12/2013, de 9 
de desembre, i que conté els apartats següents: introducció, descripció general del procés 
d’avaluació, avaluació del resultat de les consultes i del seu grau de consideració, 
conclusions del procés d’avaluació i programa de seguiment.  
 
El document resum analitza i justifica la incorporació de les aportacions realitzades en el 
document d’abast. No obstant, es constata que l’estudi ambiental estratègic (EAE, en 
endavant) per a l’aprovació provisional no incorpora part de les consideracions realitzades. 
Així mateix, el document resum no analitza la totalitat dels informes per les administracions 
públiques afectades i les persones interessades recaptats amb contingut ambiental durant el 
període d’informació pública. A més, alguna de les justificacions de com s’ha donat 
compliment a les consideracions no permeten constatar el seu grau d’incorporació en la 
proposta, tal i com es veurà posteriorment. En aquest sentit, el document resum menciona 
l’apartat en el qual s’ha donat resposta sense referir-se el document en qüestió, dificultant la 
seva comprovació. En relació amb aquests aspectes, caldrà esmenar el contingut del 
document resum, tot analitzant el grau d’incorporació de la totalitat de les determinacions 
amb contingut ambiental, especificant de manera clara els documents del POUM on 
s’integren, o en cas contrari, la justificació del seu incompliment. 
 
Amb independència de l’anterior, es posa de manifest que l’expedient administratiu 
incorpora la totalitat dels documents generats durant el procés d’avaluació ambiental i es 
justifica l’acreditació de les consultes a les administracions públiques afectades i a les 
persones interessades en el document d’abast. 
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En relació amb l’EAE per a l’aprovació provisional, es constata que s’ajusta a l’estructura 
establerta en l’article 70 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme, i en l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental.  
 
En quant al seu contingut, es manté pràcticament la descripció dels requeriments ambientals 
establerta en l’EAE aprovat inicialment, tot i que es completa l’apartat de la valoració 
paisatgística del terme municipal. No obstant, no s’aporta un nou plànol dels terrenys 
catalogats d’hàbitats d’interès comunitari tal i com es requeria en el document d’abast i en 
l’informe emès per aquesta Oficina Territorial respecte el Pla aprovat inicialment. Tampoc no 
s’ha esmenat el càlcul de pressió sobre el sòl no urbanitzable, ja que es continua excloent 
del còmput autopistes, carreteres i vies de ferrocarril. Pel que fa a l’anterior versió, s’ha 
suprimit el càlcul dels GEH derivats de la proposta i de les alternatives plantejades, ja que 
únicament es valora la capacitat fotovoltaica del terme municipal. Així mateix, tot i que s’han 
introduït alguns objectius i criteris relatius a l’eficiència energètica del model d’ordenació, a la 
prevenció de riscos hidrològics no s’han tingut en compte la totalitat dels objectius i criteris 
exposats en el document d’abast.  
 
D’altra banda, pel que fa a l’anàlisi de les alternatives, es realitza una valoració comparada 
en funció del grau d’acompliment dels criteris ambientals de les alternatives 1 i 2 pel que fa a 
les determinacions sobre la vialitat, els assentaments, el sòl no urbanitzable i les activitats 
extractives, sense descriure ni valorar l’alternativa 0 –corresponent al planejament vigent. 
Així mateix, es detecta una inconsistència en la valoració de les alternatives ja que 
contraposen objectius amb aspectes de la proposta poc relacionables. A més, cal destacar 
la valoració dels impactes derivats del desenvolupament del PAU i PMU, tot i que no s’han 
quantificat els impactes derivats sobre l’interès connector atenent la diferencial ocupació del 
sòl no urbanitzable en relació amb el planejament vigent. Per tant, caldrà esmenar la 
valoració de les alternatives, tot incorporant l’alternativa 0, i realitzar una valoració conjunta 
d’elles, relacionant de manera adequada les determinacions derivades amb els objectius i 
criteris ambientals.  
 
Finalment, es completa el programa de seguiment definit en funció de les fases de 
desenvolupament del POUM, aportant els indicadors establerts en el document d’abast, tot i 
que no es pot verificar la idoneïtat dels càlculs realitzats. Concretament, s’estableix que el 
percentatge d’ocupació en sòl no urbanitzable és del 0,0%, i s’aporten els GEH sense 
justificar com s’han obtingut aquestes dades. A més, mentre que en la memòria d’ordenació 
l'oferta residencial en els àmbits definits és de 1.941 habitatges i es consideren de nova 
implantació 914 habitatges, en l’EAE defineix el número d’habitatges potencials en 9.401 
habitatges. D’aquesta manera, caldrà aclarir l’origen del resultat dels indicadors aportats, tot 
garantint una coherència amb les determinacions de la proposta.  
 
Altrament, es preveu que la documentació de seguiment estarà conformada per la gestió 
dels sòls urbans i urbanitzables, el seguiment del sòl no urbanitzable, entre d’altres 
aspectes, però no incorpora el càlcul dels indicadors anteriorment esmentats i no verifica 
l’acompliment de les mesures, justificant que l’acompliment d’aquestes mesures es 
normatiu. Per tant, caldrà incorporar el càlcul dels indicadors de seguiments així com la 
verificació de l’acompliment de les mesures correctores per tal d’acreditar la seva efectivitat.  
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Valoració del grau d’incorporació de les al·legacions recaptades 
 
Segons la documentació aportada, durant el període d’informació pública s’han recaptat un 
total de 59 al·legacions. Tot i que en la memòria d’ordenació s’analitza de manera genèrica i 
per temàtiques diferenciades el seu contingut i el seu grau d’incorporació, cal posar de 
manifest que el document resum no especifica quines d’aquestes presenta un contingut 
ambiental i com s’ha donat resposta. Atenent l’anterior, i un cop analitzades les al·legacions 
per part d’aquesta Oficina Territorial, s’ha constatat que les que presenten un contingut 
ambiental són les següents:  
 
Al·legació 1. Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura (27.07.2019):  
 
Identificada com a persona interessada en el document d’abast, es destaquen les 
consideracions ambientals següents:  
 
- Redefinir el model poblacional i residencial per fer-ho sostenible i solidari: plantejant una 
normativa residencial unifamiliar que cerqui l’ecoeficència i l’autogeneració d’energia, 
impulsant una normativa de paisatge urbà, materials i enjardinament de parcel·les privades.  
 
- 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.  
 
- 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.  
 
- 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. 
 
- 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. 
 
Atenent l’anterior, caldrà completar el document resum aportat, tot analitzant el contingut 
ambiental i justificant com s’ha donat resposta a les consideracions ambientals expressades 
en aquesta al·legació. 
 
Valoració del grau d’incorporació dels informes sectorials recaptats  
 
Segons la documentació aportada, s’han recaptat informes amb contingut ambiental 
següents:  
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− Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (03.12.2019) 
− Agència Catalana de l’Aigua (20.10.2020) 
− Oficina Catalana de Canvi Climàtic (31.05.2019) 
− Direcció General de Qualitat Ambiental i de Canvi Climàtic. Acústic i llum (20.06.2019) 
− Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (06.06.2019) 
− Direcció General de Protecció Civil (15.01.2020) 
− Autoritat del Transport Metropolità (12.07.2019) 

 
Així mateix, tal i com s’ha esmentat anteriorment, s’acredita la consulta a la totalitat de les 
administracions públiques afectades i a les persones interessades identificades en el 
document d’abast emès per aquesta Oficina Territorial en data 18 de juliol de 2018.  
 
Atenent el seu contingut i la seva rellevància, a continuació es valoren els informes 
sectorials següents: 
 
1) Aportacions formulades per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (3.12.2019) 
 
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. 
 
Segons la documentació aportada, es va recaptar l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
de 30 d’octubre de 2020, tal i com s’analitzarà posteriorment. 
 
Així mateix, caldrà consultar a la resta d’administracions públiques afectades i al públic 
interessat identificats en el document d’abast emès per aquesta Oficina Territorial en data 18 
de juliol de 2018. 
 
Altrament, caldrà donar compliment a les consideracions establertes en l’informe de l’Oficina 
Catalana de Canvi Climàtic sobre l’aprovació inicial del Pla, de 31 de maig de 2019, tot 
recaptant nou informe d’aquest organisme per tal de validar la seva efectiva incorporació.  
 
Tot i que posteriorment s’analitzarà el grau de resposta i justificació efectuada en el 
document resum, cal palesar que no s’ha recaptat nou informe de l’Oficina Catalana de 
Canvi Climàtic i, per tant, no s’ha donat compliment al requeriment efectuat.  
 
c) Caldrà completar i/o esmenar l’estudi ambiental estratègic en el sentit següent: 
 
c.1) Caldrà compliment als requeriments exposats en el document d’abast i reiterats en el 
present informe, pel que fa a la descripció dels requeriments ambientals, la definició 
d’objectius i criteris, el càlcul d’indicadors i la descripció i valoració de les alternatives.  
 
Segons document resum, s’ha realitzat una revisió dels requeriments ambientals i la 
definició dels objectius i el càlcul d’indicadors. Tot i així, i tal i com s’ha esmentat 
anteriorment, es mantenen els objectius i criteris ambientals de l’anterior versió de l’EAE. Si 
bé el document resum relaciona els objectius i criteris de l’EAE amb els definits amb el 
document d’abast, cal qüestionar la idoneïtat d’alguns criteris exposats en l’EAE per a 
l’aprovació provisional, com avaluar les emissions de GEH, ja que de per si, no esdevé una 
actuació per assolir un model d'ordenació urbanística energèticament eficient. Així mateix, 
no es valora favorablement l’anàlisi de les alternatives plantejades ni el càlcul dels 
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indicadors atenent les consideracions efectuades anteriorment. Per tant, es reitera aquesta 
prescripció.  
 
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. 
 
Segons el document resum, els informes de seguiment es realitzaran segons les 
prescripcions indicades en el punt 9 del programa de seguiment de l’EAE, on s’assegura que 
seguiran aquests indicadors. Tot i valorar favorablement la seva compleció en relació amb 
l’anterior versió, i analitzat l’apartat 9 de l’EAE, no contempla ni els indicadors ni la valoració 
del compliment de la normativa i les mesures. Per tant, tal i com s’ha esmentat anteriorment, 
caldrà completar el programa de vigilància ambiental, incorporant el càlcul dels indicadors 
esmentats i la verificació del compliment de la normativa i les mesures correctores per tal de 
verificar la seva idoneïtat.  
 
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.  
 
Segons document resum, en l’apartat 3 Sensibilitat Ambiental s’especifiquen els efectes 
sobre els valors naturals i ecològics, mentre que en l’apartat 5.3.3 es concreten els filtres de 
protecció transversal, sense especificar com realment s’ha donat compliment a aquestes 
consideracions.  
 
Analitzat l’apartat 3, entenent-se que es tracta de l’EAE, es constata que comprèn els 
apartats 3.1 Sensibilitat ambiental de l’àmbit, i 3.2 Criteris i objectius ambientals específics. 
Potencials efectes ambientals principals, dins el qual es defineixen els potencials impactes 
derivats del POUM de manera genèrica, sense aprofundir sobre els efectes derivats de la 
zonificació i regulació del sòl no urbanitzable. En relació amb l’apartat 5.2.3.3 de l’EAE, es 
descriuen els filtres de protecció transversals presents en el terme municipal, els quals no 
presenten canvis substancials en relació amb l’anterior versió.  
 
Pel que fa a l’anterior, cal palesar que l’EAE per a l’aprovació provisional no ha valorat 
convenientment la regulació del sòl no urbanitzable ni l’impacte associat als components i 
filtres de protecció definits en la prescripció. Pel que fa aquest aspecte, cal constatar que es 
manté la regulació per la clau 12. Vessant del torrent de la Betzuca de l’anterior versió del 
POUM, mentre que per la resta de claus, atenent que no hi figuren en l’annex normatiu, no 
es pot realitzar cap valoració al respecte.  
 
Cal afegir que l’anàlisi dels efectes s’ha de fer arran dels usos i activitats que es poden 
desenvolupar dins els filtres i components atenent els valors naturals i ecològics que els 
conformen, valoració creuada que no es realitza en l’EAE. Per tant, cal reiterar la prescripció 
efectuada, tot sol·licitant que s’aporti la regulació per totes les claus que conformen el sòl no 
urbanitzable.  
 
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 
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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 document resum exposa textualment que en l’apartat 8.2.4 de limitar superfície d’activitats 
extractives, s’analitza aquest aspecte i s’estableixen paràmetres normatius, sense 
especificar res més.  
 
Analitzat l’esmentat apartat 8.2.4, es determina que el POUM limita la superfície màxima de 
l’activitat extractiva, definint-la màxima com la superfície actual, aportant una normativa de 
regulació on, entre d’altres determinacions, només es permetrà l’ampliació de l’activitat 
extractiva si la superfície restaurada és 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. Així mateix, es limita la superfície màxima a la superfície actual de 5 ha.  
 
No obstant l’anterior, cal palesar que cap d’aquestes mesures no estan introduïdes en la 
normativa urbanística i en l’annex normatiu per a l’aprovació provisional. Així mateix, tot i 
que manca la regulació associada a la clau 11 i 12, cal evidenciar que per als sòls qualificats 
amb la clau 12. Vessants del torrent de la Betzuca, es manté l’ordenació establerta en el 
POUM aprovat inicialment i, per tant, no es dona compliment a la prescripció efectuada.  
 
Addicionalment, cal palesar que el document resum no especifica com s’ha donat 
compliment al requeriment de valorar l’impacte associat a l’aparcament de caravanes, 
atenent que era un ús prohibit en el planejament vigent. 
 
Per tant, caldrà reiterar aquesta prescripció per tal d’assegurar una adequada regulació dels 
usos del sòl no urbanitzable en funció dels valors naturals que els caracteritza, sens 
perjudici que es tinguin en compte les mesures establertes en l’EAE per a l’aprovació 
provisional en aquells àmbits que puguin acollir activitats extractives. 
 
c.5) D’acord amb l’informe de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic esmentat, caldrà corregir 
les estimacions de GEH efectuades en l’estudi ambiental estratègic d’acord amb les 
superfícies previstes en la memòria d’ordenació, i comparar els resultats obtinguts amb els 
compromisos assumits per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en el marc del Pacte 
d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible de reduir 12.371,67 tones de CO2 a l’any 2020 en 
relació amb les emissions de l’any 2005.  
 
Segons document resum, en l’apartat 8.1.4.2 es fa el càlcul d’emissions derivades de la 
despesa energètica i de les transformacions de sòl, i s’estima el potencial fotovoltaic de Sant 
Quirze del Vallès. No obstant, analitzat l’apartat 8.1.4.2. Lluita contra el canvi climàtic de 
l’EAE, només s’analitza el potencial fotovoltaic del terme municipal sense que hi constin les 
emissions de GEH, tal i com es determina en el document resum. Així mateix, valorat l’EAE 
per a l’aprovació provisional, cal fer notar que no s’ha aportat cap càlcul de les emissions de 
les GEH per les alternatives estudiades, no acomplint les consideracions efectuades en 
l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic.  
 
Per tant, cal reiterar el compliment d’aquesta consideració.  
 
d) Caldrà esmenar les discrepàncies detectades en la documentació aportada indicades en 
l’apartat de descripció de la proposta del present informe.  
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Segons el document resum s’esmenen discrepàncies. No obstant, tant el nombre 
d’habitatges com el m2 de sostre pels diferents usos establertes en l’apartat 7.2 Demandes 
addicionals de recursos no coincideixen amb els definits en l’apartat 12. Quadres de la 
memòria d’ordenació per a l’aprovació provisional i, per tant, caldrà reiterar la prescripció.  
 
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.  
 
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.  
 
Segons el document resum, no es dona compliment justificant que la proposta del POUM 
aprovada inicialment ja redueix i limita molt l’ocupació del sòl pendent d’edificar en 
l’assentament de Castelltort, i no es troba la manera de traslladar aquest sostre o augmentar 
la compacitat encara més.  
 
En relació amb l’anterior, cal recordar que en l’informe emès per aquesta Oficina Territorial 
en data 3 de desembre de 2019, s’indicava que la proposta aprovada inicialment es 
mantenien els 94 solars i els 211 habitatges pendents de desenvolupar, sense que 
s’incorporés cap millora en relació amb l’avanç del Pla. Atenent l’anterior, no es pot valorar 
adequadament la justificació realitzada.  
 
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.  
 
Segons el document resum, en l’apartat 5.2.1.1 es defineixen les estratègies de 
naturalització de l’espai urbà on s’especifiquen les intensitats mínimes de plantacions 
d’arbrat, segons la localització. 
 
Analitzat el contingut de l’apartat 5.2.1.1 Actuacions previstes en el planejament, i en 
concret, les determinacions relatives al PMU 14 Can Canals Nord, no es detecta cap 
referència a les millores i actuacions definides en el document resum ja que únicament 
estableix les determinacions següents: “Desenvolupa i ordena aquest sector en base a la 
implementació d’usos terciaris, en coherència amb la seva posició de centralitat urbana i 
accessibilitat en transport públic; completar l’edificabilitat romanent 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”. Així mateix, en la fitxa urbanística 
relativa a aquest PMU establerta en l’annex normatiu, no es fa cap referència a la 
naturalització del sector PMU 14 Can Canals Nord. 
 
Per tant, cal reiterar la prescripció efectuada.  
 
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.  
 



 
 

C. d'Aragó, 244-248  
08007 Barcelona 
Tel. 93 214 70 00 
Fax 93 214 70 58 
http://www.gencat.cat/territori 
 
 
 

15 

 

Segons el document resum, a les fitxes de la memòria urbanística (annex normatiu 1. Fitxes 
normatives dels plans de millora urbana) s’especifiquen els paràmetres d’ordenació del 
PMU-12 de Can Corbera, sense determinar com es dona compliment a aquest requeriment.  
 
Analitzat el contingut de la fitxa del PMU-12 Can Corbera i el plànol O5 relatiu a l’ordenació 
detallada del sòl urbà, no es constata que s’hagi donat compliment a les consideracions 
efectuades pel que fa a la preservació dels sòls de protecció especial definits pel PTMB 
atenent que es manté la seva classificació de sòl urbà i les qualificacions d’espais lliures, 
viari i industrial. Per tant, cal reiterar la prescripció efectuada.  
 
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.  
 
Segons el document resum, en l’apartat 8.1.3.3 s’especifica la limitació de sostres i 
reciclatge de les edificacions existents, i en l’apartat 8.1.3.4 es determina el reciclatge de les 
edificacions existents, sense especificar com es dona compliment a la consideració 
efectuada.  
 
En qualsevol cas, es constata que la proposta per a l’aprovació provisional manté les 
determinacions del POUM aprovat inicialment en relació amb la regulació del sòl no 
urbanitzable i, per tant, es reitera el compliment d’aquesta prescripció.  
 
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.  
 
Segons el document resum, l’apartat 4.1.3 especifica els valors de protecció dels filtres 
transversals i concretament dels sectors ecosistèmics de proveïment, sense fer referència al 
contingut de l’article objecte de la prescripció corresponent als filtres de protecció territorial i 
sense definir quins són els valors de protecció de secans.  
 
Analitzat el contingut de l’article 233 Compatibilitat per filtres. Territorials per a l’aprovació 
provisional, es constata que es manté el redactat corresponent a l’article 229 de la normativa 
del POUM aprovat inicialment i, per tant, es reitera la prescripció.  
 
j) Caldrà evitar la transformació i ocupació dels sòls d’interès connector presents en el terme 
municipal, tot realitzant un regulació pròpia per aquests tipus de sòls de tal manera que es 
garanteixi la seva funcionalitat ecològica. 
 
Segons el document resum, en l’apartat 4.1.3 s’especifica dins les unitats de paisatge on 
s’inclouen les proteccions de connectivitat, sense definir quina regulació addicional 
s’estableix per als sòls d’interès connector en relació amb la proposa aprovada inicialment. 
Així mateix, analitzat el contingut de l’apartat 4.1.3 Sòl no urbanitzable de l’EAE per a 
l’aprovació provisional no es constata cap mesura addicional que eviti la transformació i 
ocupació dels sòls d’interès connector, tenint en compte, a més, que es manté la regulació 
del sòl no urbanitzable prevista en la proposta del POUM aprovat inicialment per la clau 12.  
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A falta d’aportar la regulació associada a les claus 11 i 13, cal reiterar la prescripció 
efectuada.  
 
k) Caldrà alliberar de l’edificació el límit occidental del sector PMU 2 Can Llobateres, 
actualment ocupat per una zona forestal catalogada amb pendents superiors al 20%, 
atenent la vulnerabilitat manifesta en aquest àmbit de l’eix connector identificat pel 
planejament territorial i seguint les directrius de l’informe urbanístic i territorial adoptat per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 24 de juliol de 2018. 
 
Segons el document resum, s’ha estudiat l’ocupació actual de les parcel·les, considerant 
també les que no estan ocupades però tenen llicencies concedides i la relació de les lliures 
amb el pendent superior al 20% de l’àmbit. Un cop fet aquesta anàlisi de la situació actual i 
tenint present el context històric, es considera que aquesta modificació que es proposa no 
es viable. 
 
Tot i que en relació en el POUM aprovat inicialment s’han reduït el nombre d’habitatges de 
88 a 82 en el PAU 6 Can Llobateres (PMU 2 en l’anterior versió del POUM), no es constata 
que s’hagi alliberat d’edificació la zona occidental d’aquest àmbit, tal i com es requeria en 
l’informe emès per aquesta Oficina Territorial. Per tant, i atenent que no es dona compliment 
al requeriment efectuat s’insta a buscar alternatives per tal de reubicar les parcel·les més 
occidentals de l’àmbit del sòl urbà que comprometen a l’interès connector supramunicipal, 
per tal d’alliberar aquest àmbit, en el sentit expressat en l’informe urbanístic i territorial. 
 
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.  
 
Segons el document resum, en la fitxa PMU 3 Can Ponsic s’estableix com a objectiu garantir 
la continuïtat ecològica i visual del sòl no urbanitzable de la Serra de Galliners fins al torrent 
del a font del Pont. Aquesta consideració s’ha tingut en compte per l’elaboració dels 
paràmetres de regulació que es descriuen per aquest sector. 
 
Pel que fa aquesta justificació, cal palesar que es manté l’ordenació i pràcticament les 
mateixes determinacions normatives per aquest sector respecte la proposta aprovada 
inicialment (únicament s’han introduït les condicions de servituds aeronàutiques atenent la 
proximitat de l’àmbit a l’aeroport de Sabadell).  
 
Cal recordar que en l’informe d’aquesta Oficina Territorial de 19 de desembre de 2019, 
s’indicava que en aquest sector es permetia l’ampliació de l’equipament sanitari-assistencial 
existent en 16.396 m2 de sostre en un àmbit designat com a punt crític per a la connectivitat 
pel PTMB i, per tant, s’establien un conjunt de consideracions per minimitzar l’ocupació 
extensiva del nou sostre, preservant la matriu agrícola i recuperant els hàbitats naturals. Per 
tant, tot i la justificació realitzada, no s’ha detectat cap condicionant que possibiliti donar 
compliment al requeriment efectuat, per la qual cosa es reitera el seu compliment.  
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Imatge 1. Ordenació de sòl urbà pel PMU 3 Can Ponsic en la proposta aprovada inicialment i per la versió 
provisional. Font: Equip redactor. 

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.  
 
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.  
 
Segons document resum, en la memòria d’ordenació s’especifica la qualificació del sistema 
hidrològic sense definir de quina manera s’ha donat compliment ja que no s’aporta com s’ha 
modificat la superfície d’aquesta clau. Pel que fa a l’admissió d’usos, el document resum 
referencia l’apartat 8.2.4 pel que fa a la definició de les activitats extractives sense 
especificar si s’han produït canvis en la regulació del sòl no urbanitzable pel que fa aquesta 
activitat així com per les construccions agrícoles de 40 m2.  
 
Tenint en compte que no es constata que s’hagin introduït les consideracions efectuades per 
aquesta Oficina Territorial, cal reiterar la prescripció efectuada.  
 
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. 
 
Segons el document resum, aquest requeriment es dona compliment tant a l’apartat 4.1.3 
del sòl no urbanitzable com en l’apartat 8.1.4.2 que fa referència a la normativa ambiental 
del planejament derivat, concretament a la normativa del paisatge. Cal advertir, no obstant, 
que l’apartat 8.1.4.2 de l’EAE per a l’aprovació provisional fa referència a la lluita contra el 
canvi climàtic i no es localitza cap apartat relatiu a Normativa ambiental en l’EAE aportat i, 
per tant, no es pot verificar el compliment d’aquest requeriment.  
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Tot i que en el document resum especifica que el POUM proposa la recuperació dels sòls 
que històricament han estat sòls agraris, analitzada la proposta per a l’aprovació provisional 
no es constata aquesta mesura.  
 
Per tant, sens perjudici que l’EAE per a l’aprovació provisional hagi completat la descripció 
de la qualitat i fragilitat paisatgística del terme municipal, no es constaten canvis normatius 
que suposin una millora de la protecció d’aquests àmbits més significatius a nivell de 
paisatge, i per tant, cal reiterar el compliment de la prescripció.  
 
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. 
 
Segons document resum, les mesures del POUM per al compliment de les determinacions 
de l’Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, es descriuen en l’apartat 8.1.4 de Canvi 
Climàtic. No obstant, analitzada la documentació aportada no es constata la menció de 
l’Acord ara esmentat, i per tant, es reitera la prescripció.  
 
2) Aportacions formulades per l’Agència Catalana de l’Aigua (20/10/2020) 
 
Pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement tenint en compte les següents 
consideracions:  
 
- 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. 
 
Segons el document resum, s’han actualitzat les franges inundables (zona de flux preferent i 
de les zones inundables) segons els 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 la Conca Fluvial de 
Calalunya, aprovats i publicats el juliol 2020.  
 
- 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. 
 
Segons el document resum, en les fitxes de cada sector es descriuen aquestes 
prescripcions. No obstant, analitzades aquestes fitxes, no s’ha pogut constatar la 
incorporació d’aquest aspecte, tenint en compte el quadre resum adjuntat en l’informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua de 20 d’octubre de 2010, on es relacionen els torrents i rieres 
presents en el terme municipal (torrent de la Betzuca, riera de Rubí, torrent de Can 
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Llobateres, torrent de la Font del Pont, torrent de la Vallcorba) amb l’afecció potencial als 
PAU i PMU proposats.  
 
Per tant, no s’ha pogut constatar el compliment d’aquesta consideració.  
 
- 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.  
 
Segons es justifica en el document resum, en les fitxes de cada sector es descriuen 
aquestes prescripcions del Reglament del Domini Públic Hidràulic. No obstant l’anterior, no 
s’ha pogut constatar la incorporació d’aquest condicionant.  
 
- 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). 
 
Segons el document resum, en el planejament derivat es tindrà en compte aquesta 
normativa sectorial. Tot i això, no s’ha pogut constatar la introducció d’aquestes mesures.  
 
- 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.  
 
El document resum no justifica com s’ha donat compliment a aquest requeriment i, per tant, 
caldrà esmenar aquesta mancança. 
  
- 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.  
 
El document resum no justifica com s’ha donat compliment a aquest requeriment i, per tant, 
caldrà esmenar aquesta mancança. 
 
- En relació amb les afeccions mediambientals, el planejament proposat es compatible amb 
el “Criteris d’intervenció dels espais fluvials”, redactats per l’ACA de març de 2002.  
 
El document resum no justifica com s’ha donat compliment a aquest requeriment i, per tant, 
caldrà esmenar-lo. 
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3) Aportacions formulades per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (31.05.2019) 
 
- 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.  
 
Segons el document resum, en l’apartat 2.3.5 del present EAE s’actualitza el marc normatiu i 
planificador.  
 
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. Caldria doncs, que l’estudi ambiental 
estratègic corregeixi aquestes estimacions d’acord amb les superfícies previstes a la 
memòria d’ordenació. 
 
Caldria doncs, que l’estudi ambiental estratègic corregeixi aquestes estimacions d’acord 
amb les superfícies previstes a la memòria d’ordenació. 
 
Segons el document resum, en l’apartat 8.1.4.2 es fa el càlcul d’emissions derivades de la 
despesa energètica i de les transformacions de sòl, i s’estima el potencial fotovoltaic de Sant 
Quirze del Vallès. No obstant, tal i com s’ha esmentat anteriorment, l’apartat 8.1.4.2 Lluita 
contra el canvi climàtic de l’EAE per a l’aprovació provisional només valora el potencial 
fotovoltaic de Sant Quirze del Vallès. S’evidencia que en l’EAE per a l’aprovació provisional 
no s’han calculat el GEH derivats de les alternatives del POUM pel que fa al consum 
energètic, mobilitat generada, consum d’aigua i sanejament, càlcul que si s’adjuntaven – 
juntament amb un annex justificatiu- en l’EAE aprovat inicialment.  
 
Per tant, caldrà esmenar aquesta mancança, tot donant compliment als requeriments 
efectuats en l’informe emès per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic.  
 
- 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 document resum no s’aporta cap justificació de com s’ha donat compliment a aquest 
requeriment i, per tant, caldrà esmenar aquesta mancança.  
 
- 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  
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c) Aprofitament dels recursos locals que abasteixen energèticament l’àmbit  
d) Compensació de l’impacte energètic generat. 
 
Segons el document resum, en l’apartat 8.1.4.2 es fa el càlcul d’emissions derivades de la 
despesa energètica i de les transformacions de sòl i s’estima el potencial fotovoltaic de Sant 
Quirze del Vallès. Així mateix, es justifica que en l’EAE per a l’aprovació provisional, 
s’especifiquen mesures dirigides minimitzar els efectes del canvi climàtic:  
 
- Càlcul de potencial fotovoltaic del municipi  
- Mesures en els nous planejaments en habitatge uni i plurifamiliar, industrial i terciari.  
 
No obstant l’anterior, les normes urbanístiques del POUM i l’annex normatiu per a 
l’aprovació provisional presenta el mateix contingut que les determinacions de la proposta 
per a l’aprovació inicial. Concretament, es constata que en l’article G8. Criteris ambientals i 
d’ecoeficiència dels edificis es manté la referència del Decret 21/2006, de 14 de febrer així 
com en l’annex 4. Normativa ambiental no s’introdueixen mesures addicionals que assegurin 
que es dona compliment al requeriment efectuat per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic.  
 
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...) .  
 
Segons el document resum, en l’apartat 8.2.1 es descriuen les franges de protecció contra 
incendis forestals. Analitzat el contingut d’aquest apartat de l’EAE per a l’aprovació 
provisional, es constata que s’aporten els requeriments normatius establerts al Decret 
123/2005 de 14 de juny i la Llei 5/2003 de 22 d’abril, les quals es contemplen en l’article 41 
de la normativa per a l’aprovació provisional.  
 
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. 
 
D’acord amb el document resum, s’han actualitzat les franges inundables (zona de flux 
preferent i de les zones inundables) segons els 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 la Conca 
Fluvial de Calalunya, aprovats i publicats el juliol 2020. 
 
4) Aportacions formulades per la Direcció General de Qualitat Ambiental i de Canvi Climàtic. 
Acústic i llum (20.06.2019) 
 
Pel que fa el vector acústic, s’estableixen les consideracions següents:  
 
- 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.  
 
Segons s’exposa en el document resum, en l’apartat 8.3 es descriuen els condicionants 
ambientals per sectors definint les zones de sensibilitat acústica en funció del mapa de 
capacitat acústica aprovat. 
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- 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.  
 
El document resum no justifica com s’ha donat compliment a aquest requeriment i, per tant, 
caldrà esmenar-lo. 
 
- 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.  
 
S’ha 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 del sòl, activitats, 
instal·lacions, construccions o edificacions.  
 
Segons el document resum, els instruments de planejament derivat i, si és el cas, la seva 
avaluació ambiental, hauran de justificar el compliment d’aquests objectius de qualitat 
acústica, del mapa de capacitat acústica vigent i de les normes per a les noves 
construccions en zones de soroll. 
 
- 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. 
 
Segons es justifica en el document resum, en l’apartat 8.3 es descriuen els condicionants 
ambientals per sectors definint les zones de sensibilitat acústica en funció del mapa de 
capacitat acústica aprovat. No obstant l’anterior, en la normativa relativa a les fitxes dels 
PAU i PMU proposats, no es constata cap referència al requeriment anteriorment expressat 
i, per tant, no es pot constatar el seu compliment.  
 
Si el projecte bàsic d’una nova construcció no compleix el que disposa l’apartat anterior, el 
procediment administratiu d’atorgament resta en suspens fins que se n’acrediti el seu 
compliment o previsió. 
 
Segons document resum, el planejament derivat haurà de tenir en compte la proposta de 
zonificació acústica realitzada en el marc del POUM. 
 
En relació amb el vector lumínic, es determinen les consideracions següents:  
 
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.  
 
Cal 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. 
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Segons el document resum, la normativa estableix els criteris següents en tots els àmbits en 
relació amb la zonificació lumínica, segons els possibles usos pretesos per l’ordenació del 
POUM, i en coherència amb el Mapa de protecció lumínica de Catalunya. Es constata que 
per vialitat, zones verdes intensives, residencial i equipaments atribueix una limitació de 
capacitat lumínica E3 mentre que per les zones verdes serà E2.  
 
Les instal·lacions d’enllumenat exterior han de complir, 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. 
 
El document resum no justifica com s’ha donat compliment a aquest requeriment i, per tant, 
caldrà esmenar-lo. 
 
5) Aportacions formulades per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (06.06.2019) 
 
En l’informe emès per aquest organisme s’estableix la consideració següent:  
 
La documentació que ens ha estat remesa per l’emissió d’aquest informe 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. 
 
Segons document resum, en l’apartat 2.1.2.4 de Riscos geològics 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, 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); i mapa detectant els nivells de perillositat. 
 
A més, cal tenir en compte l’informe de 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.  
 
Així mateix, en l’informe de l’Autoritat del Transport Metropolità, de 12 de juliol de 2019, es 
requereix el nombre de places que caldrà reservar per a vehicles elèctrics i establir una 
millora de l’oferta de transport públic intermunicipal i dins del propi municipi.  

El document resum no valora com s’ha donat resposta als requeriments efectuats, per la 
qual cosa caldrà completar-lo. 
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Valoració de les modificacions introduïdes des de l’aprovació inicial 
 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, no s’aprecien canvis en la proposta del POUM per a 
l’aprovació provisional respecte a l’aprovada inicialment que siguin susceptibles de valoració 
ambiental. No obstant l’anterior, cal palesar que, durant la tramitació del POUM, es va dur a 
terme l’avaluació ambiental estratègica simplificada de la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació al sector Can Canals, al terme municipal de Sant Quirze del Vallès, finalitzada 
per resolució de la directora dels Serveis Territorials a Barcelona, de 18 d’octubre de 2020, 
motivat per l’informe proposta d’aquesta Oficina Territorial de 5 d’agost de 2020, en la qual 
es concloïa no sotmetre l’esmentada Modificació puntual a avaluació ambiental estratègica 
ordinària amb el benentès que es donés compliment a un conjunt de consideracions, de les 
quals es destaquen les següents:  
 
- Caldrà mantenir l’àrea de protecció hidrològica i una superfície d’espais lliures contínua i 
adequada adjacent al riu Sec, allunyant els equipaments i serveis tècnics de la llera, per tal 
de preservar la seva funció connectora, i així donar compliment a l’article 2.24 de les normes 
d’ordenació territorial del Pla territorial metropolità i als objectius de qualitat paisatgística 
establerts en el Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona per aquesta 
unitat. 
- Caldrà prioritzar un paviment tou, drenant i porós, i evitar l’artificialització dels espais 
lliures, mantenint una coberta natural que garanteixi la infiltració i s’eviti l’augment de 
l’escorrentia superficial. 
- 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 riscos alts d’erosió. 
 
Per tant, pel que fa al desenvolupament del PMU 15 Can Canals Est, la proposta del POUM 
haurà de donar compliment a les consideracions efectuades en la resolució esmentada per 
tal de mantenir l’àrea de protecció hidrològica i una superfície d’espais lliures contínua i 
adequada al riu Sec, atenent la pèrdua de permeabilitat i connectivitat ecològica en relació 
amb el planejament vigent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 2: Planejament vigent en l’àmbit de Can Canals i 
proposta per a l’aprovació provisional. Font: Elaboració 
pròpia i equip redactor. 

 
D’altra banda, es recorda que en l’annex normatiu 5. Usos admesos en el sòl no 
urbanitzable aportat en la proposta per l’aprovació provisional, només consta la regulació 
associada a la clau 12. Vessants del torrent de la Betzuca, sense definir les determinacions 
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per la resta de les qualificacions compreses en sòl no urbanitzable. Per tant, caldrà 
completar la mancança detectada per tal de poder valorar la idoneïtat ambiental de la 
proposta, tenint en compte les consideracions efectuades en l’informe d’aquesta Oficina 
Territorial de 3 de desembre de 2019.  
 
Seguiment ambiental 
 
Analitzat l’apartat 9 de l’EAE relatiu al programa de seguiment, es valora favorablement la 
seva compleció en relació amb l’anterior versió, destacant la incorporació de la periodicitat 
dels informes de seguiment. Tot i així, no es preveuen ni els indicadors ni la valoració del 
compliment de la normativa i les mesures. Per tant, tal i com s’ha anat esmentat al llarg 
d’aquest informe proposta, caldrà completar el programa de vigilància ambiental, 
incorporant en la documentació el càlcul dels indicadors esmentats i la verificació del 
compliment de la normativa i les mesures correctores per tal de valorar la seva efectivitat i 
l’aparició d’efectes adversos no contemplats. 
 
Resum del procediment d’avaluació ambiental 
 
La proposta per a l’aprovació provisional manté les determinacions de l’anterior versió 
aprovada inicialment del POUM, sense donar compliment a la majoria de les consideracions 
efectuades per aquesta Oficina Territorial en l’informe emès en data 3 de desembre de 
2019. Tot i que l’EAE estableixi uns condicionants de millora, com a l’hora d’implantar les 
activitats extractives o recuperar antics espais agrícoles, aquestes millores no han estat 
introduïdes en la proposta del POUM, així com tampoc no s’han valorat els impactes 
d’admetre segons quins usos i activitats en aquells àmbits de més interès i valor natural. En 
aquest sentit, l’absència de regulació dels usos i activitats admesos per les claus 11 
Vessants de les Fonts i 13 Vall de Can Vinyals impossibilita una valoració ambiental de la 
idoneïtat del proposta.  
 
D’altra banda, i pel que fa al contingut de l’EAE, cal posar de manifest que no s’han donat 
compliment als requeriments efectuats per aquesta Oficina Territorial tant en el document 
d’abast com en l’informe sobre l’aprovació inicial. Concretament, cal palesar que l’EAE no ha 
aportat el càlcul dels gasos d’efecte hivernacle per cadascuna de les alternatives, tenint en 
compte les consideracions efectuades per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic.  
 
Així mateix, el document resum no valora la totalitat de les consideracions i aportacions amb 
contingut ambiental que s’han recaptat durant el tràmit d’informació pública, i algunes de les 
justificacions realitzades no permeten copsar com s’han donat resposta. Per tant, el 
document resum esdevé insuficient a l’hora de poder valorar les millores introduïdes com a 
conseqüència del procediment d’avaluació ambiental. 
 
Finalment, en el programa de vigilància ambiental aportat no especifica que els informes de 
seguiment hagin d’incorporar el càlcul dels indicadors ambientals ni la valoració del 
compliment de la normativa i les mesures associades, sent per tant incomplert.  
 
D’acord amb l’exposat, no es pot efectuar una valoració favorable del procediment 
d’avaluació ambiental estratègica efectuat. 
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9. Proposta de resolució 
 
Revisada la documentació aportada i un cop fetes les consideracions exposades en els 
apartats anteriors, es proposa que el director general de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural adopti la resolució següent: 
 
-1 Formular la declaració ambiental estratègica del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Sant Quirze del Vallès, amb caràcter desfavorable, fins a la seva esmena amb la 
incorporació de les prescripcions següents: 
 
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.  
 
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 la seva idoneïtat ambiental.  
 
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, tot recaptant nou informe d’aquest organisme per tal de 
validar la seva efectiva incorporació.  
 
d) Caldrà esmenar el contingut del document resum, tot analitzant el grau d’incorporació de 
la totalitat de les determinacions amb contingut ambiental efectuades, especificant de 
manera clara els documents del POUM on s’integren, o en cas contrari, la justificació del seu 
incompliment. 
 
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 una valoració conjunta d’elles, relacionant de manera adequada les determinacions 
derivades amb els objectius i criteris ambientals, tot justificant el grau d’acompliment 
d’aquests, emprant per aquesta finalitat el càlcul dels indicadors ambientals expressats en el 
document d’abast.  
 
Altrament, caldrà completar el programa de vigilància ambiental, incorporant el càlcul dels 
indicadors com la verificació del compliment de la normativa i les mesures correctores per tal 
de verificar la seva efectivitat. 
 
f) Caldrà assegurar una adequada regulació dels usos del sòl no urbanitzable en funció dels 
valors naturals que els caracteritza, sens perjudici que es tinguin en compte les mesures 
establertes en l’estudi ambiental estratègic en aquells àmbits que puguin acollir activitats 
extractives. 
 
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.  
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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.  
 
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 POUM per a l’aprovació 
provisional, de regulació del filtre de protecció territorial.  
 
l) 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.  
 
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.  
 
m) 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.  
 
n) Caldrà evitar la transformació i ocupació dels sòls d’interès connector presents en el 
terme municipal, tot realitzant un regulació pròpia per aquests tipus de sòls de tal manera 
que es garanteixi la seva funcionalitat ecològica. 
 
o) Caldrà evitar la transformació i ocupació dels sòls d’interès connector presents en el 
terme municipal, tot realitzant un regulació pròpia per aquests tipus de sòls de tal manera 
que es garanteixi la seva funcionalitat ecològica. 
 
p) 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. 
 
q) 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. 
 
r) 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.  
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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) Caldrà 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. 
 
t) 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. 
 
x) 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. 
 
-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona.  
 
 

 
Vist i plau, 

Sergi Miquel Ruiz Laura Fonts Torres 

Tècnic de l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona 

Cap de l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona 

Signat electrònicament 
 

Signat electrònicament 
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RESOLUCIÓ 
TES/   /2021, de 25 de maig, per la qual es formula la declaració ambiental estratègica del 
Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès (exp. 
OTAABA20180043). 
 
 
Fets 
 
En data 18 de juliol de 2018, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona va emetre el document d’abast en relació amb l’avanç del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès, en el qual s’efectuà una valoració dels 
objectius i criteris adoptats, de la justificació de les alternatives considerades i de la 
proposta plantejada.  
 
Així mateix, s’identificaren les administracions públiques afectades i les persones 
interessades en el procediment d’avaluació ambiental; en concret, la mateixa Oficina 
Territorial, l’Agència Catalana de l’Aigua, els Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, els Serveis Territorials a 
Barcelona del Departament de Cultura, la Direcció General de Transports i Mobilitat, la 
Sub-direcció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica, la Sub-
direcció General de Biodiversitat i Medi Natural, l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada 
de Barcelona, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la Sub-direcció General de 
Programes en Protecció Civil, l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural i ADENC - Associació per la 
Defensa i l’Estudi de la Natura. 
 
Segons la documentació aportada, en sessió de 28 de març de 2019 el Ple municipal va 
aprovar inicialment el Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallès, el 
qual es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació al BOP de Barcelona, 
d’11 d’abril de 2019; al DOGC, d’11 d’abril de 2019; al tauler electrònic de la Corporació 
del 9 d’abril de 2019 a l’11 de juny de 2019; al Diari de Sabadell, d’11 i 12 d’abril de 2019; 
al diari El Punt Avui de 8 d’abril de 2019; i a la pàgina web de la Corporació.  
 
Posteriorment, es va acordar prorrogar fins al dia 30 de juny de 2019 el període 
d’informació pública del POUM, per la qual cosa aquest acord es va publicar al BOP de 
Barcelona, de 12 de juny de 2019; al DOGC, de 14 de juny de 2019; al tauler electrònic 
de la Corporació de l’11 al 30 de juny de 2020; al Diari de Sabadell de 13 i 14 de juny de 
2019; al diari El Punt Avui de 13 de juny de 2019; i a la pàgina web de la Corporació.  
 
En sessió de 25 de juliol de 2019, el Ple municipal va aprovar la correcció d’errades i 
omissions del document del POUM aprovat inicialment, tot determinant que aquestes 
errades i omissions no afecten el contingut del document aprovat inicialment ni comporten 
cap modificació substancial de les seves determinacions. Aquest acord es va publicar al 
BOP de Barcelona, de 19 d’agost de 2019; al DOCG, de 26 d’agost de 2019; al tauler 
electrònic de la Corporació, del 23 d’agost de 2019 al 24 de setembre de 2019; al Diari de 
Sabadell, del 24 i 25 d’agost de 2019; al diari El Punt Avui, de 22 d’agost de 2019; i a la 
pàgina web de la Corporació. 
 
Segons la documentació, es va presentar un total de 59 al·legacions. 
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Simultàniament, s’efectuaren les consultes a les administracions públiques afectades i a 
les persones interessades anteriorment esmentats, arran de les quals l’Oficina Territorial 
emeté un informe, en data 3 de desembre de 2019, en el qual s’efectuà un seguit de 
consideracions que calia complir. 
 
Posteriorment, en dates 28 d’agost, 5 i 25 de novembre, i 21 i 22 de desembre de 2020,  
van entrar al registre electrònic del Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud de 
la declaració ambiental estratègica del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant 
Quirze del Vallès i la documentació necessària per emetre-la, presentades per 
l’Ajuntament.  
 
Un cop rebut l’expedient complet, ha estat analitzat tècnicament per l’Oficina Territorial 
esmentada en l’informe proposta de 29 d’abril de 2021, en el qual es valora el 
procediment d’avaluació ambiental al qual ha estat subjecte el Pla, tenint en compte les 
determinacions establertes pels organismes consultats i el resultat de la informació 
pública, tot analitzant-ne el grau d’incorporació a la proposta.  
 
Prèviament, es descriu la proposta finalment adoptada, la qual té per objecte revisar el 
planejament urbanístic vigent al municipi, basant-se en cinc línies estratègiques:   
 
- Potenciar els espais lliures i el sòl no urbanitzat. D’una banda, es defineixen com a 
elements estructurants els torrents, els espais d’interès natural i els connectors; i d’altra 
banda, es classifica i regula la resta d’espais que formen part del terme municipal.  
 
- Reorientar el model de creixement i el projecte de sòl urbà. S’optimitza el sòl residencial 
concentrant-lo en l’oferta d’habitatge unifamiliar.  
 
- Apostar pel creixement interior i la requalificació urbana. Sense incrementar el sòl urbà i 
mantenint l’orografia actual del sòl no urbanitzable, es pretén assolir un assentament urbà 
compacte i no difós.  
 
- Mantenir i millorar la quantitat i la qualitat urbana de l’oferta d’equipaments i espais 
lliures. Millorar les relacions entre les diferents escales d’espais lliures articulant un espai 
sistèmic que integri els espais lliures de proximitat i els de parc territorial.  
 
- Integrar el patrimoni en el projecte del municipi. Preservar i conservar el conjunt 
patrimonial perquè tingui un major protagonisme en l’ordenació. 
 
Pel que fa al creixement residencial, el Pla planteja una oferta residencial de 1.941 
habitatges, dels quals es consideren de nova implantació 914 habitatges, a implantar a 
través del desenvolupament de 24 polígons d’actuació urbanística i 9 plans de millora 
urbana. En relació amb el desenvolupament d’activitats econòmiques, es preveu un total 
de 5 plans de millora urbana. 
 
Quant al sòl no urbanitzable, s’estableix una ordenació basada en tres categories 
diferenciades. D’una banda, es qualifiquen les zones a partir de les unitats de paisatge 
dominants, per a les quals s’estableixen uns objectius i una regulació per a cadascuna: 
vessants de les Fonts (clau 11), vessants de la Betzuca (clau 12) i Vall de Can Vinyals 
(clau 13). D’altra banda, dins les qualificacions esmentades, es defineixen els 
components de la qualificació del sòl no urbanitzable (aigües, hàbitats d’interès 
comunitari, boscos, matollars, prats i herbassars, i sòl agrícola de secà). Finalment, la 



  

Provença, 204-208 
08036 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 
http://territori.gencat.cat 

tercera vessant de regulació del sòl no urbanitzable correspon als filtres de protecció, que 
esdevenen els condicionants tranversals que actuen sobre les zones i els components, 
condicionant-ne els usos i la intensitat.  
 
En primer lloc, en l’informe proposta mencionat s’analitza la documentació ambiental 
aportada i es constata que l’estructura del document resum s’adequa a les 
determinacions previstes per la Llei 12/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
organitzant-se en els apartats següents: introducció, descripció general del procés 
d’avaluació, avaluació del resultat de les consultes i del seu grau de consideració, 
conclusions del procés d’avaluació i programa de seguiment. No obstant l’anterior, es 
constaten un seguit de mancances en relació amb el seu contingut, per la qual cosa es 
requereix que es completi amb l’anàlisi del grau d’incorporació de la totalitat de les 
determinacions amb contingut ambiental, especificant de manera clara els documents del 
Pla on s’integren, o, en cas contrari, detallant la justificació de l’incompliment, entre 
d’altres consideracions. 
 
Així mateix, es constata la inclusió de l’estudi ambiental estratègic, el qual segueix en 
bona mesura l’estructura establerta en l’article 70 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i s’adequa a les determinacions de 
l’article 20 i de l’annex IV de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
Tot i així, es palesa que el seu contingut no dona un adequat compliment als 
requeriments efectuats en el document d’abast i en l’informe sobre l’aprovació inicial, per 
la qual cosa es determina la necessitat d’esmenar-lo.  
 
Pel que fa al seguiment ambiental, es requereix incorporar el càlcul dels indicadors de 
seguiment, així com la verificació de l’acompliment de les mesures correctores per tal 
d’acreditar-ne l’efectivitat. 
 
En segon lloc, en l’informe proposta s’efectua una valoració del grau d’incorporació de les 
aportacions de caràcter ambiental efectuades en les al·legacions presentades i en els 
informes emesos pels organismes sectorials; en concret, per la mateixa Oficina Territorial, 
l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la Direcció General 
de Qualitat Ambiental i de Canvi Climàtic pel que fa als vectors acústic i llum, l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la Direcció General de Protecció Civil i l’Autoritat del 
Transport Metropolità.   
 
En aquest sentit, i tal i com s’especifica en la valoració del resultat global del procediment 
d’avaluació ambiental al qual ha estat subjecte el present Pla, es constata que la proposta 
objecte de valoració manté les determinacions de l’anterior versió aprovada inicialment, 
sense donar compliment a la majoria de les consideracions efectuades per l’Oficina 
Territorial en l’informe emès en data 3 de desembre de 2019. 
 
De la mateixa manera, es posa de relleu que en la proposta del Pla per a l’aprovació 
provisional no s’aprecien canvis respecte a l’aprovada inicialment que siguin susceptibles 
de valoració ambiental. Tot i així, es palesa que, durant la seva tramitació, es va dur a 
terme l’avaluació ambiental estratègica simplificada de la Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació al sector Can Canals, al terme municipal de Sant Quirze del Vallès, 
per la qual cosa es recorda la necessitat de donar compliment a les consideracions de 
l’informe ambiental estratègic emès per resolució de la directora dels Serveis Territorials a 
Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat, de 18 d’octubre de 2020. 
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D’acord amb l’exposat, no es pot efectuar una valoració favorable del procediment 
d’avaluació ambiental estratègica efectuat. 
 
 
Fonaments de dret 
 
La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, 
de 5 de desembre, estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, 
programes i projectes que puguin tenir efectes en el medi ambient.  
 
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, estableix que, mentre no es dugui a terme 
l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a 
la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, seran d’aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no 
contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la mateixa 
disposició. 
 
L’apartat 6.a) primer de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, 
determina que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària els plans 
d’ordenació urbanística municipal. 
 
L’article 86 bis i la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, concreten la tramitació de l’avaluació ambiental dels plans urbanístics.  
 
L’article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que el procediment 
d’avaluació ambiental estratègica ordinària finalitza amb la formulació de la declaració 
ambiental estratègica per part de l’òrgan ambiental.  
 
L’article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, determina que l’òrgan ambiental en relació 
amb tots els plans i programes objecte d’aquesta Llei és el departament de 
l’Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient.  
 
L’article 103 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com 
a òrgan ambiental en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 
D’acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,  
 
 
Resolc: 
 
—1 Formular la declaració ambiental estratègica del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Sant Quirze del Vallès, amb caràcter desfavorable, fins que s’esmeni amb la 
incorporació de les prescripcions següents: 
 
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 
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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.  
 
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.  
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
g) Caldrà mantenir com a sòl no urbanitzable els sòls de protecció especial definits pel 
Pla territorial metropolità de Barcelona que s’integren en el PMU 12 Can Corbera, d’acord 
amb l’article 2.6 de les normes d’ordenació territorial, sens perjudici de les consideracions 
efectuades en l’article 2.10 de les mateixes normes.  
 
h) Caldrà minimitzar el consum de sòl associat a les noves construccions, realitzant una 
regulació específica de cadascuna de les claus contemplades en funció dels valors 
naturals i ecològics, limitant l’ocupació en aquells espais d’interès connector i assegurant 
que el reciclatge de les construccions existents comporti un enderroc superior a la 
superfície addicional construïda.  
 
i) Caldrà clarificar quins són els valors de protecció de secans compresos en el terme 
municipal, atenent el contingut de l’article 233 de la normativa del Pla per a l’aprovació 
provisional, de regulació del filtre de protecció territorial.  
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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.  
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
—2 Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, i publicar-la al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
 
Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin 
procedents en via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat el Pla, 
o bé sens perjudici dels que siguin procedents en via administrativa contra l’acte 
d’aprovació del Pla, de conformitat amb l’article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre. 
 
D’acord amb l’article 27 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, la declaració ambiental 
estratègica perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s’ha aprovat el Pla en el 
termini màxim de dos anys des que es publiqui. 
 
 
Barcelona, 25 de maig de 2021 

 
Ferran Miralles Sabadell 
Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
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1.  INTRODUCCIÓ 

Es mostra 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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2.  Taula d’equivalència entre els objectius del document d’abast i el de la memòria del poum 

 

TAULA D’EQUIVALÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS DEL DOCUMENT D’ABAST I EL DE LA MEMÒRIA DEL POUM 

Objectius OTTA  Objectius EAE  Significatiu Mesures  Adopció 

 Objectius estratègics Objectius específics  Ordenació Correctores  

OBJECTIU 1. GARANTIR UN DESENVOLUPAMENT 
URBANÍSTIC SOSTENIBLE I ADEQUAT A LES NECESSITATS 
DE CREIXEMENT DEL TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE 
DEL VALLÈS, TOT CORREGINT LES PROBLEMÀTIQUES 
DERIVADES D’UN MODEL URBÀ DIFÚS, EXTENSIU I POC 
COMPACTE QUE HA CARACTERITZAT EL MUNICIPI. 

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

A.1.1. Evitar l’ocupació 
innecessària del sòl. 

X No es classifica nou sòl 

L’oferta d’habitatge es deriva de la 
Memòria Social, i forma part del programa, 
no de les alternatives, del POUM. 

  

- Evitar aquells desenvolupaments que comportin nou 
consum de sòl tenint en compte el potencial 
d’habitatges i de sostre industrial pendent d’executar en 
sòl urbà. 

 A.1.1. Evitar l’ocupació 
innecessària del sòl. 

X No es classifica nou sòl. 

Ja es té en compte el potencial, de fet 
només es materialitza aquest potencial i es 
reordena. 

  

- Prioritzar la compleció dels assentaments continus amb 
la trama urbana amb una major capacitat i idoneïtat per 
a acollir habitatges plurifamiliars en detriment de 
consolidar nuclis aïllats de caràcter extensiu. 

 A.1.1. Evitar l’ocupació 
innecessària del sòl. 

X Tots les PAU i PMU són continus amb trama 
urbana. Destaca únicament Can Llobateres, 
també continu, on es potencien però les 
continuïtats de verd des d’una visió 
territorial 

  

- Proposar mesures de reducció i/o extinció – en la 
mesura del possible- d’aquells nuclis o assentaments que 
el seu desenvolupament comporti mantenir el model 
dispers i extensiu que ha caracteritzat el terme 
municipal de Sant Quirze. 

 A.1.1. Evitar l’ocupació 
innecessària del sòl. 

X No és possible l’extinció, ni la reducció, 
malgrat si que s’han establert estratègies 
per recol·locar verds per donar major 
amplitud a connectivitat territorial. 

Exemple Can Llobateres, i Can Ponsic que 
es situen els espais lliures al llarg de la 
Betzuca. 

  

- Completar amb estructures urbanes denses, compactes 
i complexes per tal de propiciar una autonomia funcional 
dels nuclis que conformen el municipi 

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

A.2.1. Preveure sostre amb 
aprofitament urbanístic diferent 
a l'habitatge i ubicar-lo cercant la 
integració i interrelació amb 
aquest. 

X Es el que fa el POUM a través de SU 
consolidats i SU no consolidats 

Aquest el POUM de St. Quirze més enllà de 
resoldre creixements previs de SUC, com 
Can Llobateres, i el Castellet. 

  

- Minimitzar la relació d’habitatges unifamiliars amb un 
elevat consum de sòl, tot diversificant la tipologia 
edificatòria dels habitatges proposats. Afavorir, en la 
mesura del possible, la barreja d’usos en l’espai urbà: 
residencial, comercial, activitats compatibles amb 
l’habitatge, equipaments, zones verdes, via pública. 

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

 

A.2.1. Preveure sostre amb 
aprofitament urbanístic diferent 
a l'habitatge i ubicar-lo cercant la 
integració i interrelació amb 
aquest. 

 

X La densitat mitjana d’habitatges ha pels 
PMU és de 25 h/ha. Si no considerem Can 
Ponsic, que te una gran superfície de verd i 
equipament la densitat bruta és de 50 
hab/ha. 

  

OBJECTIU 2. REALITZAR UNA ORDENACIÓ ADEQUADA DEL 
SÒL NO URBANITZABLE ATENENT ELS VALORS NATURALS 
I ECOLÒGICS QUE CARACTERITZEN EL MUNICIPI, I EN 
ESPECIAL, MANTENINT I POTENCIANT EL SEU INTERÈS 
CONNECTOR I LA PRESÈNCIA DE SÒLS AGRÍCOLES. 

   Es una formulació genèrica de qualsevol 
POUM.  

El POUM de Sant Quirze desplega una 
ordenació específica que atén abastament 
aquest objectiu general. 

  

- Considerar els cursos fluvials, i en especial la riera de 
Rubí, el torrent de la Betzuca i la riera de la Font del 
Pont, com a eixos d’interès connector, assegurant un 
espai de protecció suficient on es possibiliti 
l’establiment d’una vegetació de ribera de qualitat i 
evitant un tractament artificialitzador de les mateixes 
ribes 

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

 

A.1.3. Estructurar el territori 
base als àmbits de major valor 
ambiental. 

 

X El POUM qualifica com a sistema hidrogràfic 
que inclou llera i ribes, amb una lectura 
completa dels sistemes fluvials incloent tot 
el conjunt  
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TAULA D’EQUIVALÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS DEL DOCUMENT D’ABAST I EL DE LA MEMÒRIA DEL POUM 

Objectius OTTA  Objectius EAE  Significatiu Mesures  Adopció 

 Objectius estratègics Objectius específics  Ordenació Correctores  

 B.2 Protegir la xarxa hídrica i els espais 
fluvials. 

B.2.1. Protegir els cursos d’aigua 
que travessin o delimitin els 
nuclis i les seves ribes. 

X SH   

 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. 

E.1.2. Qualificar com a zones 
verdes o espais lliures els 
indrets de major valor, 
envoltants de connectors 
ecològics. 

X    

 E2      

- Preservar i el sòl agrícola present en el municipi per tal 
mantenir i potenciar el mosaic agroforestal i la seva 
biodiversitat associada 

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

A.1.3. Estructurar el territori en 
base al valor del suport, 
considerant els aspectes 
productius i serveis ambientals. 

X El POUM determina com a components de 
qualificació del SNU els espais agrícoles de 
secà, com espais de valor ben gestionats, 
tant els actuals com els antics, afavorint la 
recuperació d’espai agrari, i la 
reconstrucció de la matriu originària 
agroforestal, per millorar la biodiversitat i 
la lluita contra els incendis forestals. 

 A.1.3. Estructurar el 
territori en base al valor 
del suport, considerant els 
aspectes productius i 
serveis ambientals. 

A.1.3. Estructurar el 
territori base als àmbits de 
major valor ambiental. 

       

       

- Preservar els conreus de secà existents per tal de 
mantenir la riquesa ambiental que suposen i el valor 
social que aporten. 

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

A.1.3. Estructurar el territori en 
base al valor del suport, 
considerant els aspectes 
productius i serveis ambientals. 

X El POUM determina com a components de 
qualificació del SNU els espais agrícoles de 
secà, com espais de valor ben gestionats, 
tant els actuals com els antics, afavorint la 
recuperació d’espai agrari. 

 A.1.3. Estructurar el 
territori en base al valor 
del suport, considerant els 
aspectes productius i 
serveis ambientals. 

A.1.3. Estructurar el 
territori base als àmbits de 
major valor ambiental. 

- Evitar la consolidació del continu urbà de les 
urbanitzacions Can Pallars - Llobateres i proposar 
actuacions que possibilitin alliberar el màxim de sòl 
possible en aquest connector amenaçat. 

   No és un objectiu. Aquests s’inclou en els 
de connectivitat. 

El POUM preveu recol·locar sòls i qualificar 
d’espais lliures zones que abans eren 
edificades, per millorar la connectivitat en 
aquestes zones. 

  

- Preveure una xarxa continua entre el sòl no 
urbanitzable amb els espais lliures associats a la trama 
urbana. 

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. 

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. 

X   Introduirem una figura 
explicar aquest caràcter 
reticular dels espais lliures 
incloent les propostes 
indicatives dels PAU i PMU 

- Evitar aquells usos que tenen associats una elevada 
transformació territorial i freqüentació en aquells sòls 
que comprenen més valors i qualitats ambientals. 

    Això es fa en el SNU a través de la normativa 
dels filtres transversals, ajustant els usos i la 
seva intensitat particularitzat per a cada 
element de protecció. 

 

- 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 Ponsic 
(espai que ja posseeix un pla de conservació). 

E.2. Fomentar la naturalització de 
l'espai urbà. 

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. 

X Quant a ordenació insistir també en el SH, 
que acull la ribera en tots els casos, i per 
tant els hàbitats. 

Els desenvolupaments del POUM i que limiten 
amb rieres i torrents, es proposa la 
implantació de zones verdes: PMU 3, PMU 4, 
PP de Ponent, de Riera Giola, la Vorada, i Can 
Tàpies. 

En cada un dels sectors es recomana mantenir 
els HIC en espais lliures 
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TAULA D’EQUIVALÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS DEL DOCUMENT D’ABAST I EL DE LA MEMÒRIA DEL POUM 

Objectius OTTA  Objectius EAE  Significatiu Mesures  Adopció 

 Objectius estratègics Objectius específics  Ordenació Correctores  

- Tenir en compte en la delimitació de les zones de 
protecció del sòl no urbanitzable, la preservació dels 
valors ambientals protegits per la delimitació de 
protecció especial del PTMB, així com els connectors 
ecològics amenaçats, els hàbitats d’interès comunitari 
existents, els espais agrícoles, la xarxa fluvial i la 
vegetació de ribera associada 

   Es contempla en els filtres transversals, 
amb un filtre específic de planejament 
territorial. 

Té la transposició normativa corresponent.  

OBJECTIU 3. MINIMITZAR LA CONTRIBUCIÓ DEL 
PLANEJAMENT SOBRE LES EMISSIONS DE GASOS 
D’EFECTE HIVERNACLE I REDUIR LA VULNERABILITAT 
ENFRONT ALS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC 

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

 

A.3.1. Preveure una assignació 
d'usos que afavoreixi el transport 
públic. 

    

- Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic 
minimitzant les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle derivades del Pla 

A.4. Establir una ordenació 
energèticament eficient. 

A.4.1. Avaluar les emissions de 
GEH 

A.4.2. Implantar un programa 
energètic. 

A.4.3. Definir l’ordenació en base 
a orientacions i assolellament de 
les edificacions. 

    

- Planificar amb coherència amb el compromís assolit per 
l’Ajuntament de reduir un 20% per l’any 2020 les 
emissions de CO2 en relació amb les emissions del 2005 

   El PAES no és un instrument de comparació 
per dos motius bàsics: 

No contempla les activitats 

No contempla el desenvolupament 
urbanístics 

Compensació d’emissions en totes les 
transformacions d’ús de sòl. 

 

Annex 4. Normativa 
ambiental. 

S’incorpora aquesta 
prescripció que està només 
en l’EAE. 

 

- Reduir el trànsit i la mobilitat privada tot possibilitant 
l’accessibilitat per mitjà de sistemes de transport 
sostenible (a peu, en bicicleta i en transport col·lectiu). 

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

A.3.1. Preveure una assignació 
d'usos que afavoreixi el transport 
públic. 

A.3.2. Ordenar la vialitat per tal 
d'afavorir l'ús del transport 
públic. 

 Les alternatives de vialitat van en aquest 
sentit, generant superilles amb definició 
jeràrquica de la vialitat. 

Aposta decidida en relació al ferrocarril , 
tenint incidència important en el PMU13 i 
PMU14 

  

- Fomentar, en la mesura del possible, un model de 
mobilitat més racional, garantint una amplada del 
sistema viari que possibiliti la continuïtat de les voreres 
i dels recorreguts per a bicicletes, i preveient espais 
suficients i ben localitzats per a l’aparcament de 
vehicles entorn del nucli urbà. 

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

A.3.1. Preveure una assignació 
d'usos que afavoreixi el transport 
públic. 

A.3.2. Ordenar la vialitat per tal 
d'afavorir l'ús del transport 
públic. 

 Les alternatives de vialitat van en aquest 
sentit, generant superilles amb definició 
jeràrquica de la vialitat. 

Aposta decidida en relació al ferrocarril , 
tenint incidència important en el PMU13 i 
PMU14 

  

- Incorporar en el planejament les mesures necessàries 
per tal de donar compliment a la Directiva 2010/31/UE, 
de 19 de maig de 2010, relativa a l’eficiència energètica 
dels edificis 

    Annex 4. Normativa ambiental. 

Es defineix de forma concreta les demandes 
als edificis fent referència a paràmetres 
concrets compatibles amb el CTE 

 

- Adoptar mesures en els futurs desenvolupaments 
urbanístics dels sectors per tal de minimitzar l’efecte 
illa calor de les zones urbanes 

   Es conseqüència de la naturalització de 
l’espai urbà. St. Quirze no te una especial 
problemàtica d’efecte illa de calor, ja que 
te una gran superfície d’espais verds, amb 
més del triple de les recomanacions de la 
OMS (50 m2/hab) 

Annex 4. Normativa ambiental. 

Especies vegetals per afavorir 
l’evapotranspiració 

 

OBJECTIU 4: COMPATIBILITZAR EL PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC AMB EL CICLE NATURAL DE L’AIGUA I EN 
ESPECIAL PREVENINT ELS RISCOS HIDROLÒGICS. 
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TAULA D’EQUIVALÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS DEL DOCUMENT D’ABAST I EL DE LA MEMÒRIA DEL POUM 

Objectius OTTA  Objectius EAE  Significatiu Mesures  Adopció 

 Objectius estratègics Objectius específics  Ordenació Correctores  

- Garantir la compatibilitat del planejament urbanístic 
amb les limitacions derivades per a la zona de flux 
preferent i en la zona inundable definits 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, pel qual es modifica el 
Reglament esmentat, aprovat pel Reial Decret 
849/1986, d’11 d’abril, el Reglament de Planificació 
Hidrològica, aprovat pel Reial Decret907/2007, de 6 de 
juliol, i altres reglaments en matèria de gestió de riscos 
d’inundació, cabals ecològics, reserves hidrològiques i 
abocaments d’aigües residuals. 

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. 

B.1 Prevenir el risc d'inundació, evitant 
l'afectació a béns i persones. 

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 

B.1.1. Definir l’ordenació en 
coherència a la delimitació de 
zones inundables 

X Esta reflectit en totes les ordenacions. 

La protecció de els zones de recàrrega està 
protegit a partir dels filtres transversals 

Esta inclòs en normativa, tant del SU com del 
SNU, aquest últim a través dels filtres 
transversals de riscos. 

Filtres protecció de serveis ecosistèmics 
aigua.  

 

 

- Fomentar aquelles tipologies edificatòries que 
presentin un menor consum d’aigua associat 

B.4. Fomentar l'estalvi i la reutilització de 
l'aigua en l'edificació. 

B.4.1. Prioritzar aquelles 
tipologies urbanístiques i 
edificatòries que comporten un 
menor consum d'aigua. 

  Densitat d’habitatge en PMU i PAUS es de 50 
hab/ha 

 

- Donar compliment a les mesures i determinacions 
establertes en la Guia tècnica “Recomanacions 
tècniques per al disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial” 

    Incloses en normativa, sense referència a cap 
guia, que no és l’objecte del POUM. 

 

- Proposar mesures i actuacions de caràcter obligatori 
dins les noves edificacions per tal de fomentar l’estalvi 
d’aigua 

    Annex 4. Normativa ambiental. 

Cicle de l’aigua 

 

OBJECTIU 5: INTEGRAR LA QUALITAT PAISATGÍSTICA 
DINS EL PLANEJAMENT, POTENCIANT ELS VALORS I 
TRETS PAISATGÍSTICS ASSOCIATS A LA PLANA DEL 
VALLÈS INHERENTS AL MUNICIPI DE SANT QUIRZE 

      

- Preservar els grans sectors forestals de la serra de 
Galliners, promovent un sistema de gestió forestal que 
asseguri la conservació de la biodiversitat i la prevenció 
d’incendis forestals. 

   Estan protegits per: 

Components de qualificació HIC 

Planejament territorial. Filtre sectorial. 

Protecció paisatgística. Filtre 

Hi ha tot el desplegament de normativa 
associada, per la seva protecció efectiva. 

 

- Estudiar els espais més amenaçats (estrangulaments) 
en la continuïtat paisatgística dels espais oberts de la 
plana vallesana i cercar mesures eficaces per millorar la 
connectivitat ecològica, social (itineraris) i paisatgística. 

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. 

     

- Incloure dins la normativa del POUM uns condicionants 
específics ajustats a la natura dels béns protegits 
d’interès cultural i patrimonial que es puguin veure 
afectats 

    Article 222. Elements d’interès històric, 
tradicional o paisatgístic 

1. El sòl no urbanitzable de Sant Quirze del 
Vallès té un nombre considerable d’elements 
d’interès històric, tradicional o paisatgístic 
que cal mantenir per tal de permetre la 
comprensió del seu paisatge. 

2. Tal i com s’explicita en l'article 16 
d’aquestes Normes urbanístiques, el POUM 
incorpora un Catàleg de béns a protegir que 
testimonia l’existència en el territori 
d’elements valuosos del patrimoni que cal 
preservar per raons històriques, tradicionals 
i/o paisatgístiques. 

3. La descripció d’aquests elements, així com 
les possibles actuacions que en ells poden 
realitzar-se, venen detallades en les fitxes i 
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TAULA D’EQUIVALÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS DEL DOCUMENT D’ABAST I EL DE LA MEMÒRIA DEL POUM 

Objectius OTTA  Objectius EAE  Significatiu Mesures  Adopció 

 Objectius estratègics Objectius específics  Ordenació Correctores  

en la normativa del Catàleg esmentat. Els 
elements inclosos al Catàleg de béns a 
protegir, concretament en el sòl no 
urbanitzable, es reflecteixen 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. 

article 235. Compatibilitat per filtres. Serveis 
ecosistèmics 

Filtre de paisatge 

- Evitar la transformació d’aquells àmbits i enclavaments 
amb una elevada fragilitat i qualitat paisatgística 

F.1. Preservar i millorar els valors 
paisatgístics existents d'interès, el 
patrimoni cultural i els valors identitaris. 

  Filtre de paisatge Normativa associada. 

En tots els casos EIIP 

 

- Fomentar la vegetació autòctona (alzines, roures, pins, 
etc.) en projectes de parcs periurbans i tenir en compte 
en el disseny el paisatge forestal propi del Vallès. 

    Es una mesura 

Annex 4. Normativa ambiental. 

Paisatge. Especies vegetals 

 

- Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de 
miradors accessibles a peu o en vehicle, on la percepció 
i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. 

F.3. Urbanització. Tenir cura de la 
qualitat paisatgística dels espais urbans i 
espais lliures en sòl no urbanitzable. 

F.3.1. Preveure aspectes com la 
continuïtat, els espais de 
vianants i bicicletes, el 
tractament de la vegetació... 

 Es basa en la xarxa de camins, que estan 
tots reflectits en els plànols d’ordenació. 

És una mesura, i es basa en la xarxa de 
camins, que estan tots reflectits en els 
plànols d’ordenació. 

Filtres de Valors ecosistèmics. Itineraris. 

 

OBJECTIU 6. PROPOSAR UNA ORDENACIÓ QUE SIGUI 
COMPATIBLE AMB LES LIMITACIONS DERIVADES DELS 
RISCS EXISTENTS EN EL TERME MUNICIPAL 

      

- Prevenir el risc d’incendi, potenciant el manteniment 
de l’activitat en el territori mitjançant una gestió activa 
i integrada de l’espai agrícola i del patrimoni forestal 

A.1.4. Protegir els béns i les persones del  
risc d’incendi forestal, tenint en 
consideració el canvi climàtic. 

  Ordenació. 

Components de qualificació potenciant el 
retorn als mosaics agroforestals. 

 

Es condiciona la materialització d’usos en el 
SNU. Masies i Cases Rurals, a portar la finca 
als components de qualificació. Es a dir, a fer 
rompudes. 

La normativa filtres obliga a les mesures 
d’autoprotecció. 

 

- Definir l’estructura bàsica de la xarxa de camins rurals, 
que permeti relligar i articular el territori municipal i 
puguin formar part activa, si escau, de la xarxa de 
prevenció i extinció d’incendis. 

   Integració de la xarxa de camins de 
prevenció en el POUM 

Definició com a sistema de les franges de 
protecció d’incendis, i integració quan es 
pot en els espais lliures condicionant la 
seva ordenació. 

  

- Integrar en la proposta les servituds associades als riscs 
tecnològics per la presència d’activitats amb risc químic 
i pel transport de mercaderies perilloses. 

   Filtres de riscos tecnològics S’inclou les restriccions dels filtres 
tecnològics en normativa 

 

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

     Fixar esteses elèctriques, 
en funció del voltatge que 
siguin soterrades i seguint 
l’itinerari de camins. 

- Realitzar una ordenació adequada atenent els riscs 
geològics 

   S’ha fet un estudi de riscos geològics, i s’ha 
considerat en l’ordenació. 

 A.1.8. Atendre els riscos 
geològics en l’ordenació 

OBJECTIU 7. INTEGRAR ELS DESENVOLUPAMENTS 
URBANÍSTICS EN EL CONTEXT FÍSIC I TERRITORIAL. 

      

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

A.1. Garantir una ordenació urbanística 
eficient, quant a funcionalitat, consums 
de recursos i adaptades a les 

A.1.2. Adaptar la ordenació a 
les formes del relleu, evitant 
pendents al 20 %. 

X    
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característiques ambientals del sector i 
del seu entorn. 

- Adoptar mesures per tal de compensar la pèrdua de 
permeabilitat en futurs desenvolupaments, tot 
prioritzant la pavimentació de materials drenants, 
porosos i permeables 

B.1 Prevenir el risc d'inundació, evitant 
l'afectació a béns i persones. 

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. 

X    

- Realitzar un tractament superficial de les diferents vies 
que integren el sistema viari adequat al seu ús i natura, 
evitant la utilització indiscriminada de materials 
asfàltics 

     Això és una mesura. 

S’introdueix a la 
normativa. 

- Proposar un sistema d’espais lliures urbans que 
fomentin la naturalització del sòl urbà i integrada de 
manera continua amb el sòl no urbanitzable. 

E.2. Fomentar la naturalització de 
l'espai urbà. 

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. 

    

- Garantir la integració i preservació d’aquells terrenys 
catalogats hàbitats d’interès comunitari en les àrees de 
desenvolupament residencial i industrial 

E.2. Fomentar la naturalització de 
l'espai urbà. 

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. 

    

OBJECTIU 8. MINIMITZAR LA CONTAMINACIÓ 
ATMOSFÈRICA, LUMÍNICA I ACÚSTICA TENINT EN 
COMPTE LES LIMITACIONS DETECTADES EN EL TERME 
MUNICIPAL DE SANT QUIRZE 

      

- Integrar dins la proposta 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. 

     S’adopta en tot allò que és 
estructural. Sense 
referència específica a la 
normativa. Si que es 
descriu en el text de la 
memòria 

- Garantir la compatibilitat dels usos i les activitats en 
funció dels objectius de qualitat acústica establerts, i en 
tots aquells casos que sigui necessari, preveure les 
adequades zones de transició per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents usos 

C.1. Mantenir la població exposada a 
nivells acústics permesos per la legislació. 

C.1.1. Determinar les 
prescripcions acústiques. 

 

    

- Planificar de manera adequada atenent les zones de 
soroll associades a les infraestructures de transport per 
tal de garantir el compliment dels objectius de qualitat 
acústica i de les normes de noves construccions en les 
zones de soroll. 

C.1. Mantenir la població exposada a 
nivells acústics permesos per la legislació. 

C.1.2. Definir estratègies 
d’ordenació. 

 

    

- Integrar a la normativa que els projectes de noves 
edificacions o els projectes d’urbanització que es 
concretin, han d’incloure la documentació tècnica 
necessària d’acord amb Decret 190/2015, de 25 d’agost. 

C.1. Mantenir la població exposada a 
nivells acústics permesos per la legislació. 

C.1.3. Establir condicionants en 
l'edificació si la ordenació no 
permet nivells de qualitat en les 
edificacions en alçada. 

    

OBJECTIU 9. OBJECTIU PROPOSAT PER L’OFICINA DEL 
CANVI CLIMÀTIC. MINIMITZAR LA CONTRIBUCIÓ DEL 
PLANEJAMENT SOBRE LES EMISSIONS DE GASOS AMB 

 A.1.6. Atendre al risc 
d'inundació, en relació a la 
delimitació de l'àmbit i a la 

   S’han actualitzat tots els 
objectius específics de 
riscos, concretament els 
d’inundabilitat i incendis, 
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EFECTE D’HIVERNACLE I REDUIR LA VULNERABILITAT 
FRONT ALS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC 

ordenació, tenint en 
consideració el canvi climàtic 

A.1.4. Protegir els béns i les 
persones del  risc d’incendi 
forestal, tenint en consideració 
el canvi climàtic. 

 

posant que es té en 
consideració el Canvi 
climàtic 
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1.  INTRODUCCIÓ 

A continuació es mostren els condicionants ambientals per cadascun dels sectors de planejament: 

• Polígons d’actuació urbanística d’ús residencial 

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

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

 PAU-03. Polígon d’actuació urbanística Poble Sec 

 PAU-04. Polígon d’actuació urbanística Castellet 

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

 PAU-06. Polígon d’actuació urbanística Can Llobateres 

• Plans de millora urbana, d’ús residencial 

 PMU-01. Pla de millora urbana Les Fonts Sud 

 PMU-03. Pla de millora urbana Can Ponsic 

 PMU-04. Pla de millora urbana Avinguda d’Ègara 

 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-13. Pla de millora urbana Estació 

• Plans de millora urbana, d’ús majoritari d’activitat econòmica 

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

 PMU-12. Pla de millora urbana Can Corbera. 

 PMU-14. Pla de millora urbana Can Canals Nord 

 PMU-15. Pla de millora urbana Can Canals Est 
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2.  SECTORS DE PLANEJAMENT DEL POUM 

2.1 POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA D’ÚS RESIDENCIAL 

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

Aquest sector es situa en un entorn urbà amb una estructura de cases unifamiliars, entre la línia de 
ferrocarril de Barcelona a Terrassa i el marge esquerre de la riera de Rubí. 

 

 

 
Àmbit d’estudi 



 

 

 

PAG. 6 DE 64 

Els principals objectius d’ordenació del sector són: 

• PAU-01 (a – e). Ordena el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials i 
garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial 
de la riera de Rubí. 

• PAU-01f. Completa i ordena el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials i 
garantir la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial 
de la riera de Rubí i, alhora, esponjar el teixit residencial d’aquesta zona de Les Fonts, tal com es 
preveu en el planejament vigent. 

• PAU-01 (g - k). Ordena el desenvolupament dels terrenys destinats a acollir usos residencials i garantir 
la cessió d’una peça de sòl destinada a espais lliures per tal que formi part del Parc territorial de la 
riera de Rubí. 

L’àmbit es situa fora de la zona de flux preferent però dins de la zona inundable de la Riera de Rubí, en 
el seu extrem sud. L’ordenació haurà de preveure les limitacions d’usos que indica el RD639/2016. 

Les fonts de soroll més importants són la carretera BP-1503 i la línia de FFCC de Barcelona a Terrassa. 
L’àmbit es situa dins una àrea A4 (predomini de sòl d'ús residencial). Els valors límit d’immissió són: 
 

LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PAU 1 Zona de centre  

històric, clau 1 
A4 (predomini de sòl d'ús residencial) 60 60 50 

  B1 (Coexistència de sòl d'ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport existent) 

65 65 55 

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 
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2.1.2 PAU-02 (a-i). Polígon d'actuació urbanística Carretera de Les Fonts 

L’àmbit del sector inclou els terrenys que fan front a l’actual carretera de Rubí a Terrassa, amb el 
predomini de cases unifamiliars. Els seus objectius són: consolidar un front residencial a la carretera de 
Rubí, en el context de la reconversió d’aquesta en travessera urbana i executar actuacions aïllades de 
dotació. 

 

 
Àmbit d’estudi 

 

Les fonts de soroll més importants són la carretera BP-1503 i la línia de FFCC de Barcelona a Terrassa. 
L’àmbit es situa dins una àrea A4 (predomini de sòl d'ús residencial). Els valors límit d’immissió són: 

 

LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PAU 1 Zona de centre  

històric, clau 1 
A4 (predomini de sòl d'ús residencial) 60 60 50 

  B1 (Coexistència de sòl d'ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport existent) 

65 65 55 

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 
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2.1.3 PAU-03. Polígon d’actuació urbanística Poble Sec 

L’àmbit inclou els terrenys situats entre el barri de Poble Sec i l’àmbit de les previsions de la variant de 
la carretera C-1413a, entre dit barri i el polígon d’activitat econòmica de Can Canals Est. El seu objectiu 
és completar i consolidar el teixit residencial que fa front a la variant de la carretera C-1413a. 

 

 
Àmbit d’estudi 

 

L’àmbit es situa fora de la zona de flux preferent i limita pel flanc sud amb la zona inundable del torrent 
de la Betzuca. L’ordenació haurà de preveure les limitacions d’usos que indica el RD639/2016. 

Les principals fonts de soroll provenen de la línia de FFCC de Barcelona a Sabadell, al marge oest de 
l’àmbit i de la C-58, que es situa a l’est. Són destacables les fonts de soroll que provenen del polígon 
industrial situat a l’est del sector. L’àmbit es situa dins una àrea A4 (predomini de sòl d'ús residencial), 
amb uns valors límit d’immissió acústica de: 

 

LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PAU 1 Zona de centre  

històric, clau 1 
A4 (predomini de sòl d'ús residencial) 60 60 50 

  B1 (Coexistència de sòl d'ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport existent) 

65 65 55 

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 
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2.1.4 PAU-04. Polígon d’actuació urbanística Castellet 

Aquest àmbit limita a sud amb la carretera C-1413a, a nord i nord-oest amb la urbanització de Vallès 
Parc i a est amb l’àmbit de Los Rosales. 

El planejament garanteix en aquest sector l’execució de les obres dels projectes complementaris dels 
sistemes d’espais lliures aprovats per Junta de Govern local de desembre 2007, juntament amb 
l’execució de les obres externes de connexió del sector mitjançant la nova rotonda sobre la carretera C-
1413a i millora la urbanització dels vials, espais lliures i les xarxes de serveis de l'àmbit. 

 

 
Àmbit d’estudi 

 

És destacable que el flanc inferior però limita amb una àrea contínua de protecció especial que estableix 
el PTMB. A nivell de connectivitat es situa entre dos torrents que tenen funció connectora: al nord el 
torrent de Can Poncic i al sud el torrent de Can Vinyals. 

L’àmbit es troba al voltant d’àrees forestals contínues que davallen de la Serra de Galliners, d’elevada 
combustibilitat. En el flanc sud-est es projecta una franja de protecció contra incendis. 

Els nivells acústics de l’àmbit provenen principalment de la carretera C-1413a, que es situa en el flanc 
sud del sector. Els valors límit d’immissió sonora d’aquest sector són: 
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LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PMU 4 Zona d'edificació en  

fronts o filera, clau 4 
A4 (predomini de sòl d'ús 

residencial) 
60 60 50 

  B1 (Coexistència de sòl d'ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport 

existent) 

65 65 55 

    

    

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 

 



ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

ANNEX 3. CONDICIONANTS AMBIENTALS DELS SECTORS 

 

PAG. 15 DE 64 
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2.1.5 PAU-05. Polígon d’actuació urbanística Les Casetes est 

El seu àmbit inclou part de les parcel·les residencials en filera que fan front a la Ronda Arraona, enfront 
de la rotonda amb l’Avinguda del Camí del Mas. 

El desenvolupament d’aquest sector té l’objectiu de consolidar la façana residencial de la ronda Arraona 
compresa entre el complex esportiu de Can Casablanques i l’àmbit de Mas Duran i obtenir les cessions 
de sòl destinades a sistema viari d’accés als habitatges proposats i existents. 

 

 
Àmbit d’estudi 

 

Aquest sector s’orienta cap a l’Avinguda d’Arraona, un dels eixos de connectivitat viària de Sant Quirze, 
que connecta el centre urbà amb la C-58. Els valors límit d’immissió són: 

 

LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PMU 5 Zona d'edificació en  

fronts o filera, clau 5 

B1 (Coexistència de sòl d'ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport 

existent) 

65 65 55 

 
   

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 
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2.1.6 PAU-06. Polígon d’actuació urbanística Can Llobateres 

Comprèn part dels terrenys situats dins l’àmbit de Can Llobateres, concretament quatre subàmbits 
discontinus que inclouen les parcel·les no edificades que aboquen al torrent de la Betzuca en el seu 
extrem més septentrional, i les parcel·les no edificades ubicades al corredor verd del Vallès, a l’oest del 
carrer de Ponent. 

 

 

Àmbit d’estudi 

 

El sector es situa entre dos espais sensibles, en la part nord del municipi de Sant Quirze del Vallès, on el 
PTMB 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. 

El planejament té l’objectiu de reduir la superfície de sòl edificat en l’àmbit de Can Llobateres, d’acord 
amb les directrius de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAA) “d’adoptar 
mesures per tal de limitar l’ocupació total del sòl pendent d’edificar mitjançant una intensificació 
d’habitatges o del trasllat a altres àmbits”, i obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures per 
tal d’ampliar i de preservar dos espais situats en la part nord del municipi de Sant Quirze del Vallès. 

A més de la reubicació de les zones verdes, els jardins privats dels nous habitatges que limitin amb sòl 
no urbanitzable adoptaran estratègies de renaturalització, especialment en les tanques, evitant grans 
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moviments de terres, si més no en els límits, que puguin generar estretaments en aquest punt criteic de 
connectivitat. 

 

 

 

L’àmbit es situa en un entorn forestal, limitant pel flanc oest amb HICs formats per alzinars i carrascars 
(codi 9340). 

El sector es situa en el marge dret del Torrent de la Betzuca, el qual és el principal eix connector del 
municipi, que comunica la serra de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac amb Collserola. Aquest àmbit 
es troba envoltat de masses contínues de boscos de pins i alzinars, fet que implica que tingui un elevat 
risc d’incendi. Per aquest motiu es projecten franges de protecció contra incendis en els límits del sector. 

És un àmbit on hi ha baixos nivells de contaminació acústica, tot i que de soroll de fons es detecta el 
trànsit de la C-58. Els valors límit d’immissió acústica es mostren a la següent taula: 

 

LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PMU 6 Zona d'edificació unifamiliar  

aïllada, clau 6 

A4 (predomini de sòl d'ús residencial) 60 60 50 

 

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 



 

 

 

PAG. 20 DE 64 

 

 



ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

ANNEX 3. CONDICIONANTS AMBIENTALS DELS SECTORS 

 

PAG. 21 DE 64 

2.2 PLANS DE MILLORA URBANA, D’ÚS RESIDENCIAL 

2.2.1 PMU-01. Pla de millora urbana Les Fonts Sud 

Àmbit situat entre la riera de Rubí i la carretera de Terrassa a Rubí que limita a nord amb el límit de 
terme i a sud amb sòl no urbanitzable. 

L’objectiu d’aquest planejament és ordenar aquest buit urbà, reforçant el caràcter residencial d’aquesta 
part del barri de “Les Fonts”, obtenint les cessions de sòl destinades a espais lliures que han de garantir 
la continuïtat del parc territorial al marge esquerra de la riera de Rubí i obtenir les cessions de sòl 
destinades a equipaments. 

 

 
Àmbit d’estudi 
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L’àmbit es situa fora de la zona de flux preferent, però puntualment amb la zona inundable de la Riera 
de Rubí. L’ordenació haurà de preveure les limitacions d’usos que indica el RD639/2016. 

Les fonts de soroll més importants són la carretera BP-1503 i la línia de FFCC de Barcelona a Terrassa. 
L’àmbit es situa dins una àrea A4 (predomini de sòl d'ús residencial), amb els següents límits d’immissió 
acústica: 

 

LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PAU 1 Zona de centre  

històric, clau 1 
A4 (predomini de sòl d'ús residencial) 60 60 50 

  B1 (Coexistència de sòl d'ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport existent) 

65 65 55 

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 
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2.2.2 PMU-03. Pla de millora urbana Can Ponsic 

L’àmbit comprèn els terrenys de la finca de Can Ponsic situada entre el torrent de la Font del Pont al 
nord i el torrent de la Betzuca al sud. Aquest sector no urbanitzat, es situa en l’espai comprés entre les 
zones residencial de Can Pallars i Sant Quirze Jardí. 

L’objectiu principal del sector és consolidar l’àmbit sud de la finca de Can Ponsic per a usos assistencials 
i d’equipaments privats, possibilitant l’ampliació de la residència Assis, tant en capacitat com en serveis 
comuns, i la implantació d’altres establiments assistencials o sanitaris; completar la façana nord est de 
l’avinguda de Can Pallars mitjançant la implementació d’usos residencials plurifamiliars; obtenir les 
cessions de sòl destinades a espais lliures per tal de garantir la continuïtat del Parc dels Torrents i del 
Parc territorial del Torrent de la Font del Pont; i garantir la continuïtat (permeabilitat) tant ecològica 
com visual des del sòl no urbanitzable de la serra de Galliners fins al torrent de la Font del Pont. 

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. 

 

 

Àmbit d’estudi 

 

Dins del sector no hi ha cap hàbitat d’interès comunitari, però el flanc sud limita amb un bosc de ribera 
de la Betzuca, format per alberedes i salzedes (codi 3290). 
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El flanc sud voreja una àrea de sòls de protecció especial, definida pel PTMB,  coincident amb els marges 
del Torrent de la Betzuca que actua de corredor central del municipi. 

L’àmbit es situa entre les conques del Torrent de la Font del Pont i la Betzuca, intercepta la ZFP pel 
flanc sud, juntament amb la franja inundable per a 500 anys del torrent de la Font del Pont. El 
planejament preveu una reserva de sòl per evacuar les avingudes per retorns de 100 i 500 anys, situat al 
flanc sud de l’àmbit del sector, amb l’objectiu d’evacuar les aigües cap a la Betzuca. 

L’àmbit està cobert per cultius herbacis. Cal remarcar que el flanc sud limita amb el bosc de ribera del 
Torrent de la Betzuca, que constitueix una massa continua forestal humida, i que la separa de les masses 
forestals de Can Ponsic i Can Feliu.  

Queda allunyat de les principals fonts de soroll del municipi. La zonificació existent és la que es mostra 
a la següent taula: 

 

LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PMU 3 Zona d'edificació en ordenació  

oberta, clau 4/ Zona de  

terciari i dotacions privades, clau 8 

A4 (predomini de sòl d'ús 
residencial) 

B1 (Coexistència de sòl d'ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport 

existent) 

60 60 50 

 

65 65 55 

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 
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2.2.3 PMU-04. Pla de millora urbana Avinguda d’Ègara 

El seu àmbit comprèn els terrenys de propietat municipal situats entre l’avinguda d’Egara, el carrer de 
la Noguera i el carrer Garraf.  

Ordena aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials que possibiliten la implementació 
d’habitatge cooperatiu i garanteixin la implementació d’habitatge públic i determinar els criteris 
d’urbanització dels espais lliures per tal de garantir una bona funcionalitat d’ús públic i una bona 
integració amb les edificacions residencials.  

 

 
Àmbit d’estudi 

 

El sector limita al nord amb l’Avinguda d’Egara, que és un dels accessos principals a la C-58, i de 
connector amb Terrassa a través de l’avinguda d’Egara. Els límits d’immissió acústica es mostren a la 
següent taula: 

 

LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PMU 4 Zona d'edificació en  

ordenació oberta, clau 4 

A4 (predomini de sòl d'ús 
residencial) 

B1 (Coexistència de sòl d'ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport 

existent) 

60 60 50 

 

65 65 55 

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 
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2.2.4 PMU-05. Pla de millora urbana Les Casetes Est 

Ordena aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials d’acord amb els criteris d'ordenació 
establerts en la Memòria d’aquest POUM i en coherència amb els teixits urbans existents i garantir la 
cessió i urbanització del vial d’accés des del passeig de Les Casetes. 

 

 
Àmbit d’estudi 

 

El sector es situa al marge dret de la vall del torrent de Vallcorba, fora de la ZFP i limitant amb l’avinguda 
de 500 anys, donat que discorren en superfície per períodes de retorn de 100 i 500 anys. 

Aquest sector s’orienta cap a l’Avinguda d’Arraona, un dels eixos de connectivitat viària de Sant Quirze, 
que connecta el centre urbà amb la C-58, amb uns nivells significatius de soroll. Els valors límit d’immissió 
són: 

 
 

LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PMU 5 Zona d'edificació en  

fronts o filera, clau 5 

B1 (Coexistència de sòl d'ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport 

existent) 

65 65 55 

 
   

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 
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2.2.5 PMU-06. Pla de millora urbana Sotavia 

L’àmbit comprèn els terrenys de la urbanització de Sotavia, al sud-est del terme municipal de Sant Quirze 
del Vallès i separada de la urbanització de Castelltort per la via del ferrocarril 

Aquest sector té l’objectiu de completar el teixit d’aquesta àrea urbana consolidada per edificacions 
residencials aïllades que ocupen la pràctica totalitat de les parcel·les incloses en l’àmbit; determinar 
l’estructura viària necessària per garantir una accessibilitat adequada a les edificacions residencials 
existents i proposades; i obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures, per tal que la urbanització 
pugui gaudir d’un mínim espai comunitari per a l’esbarjo dels veïns. 

 

 
Àmbit d’estudi 

 

Tots els flancs de l’àmbit es troben envoltats per HICs, concretament per alzinars i carrascars (codi 
9340). 
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Connectivitat. L’àmbit es situa en el punt on el torrent de Can Jeroni Marí evoca les aigües al Riu Sec. 
Es pot considerar que és un dels àmbits de connexió des de la Serra de Gallieners al riu Sec, però el 
creuament de la via de FGC (Barcelona a Sabadell S2) pel flanc oest dificulta aquesta connectivitat. 

Prèviament en la redacció del POUM es va realitzar un estudi hidràulic del torrent de San Jeroni i el seu 
afluent i que es concloïa que no es produïen afectacions a l’àmbit a excepció del pas del carrer de 
l’Oreneta, que no presentava suficient capacitat per l’estat actual amb una canonada de 800 mm. En el 
planejament derivat caldrà adaptar l’obra de pas d’aquest afluent innominat al seu pas pel carrer de 
l’Oreneta. 

L’àmbit es troba proper a masses forestals contínues vinculades al torrent de Can Jeroni i de Castelltort, 
que davallen des de la Serra de Galliners. Per aquest motiu es projecten franges de protecció contra 
incendis. 

Les principals fonts de soroll són la C-58, situada a l’oest de l’àmbit, i la línia de FGC (Barcelona a 
Sabadell S2). Al situar-se l’àmbit entre infraestructures, la zonificació existent és la que es mostra a la 
següent taula: 

 

LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PMU 6 Zona d'edificació en  

fronts o filera, clau 5 

B1 (Coexistència de sòl d'ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport 

existent) 

65 65 55 

 
   

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 
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2.2.6 PMU-07. Pla de millora urbana Los Rosales Nou 

L’àmbit comprèn els terrenys hortícoles situats al nord, est i al sud del barri de Los Rosales, entre la 
carretera C-1413, la via del ferrocarril i la finca de Ca n’Arús. 

El pla ordena aquest sector en base a la ubicació d’usos residencials d’acord amb els criteris d'ordenació 
establers en la Memòria d’aquest POUM i en coherència amb els teixits urbans existents; obtenir les 
cessions de sòl destinades a espais lliures que complementaran el Parc dels Torrents, en el seu tram final 
abans d’esdevenir el riu Sec; i garantir la cessió d’una peça de sòl de gran superfície destinada a la 
implementació d’equipaments esportius. 

 

 
Àmbit d’estudi 

 

El PTMB estableix que els sòls de protecció especial arribin al límit de l’àmbit de planejament.  

El sector queda dins de la ZFP, i de la zona inundable de 500 anys, en el seu flanc est. Així doncs, caldrà 
que la seva ordenació sigui compatible amb les limitacions d’usos i activitats de la última modificació 
del Reglament de Domini Públic Hidràulic. 

Les fonts de soroll principal són la carreta C-1413a que es situa en el marge oest del sector, per contra 
en el marge est hi ha la línia de FFCC que uneix Barcelona amb Sabadell S2. La zonificació existent és la 
que es mostra a la següent taula: 
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LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PMU 7 Zona d'edificació en  

ordenació oberta, clau 4 

A4 (predomini de sòl d'ús 
residencial) 

B1 (Coexistència de sòl d'ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport 

existent) 

60 60 50 

 

65 65 55 

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 
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2.2.7 PMU-10. Pla de millora urbana Mas Duran Oest 

L’àmbit es situa en un entorn fortament antropitzat entre el parc de les Morisques i la carretera C-58. 
Aquest sector reordena aquest àmbit per tal d’assolir unes tipologies edificatòries pròpies d’un entorn 
urbà de centralitat i obtenir la cessió del la peça de sòl de la ronda Arraona, utilitzada actualment com 
a aparcament, per tal de destinar-la a espais lliures. 

L’àmbit es localitza en el marge esquerre de la vall del torrent de Vallcorba, el qual per períodes de 
retorn de 100 i 500 anys, les avingudes discorren en superfície (donada la insuficiència de les obres de 
soterrament, segons el model d’inundabilitat realitzat en el marc del POUM). 

 

 

 
Àmbit d’estudi 
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La llicència anirà acompanyada d’un informe de la DG de Qualitat Ambiental en relació 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. 

El sector es troba fora de la zona de flux preferent però dins de la zona inundable del torrent de la 
Vallcorba afectant els àmbits que tenen clau 4: Edificacions. Així doncs, caldrà que la seva ordenació 
sigui compatible amb les limitacions d’usos i activitats de la última modificació del Reglament de Domini 
Públic Hidràulic. L'ordenació haurà de preveure les limitacions d'usos que indica el RD639/2016. 

Els nivells de soroll màxims es situen a l’est del sector, en contacte amb la carretera C-58, i al sud amb 
la línia de FFCC de Barcelona – Sabadell. Els límits d’immissió acústica són els que es mostren a la taula 
adjunta: 

 

LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PMU 10 Zona d'edificació  en fronts o filera, 
clau 5 

A4 (predomini de sòl d'ús 
residencial) 

60 60 50 

  B1 (Coexistència de sòl d'ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport 

existent) 

65 65 55 

    

    

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 
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2.2.8 PMU-11. Pla de millora urbana Mas Duran Sud 

Situat al sud de la zona residencial que limita amb la Rambla de Lluís Companys i la carretera C-1413a, 
es caracteritza per localitzar-se en un àmbit fortament antropitzat. 

Els criteris d’ordenació que defineixen aquest sector són ordenar aquest sector en base a la ubicació 
d’usos residencials i terciaris, consolidant un àrea de centralitat al sud del municipi, d’acord amb els 
criteris d'ordenació establers en la memòria d’aquest POUM i obtenir les cessions de sòl destinat a 
equipament públic que permetin consolidar aquesta àrea de centralitat. 

 

 

Àmbit d’estudi 

 

Orogràficament es situa en la vall del torrent de Vallcorba, el qual per avingudes de 100 i 500 anys, les 
avingudes discorren en superfície (donada la insuficiència de les obres de soterrament, segons el model 
d’inundabilitat realitzat en el marc del POUM). 

Concretament el Parc de les Morisques, actua de laminació, concentrant-se en l’Avinguda del Camí del 
Mas. Per aquest motiu, l’àmbit es troba parcialment dins de la zona de flux preferent i zona inundable 
del torrent de la Vallcorba, afectat l’extrem oest d’una pastilla qualificada com a equipament. Així 
doncs, caldrà que la seva ordenació sigui compatible amb les limitacions d’usos i activitats de la ultima 
modificació del Reglament de Domini Públic Hidràulic (RD639/2016). 

La llicència anirà acompanyada d’un informe de la DG de Qualitat Ambiental en relació 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. 

L’àmbit es situa al nord de la línia de ferrocarril de Barcelona a Sabadell i de la carretera C-1413a. La 
zonificació existent és la que es mostra a la següent taula: 
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LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PMU 4 Zona d'edificació en fronts o filera,  

clau 4 

A4 (predomini de sòl d'ús 
residencial) 

60 60 50 

  B1 (Coexistència de sòl d'ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport 

existent) 

65 65 55 

    

    

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 
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2.2.9 PMU-13. Pla de millora urbana Estació 

Es localitza en un entorn intensament antropitzat entre la Plaça de l’estació i el centre comercial 
d’Alcampo, interceptant la línia de FFCC de Barcelona – Sabadell entremig. 

El planejament té l’objectiu de dinamitzar i dotar de centralitat urbana l’àrea de l’estació, millorant la 
relació entre el centre urbà i l’àrea comercial, millorant i ampliant la connexió peatonal existent a través 
de les vies de ferrocarril; reestructurar els usos existents i obtenir les cessions de sòl destinades a espais 
lliures. 

 

 
Àmbit d’estudi 

 

El marge oest limita amb les zones verdes que envolten la sortida del torrent de Vallcorba, soterrat 
aigües amunt fins el creuament amb la C-58. És destacable que el model d’inundabilitat realitzat en el 
marc del POUM determina que el dimensionat de l’obra de soterrament és insuficient i que per tant, 
l’avinguda per 100 i 500 anys discorre en superfície. 
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Per aquest motiu, l’extrem nord oest de l’àmbit es troba afectat per la zona de flux preferent i zona 
inundable del torrent de la Vallcorba. 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). 

L’activitat comercial de l’àmbit, i la localització d’un dels eixos d’entrada principals en el municipi des 
de la C-58, juntament amb el creuament amb la línia de FFCC Barcelona – Sabadell, carretera C-1413a, 
determinen uns nivells sonors elevats amb els següents límits d’immissió acústica: 
 

LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PMU 
13 

Zona d'edificació en fronts o filera,  

clau 4 
A4 (predomini de sòl d'ús 

residencial) 
60 60 50 

  B1 (Coexistència de sòl d'ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport 

existent) 

65 65 55 

    

    

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 
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2.3 PLANS DE MILLORA URBANA, D’ÚS MAJORITARI D’ACTIVITAT ECONÒMICA 

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

Aquest sector es situa a l’interior d’un nus de comunicacions significatiu: al flanc oest la línia de FFCC 
de Barcelona a Sabadell, al flanc est el carrer de Croàcia que connecta amb l’enllaç de la sortida 12 de 
la C-58. 

Aquest sector intensament antropitzat, garanteix l’accessibilitat de les parcel·les industrials, qualificar 
d’espais lliures una peça de sòl de titularitat pública. 

 

 
Àmbit d’estudi 

 

El nus d’infraestructures on es situa el sector i el polígon industrial on es concentra, configura que 
l’ambient sonor sigui elevat. La zonificació dels nivells de soroll es correspon a: 
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LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PMU 4 Zona d'edificació en fronts o filera,  

clau 4 
A4 (predomini de sòl d'ús 

residencial) 
60 60 50 

  B1 (Coexistència de sòl d'ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport 

existent) 

65 65 55 

    

    

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 
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2.3.2 PMU-12. Pla de millora urbana Can Corbera 

El límit a l’oest del sector amb la riera de Rubí, conté marges fortament industrialitzats amb la presència 
del Polígon industrial Can Corbera. Al nord del sector limita amb l’eix del Llobregat (autopista E-
9/autovia C-16), amb un flux important de vehicles que determina els nivells sonors de l’àmbit. 

El planejament ordena aquest sector en base a la ubicació d’usos productius, en coherència amb els usos 
existents en aquest àmbit del municipi de Sant Quirze del Vallès i en continuïtat amb altres àmbits 
d’activitat econòmica dels municipis de Rubí i Terrassa. 

 

 
Àmbit d’estudi 

 

El flanc oest i el flanc nord, limita amb sòls de protecció especial, segons el Pla territorial. Amb l’objectiu 
de donar compliment a les prescripcions de l’OTAAB: 

“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 aquest límit deixant fora el sector d’aquests espais. 

• Amb l’objectiu de donar continuïtat a aquests espais, el sector obté les cessions de sòl destinades a 
espais lliures (Vp, sistema de parcs urbans), tot incorporant una franja verda al voltant de la llera 
de la riera de Rubí i a la zona del torrent de Can Corbera; garantint una bona accessibilitat rodada i 
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circular a l’àmbit, prolongant la vialitat existent per tal de permetre la connexió viària cap a l’estació 
depuradora, a l’oest de la riera de Rubí. 

• El flanc oest del sector limita amb hàbitats d’interès comunitari (alzinars i carrascars, codi 9340), 
els quals connectaran amb els espais lliures del sector (Vp, sistema de parcs urbans). 

• A nivell de connectivitat, en el flanc oest i nord (que limiten amb la riera de Rubí), el PTMB indica 
que sòls són de protecció especial i el sud de protecció preventiva, però l’àmbit concret no, donat 
que és un sector intensament antropitzat i sense vegetació.  

• El sector (que es tracta d’un àmbit de sòl urbà no consolidat, industrial) es troba afectat per la zona 
inundable de la riera de Rubí en el marge oest i sud. 

• L’àmbit es situa en un entorn intensament antropitzat, i limitat per infraestructures com la línia de 
FFCC de Barcelona a Terrassa F1, amb un ris d’incendi forestal baix. 

• Els nivells sonors queden definits, a part de les fonts de soroll que provenen del sector industrial, 
per les infraestructures existents (E-9/C-16) situada al nord de l’àmbit i per la carretera BP-1503. La 
zonificació acústica estableix uns valors límit d’immissió acústica de: 

 

LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PMU 12 Zona edificació industrial, 
clau 7 

C2 (Predomini de sòl d’ús industrial) 70 70 60 

 

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 
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2.3.3 PMU-14. Pla de millora urbana Can Canals Nord 

Garanteix 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; reestructurar l’accessibilitat i les circulacions rodades dins l’àmbit; reordenar i optimitzar 
l’àrea d’aparcament, potenciant el caràcter de node de mobilitat d’aquest àmbit; i definir l’ordenació 
de la façana de les activitats terciàries amb front a la C-58.  

Can Canals Nord resulta  d’un plantejament basat en el vehicle, deslligat completament del nucli de Sant 
Quirze o de qualsevol tramat urbà. Es un sector que mira i s’orienta completament a la C58, a la mobilitat 
amb vehicle, perdent grans oportunitats derivades de la seva centralitat i intermodalitat quant a la 
mobilitat. 

Aquesta realitat es llegeix de la seva configuració actual, i queda clarament reflectit en la seva 
ordenació, que es limita a edificis comercials i aparcament amb un dèficit d’urbanització evident.  

Els condicionants ambientals del sector són: 

• Hàbitats d’interès comunitari. Dins l’àmbit no hi ha HICs. 

• Connectivitat. No es situa en cap connector, ni n’hi ha a les seves proximitats. 

• Risc d’inundabilitat. Es troba allunyat de les zones inundables. 

• Risc d’incendi forestal. Es situa en un entorn antropitzat i el risc és baix. 

• Contaminació acústica. El sector es situa entre la carretera C-58 i la línia de FFCC Barcelona – 
Sabadell. Amb nivells de soroll elevats.  

• Contaminació acústica. Es situa en un entorn amb nivells de soroll elevats per la presència de la C-
58 i la línia de FFCC Barcelona-Sabadell. Els usos existents estableixen els següents valors límit 
d’immissió sonora: 

 

LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PMU 14 Zona de terciari i  

dotacions privades, clau 8 

C2 (Predomini de sòl d’ús industrial) 70 70 60 

 

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 

 

Can Canals Nord resulta  d’un plantejament basat en el vehicle, deslligat completament del nucli de Sant 
Quirze o de qualsevol tramat urbà. Es un sector que mira i s’orienta completament a la C58, a la mobilitat 
amb vehicle, perdent grans oportunitats derivades de la seva centralitat i intermodalitat quant a la 
mobilitat. 

Aquesta realitat es llegeix de la seva configuració actual, i queda clarament reflectit en la seva 
ordenació, que es limita a edificis comercials i aparcament amb un dèficit d’urbanització evident. 
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Àmbit d’estudi 

 

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 
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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. 

L’explanada de l’aparcament que cobreix tot l’espai no construït genera important efectes d’illa de 
calor, i també efectes per canvis en les condicions hidrològiques. Es a dir, no contribueix gens, tot al 
contrari, a la millora ambiental de l’espai urbà, malgrat té grans potencialitats. 

En aquest context, 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 (Index 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’. 

 

Aquesta anàlisi tan bàsica permet exposar diverses realitats: 

• La potencialitat del sòl, com a valor qualitatiu el tenen els espais públics, que malgrat haver eliminat 
aquells que tenen soterranis, presenten espais de prou entitat on es pot reproduir un perfil complet 
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funcional del sòl. L’aportació de la vialitat, malgrat amb una intensitat menor genera una malla que 
no es pot obviar. 
Els espais privats concentren el seu valor en els jardins i patis no edificats. 

En el cas de Can Canals el potencial està en les grans superfícies d’aparcament, avui completament 
impermeables. 

• Quan al vol, la biomassa, es concentra en la vialitat i en els espais lliures, en relació als sistemes. 
Quant a les zones, és en els patis i jardins no edificats on hi ha les oportunitats, certament baixes 
en els terrats, o en les cobertes, en aquest cas de centres comercials. 

En tot cas, altre cop els aparcaments tenen un gran potencial per allotjar biomassa. 

• 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.  
És en les cobertes on es mostra el principal potencial, entenen que amb molt petites intervencions, 
compatibles amb la capacitat portant dels terrats, com per exemple jardineres de 2 x 2 m, amb poc 
sòl i vegetació atractiva, tenen capacitat de generar una xarxa continua que abastaria tota la ciutat.  

Introdueix aquesta estratègia la demanda de corresponsabilització. És a dir, sobre un espai 
comercial, amb un nivell de renovació moderat, i per tant amb certa capacitat d’intervenció per 
millorar els estàndards ambientals, poder generar mecanismes de gestió acceptables per implicar al 
en aquest cas les activitats en la millora ambiental de la ciutat. 

Per tant el repte és oferir una metodologia, que basada en aquests tres paràmetres permeti explicar i 
planificar a nivell d’un indicador integrat les característiques de l’espai urbà, tant en zones com en 
sistemes, i associar aquest indicador a totes i cada una de les realitats urbanes. 

Aquest indicador l’anomenem IDEEU (Índex de Devolució Ecològica de l’Espai Urbà). 

La proposta es basa en que cada espai, com parcs extensius, parcs i jardins, patis, terrats i mitgeres, 
carrers, aparcaments, ...., ofereix tot el seu potencial, independentment de la seva qualificació. Així, 
els serveis ecosistèmics són transversals, i no només patrimoni o servei dels espais lliures. 

El càlcul de l’IDEEU es fa de la següent manera: 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �� 𝑠𝑠 × �𝑎𝑎𝑖𝑖

𝑛𝑛

0

× 𝑠𝑠𝑖𝑖 � + � 𝑣𝑣 × �𝑎𝑎𝑖𝑖

𝑛𝑛

0

× 𝑣𝑣𝑖𝑖 � + � 𝑏𝑏 × �𝑎𝑎𝑖𝑖

𝑛𝑛

0

× 𝑏𝑏𝑖𝑖 �� × 100 ≤ 100 

On: 

s: índex de ponderació del sòl/pell 

si: valor de la tipologia de sòl/pell corresponent a l’àrea (ai) 

v: índex de ponderació del vol/biomassa 

vi: valor de la tipologia del vol/biomassa corresponent a l’àrea (ai) 

b: índex de ponderació de la biodiversitat 

bi: valor de la tipologia de la biodiversitat corresponent a l’àrea (ai) 

ai: superfície uniforme de valors vi/si/bi 

 

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 
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Amb l’objectiu de donar estructura, i garantir un retorn ecològic funcional als espais urbans, s’associa a 
cada un d’ells un valor d’IDEEU: 

PONDERACIÓ S | V | B 

Concepte Definició s/v/b 

S Sòl 0,5 

V Vol 0,4 

B Biodiversitat 0,1 

 

CAN CANALS NORD 

Clau Definició IDEEU smin vmin bmin 

Can Canals Espais lliures 
d’edificació 

30 0,20 0,30 0,50 

 

En la següent figura es mostren els valors de les diferents solucions pel càlcul de l’IDEEU 
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2.3.4 PMU-15. Pla de millora urbana Can Canals Est 

Garanteix una circulació adequada al voltant de les parcel·les industrials, incorporant les previsions de 
la variant C-1413; garantir un nou accés a Can Canals des de Sabadell sud (Porta Aeroport), que permeti 
la descongestió de la porta Alcampo; obtenir les cessions de sòl destinades a espais lliures que formaran 
part del parc territorial del riu Sec; i consolidar i millorar la façana d’activitats econòmiques. 

 

 
Àmbit d’estudi 
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Els condicionants ambientals es concentren en què el flanc oest del sector limita en tota la seva longitud 
amb el riu Sec, totalment canalitzat des del creuament amb la línia de FFCC de Barcelona a Sabadell. En 
tot aquest límit s’haurà de mantenir l’àrea de protecció hidrològica i una superfície d’espais lliures 
contínua i adequada al riu Sec, atenent la pèrdua de permeabilitat i connectivitat ecològica en relació 
amb el planejament vigent. 

Els condicionants ambientals del sector són: 

• S’inclouran 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. 

• Connectivitat. Es garantirà la connectivitat a través del riu Sec, que dóna continuïtat a la via verda 
del Vallès donant continuïtat a la via verda de Bellaterra, i la connecta a través de la Betzuca amb 
l’àmbit de Bellots, i la Via Verda de Terrassa.  

• Risc d’inundabilitat. El sector limita amb el riu Sec en tota la franja oest. En aquest sector el tram 
del riu es troba canalitzat i limita amb la zona de flux preferent i la zona inundable. 

• Risc d’incendi forestal. Es situa en un entorn antropitzat i el risc és baix. 

• Contaminació acústica. Es situa en un entorn amb nivells de soroll elevats per la presència de la C-
58 i la línia de FFCC Barcelona-Sabadell. Els valors límits d’immissió acústica es mostren a la següent 
taula: 

 

LÍMITS D’IMMISSIÓ SEGONS MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Àmbit Usos Zonificació Ld  

(07:00-21:00) 

Lv  

(21:00-23:00) 

Ln  

(23:00-07:00) 

PMU 
15 

Zona d'edificació unifamiliar  

aïllada, clau 6 

A4 (predomini de sòl d'ús residencial) 60 60 50 

  B1 (Coexistència de sòl d'ús 
residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport 

existent) 

65 65 55 

 

 

Ld (07:00-21:00). Límits d’immissió acústica en període diürn 

Lv (21:00-23:00). Límits d’immissió acústica en període vespertí 

Ln (23:00-07:00). Límits d’immissió acústica en període nocturn 
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1.  INTRODUCCIÓ 

Es realitza aquest annex amb l’objectiu de determinar les emissions de CO2 associades en el POUM de 
Sant Quirze del Vallès.  

Per tal d’analitzar la incidència de les propostes de planejament sobre la mitigació del canvi climàtic, 
s’utilitza l’eina metodològica que ha desenvolupat l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (en endavant 
OCCC), la qual permet quantificar les emissions de CO2 originades pel POUM. 

2.  METODOLOGIA 

L’eina de càlcul permet calcular les emissions associades a la mobilitat generada, als usos residencials, 
industrials i d’altres, al cicle de l’aigua i a la gestió dels residus. També incorpora el càlcul de les 
emissions procedents de la pèrdua/guany de l’estoc de carboni i capacitat d’embornal de l’afectació del 
planejament sobre superfícies forestals o de conreu. 

Així doncs, s’ha utilitzat l’eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic 
desenvolupada per l’OCCC i, a partir dels resultats obtinguts, s’han proposat un seguit de mesures de 
lluita i d’adaptació al canvi climàtic. 

3.  MARC DE REFERÈNCIA 

3.1 MARC GENERAL 

LES EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 

Els gasos amb efecte d’hivernacle són components gasosos de l'atmosfera, tant naturals com d'origen 
antropogènic, que absorbeixen i remeten radiació infraroja. 

Els gasos atmosfèrics que contribueixen a l'efecte d'hivernacle són: 

• Diòxid de carboni (CO2), Metà (CH4), Òxid nitrós (N2O), Vapor d'aigua, Ozó, els halocarbons: els 
hidrofluorocarburs (HFC), els perfluorocarburs (PFC), l'hexafluorur de sofre (SF6) i el trifluorur de 
nitrogen (NF3). 

Els quatre primers es troben de forma natural a la composició de l'atmosfera, però s’incrementa la 
seva emissió per la intensificació dels processos productius: 

 L'activitat industrial, en cremar combustibles fòssils, desprèn grans quantitats de diòxid de 
carboni i òxid de nitrogen.  

 El metà es genera com a resultat de l'activitat agrícola i ramadera.  

 Els halocarbons són d'origen antropogènic i es van començar a fabricar a partir dels anys 
quaranta. 
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• Increment de la temperatura mitjana anual de l’aire 

• Canvis en la precipitació 

• Canvis en els extrems climàtics 

• Increment de la temperatura de l’aigua i del nivell del mar 

• Canvis en les glaceres i en la neu del Pirineu. 

3.2 MARC LEGAL 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

Els principis de desenvolupament sostenible, elaborats a partir dels principals resultats de la Conferència 
de Rio +20 i amb un abast temporal fins al 2030, són ara un marc general bàsic per a definir des d’aquest 
marc general una formulació específica del planejament territorial i urbanístic. 

En aquest marc el canvi climàtic hi té un paper fonamental. 

 

 

 

• Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres 
naturals a tots els països. 
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• Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals. 

DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

El Govern de Catalunya ha declarat l’emergència climàtica. L’objectiu és assolir les fites en matèria de 
mitigació establertes a la Llei del canvi climàtic, aprovada l’estiu de 2017. 

 

 

Amb aquesta finalitat, el Govern assumeix els compromisos següents: 

• Adoptar mesures per recuperar ecosistemes i aturar la pèrdua de biodiversitat. 

• Apostar per l’economia circular i la creació de llocs de treball verds. 

• Assumir un model de mobilitat urbana basat en el transport públic, el vehicle compartit, la 
micromobilitat i els vehicles d'emissió zero. 

• Reduir la vulnerabilitat dels sectors socials més sensibles als impactes del canvi climàtic: gent gran, 
malalts, nens... 

• Implantar instal·lacions d’energia renovable (eòlica i fotovoltaica). 

• Celebrar anualment un ple parlamentari monogràfic sobre el canvi climàtic. 

• Detectar la legislació vigent que dificulta combatre el canvi climàtic 

REFERÈNCIES LEGALS 

Les referències al marc legal i planificador en matèria de canvi climàtic vigents dels àmbits internacional, 
europeu, estatal i català: 

A. Internacional 

 i. 25ª Conferència de les Parts (COP25) de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre Canvi 
Climàtic (UNFCCC). 

 ii. Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic Objectiu: l'estabilització de les 
concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera a un nivell que eviti interferències 
antropogèniques perilloses en el sistema climàtic. 

 iii. Segon període de compromís del Protocol de Kyoto. 

B. Europeu 
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 i. Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de gasos 
amb efecte d’hivernacle. 

 ii. Paquet legislatiu energia i clima; conté mesures per lluitar contra el canvi climàtic i promoure 
les energies renovables. Entre elles, estableix els esforços que haurà de fer cada estat membre 
per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en sectors com el transport, agricultura 
o residus. 

 iii. 03/10/2010 Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible 
i integrador. Un dels objectius és aconseguir la fita “20/20/20” en matèria de clima i energia. 

 iv. COM (2013) 216 Estratègia Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic. 

 v. The European Green Deal. Conjunt d’iniciatives polítiques de la Comissió Europea amb 
l’objectiu de fer que Europa sigui neutral en el clima el 2050. 

 vi. Marc sobre el clima i la energia pel 2030 de la UE. 

C. Estatal 

 i. Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020. 

 ii. Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos 
amb efecte d'hivernacle. 

 iii. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

 iv. Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética. 

D. Català 

 i. Pla Energia i Canvi Climàtic 2012-2020. 

 ii. Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020. 

 iii. Tercer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. 

 iv. Nova Agenda Urbana 2030. 

 v. Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic. 

 vi. Acord del Govern de 14 de maig de 2019 pel qual es declara l’emergència climàtica. 

 vii. Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i 
l'impuls a les energies renovables. 

PAES 

El municipi de Sant Quirze del Vallès es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia 
al juny del 2009. Com a part del seu compromís en el pacte, el municipi de Sant Quirze  va redactar el 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible l’any 2010. 

Aquest document formula la visió de Sant Quirze per a l’any 2020, en matèria de canvi climàtic i recull 
el conjunt d’objectius quantitatius de reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH) que són la base pel 
desplegament d’una part important del conjunt d’accions integrades en el Pla d’acció, i alhora associen 
als compromisos definits en el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses. 

Un dels objectius principals es concentra en la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
(GEH) amb l’afany d’operativitzar el Pla de cara a assolir la visió de la ciutat en l’horitzó 2020. En aquest 
sentit, Sant Quirze del Vallès pren com a objectiu de referència les fites considerades al Pacte d’Alcaldes 
i Alcaldesses promogut per a la Comissió d’Urbanisme. 

 

EMISSIONS PER CÀPITA DE GEH 

Font 2005 2006 2007 2020 

Elèctrica 2,48 2,30 2,23  

Gas natural 0,84 0,87 0,83  

GLP 0,13 0,12 0,10  
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EMISSIONS PER CÀPITA DE GEH 

Font 2005 2006 2007 2020 

CL 1,95 1,96 1,92  

TOTAL 5,39 5,26 5,08  

Tendència desitjada 5,39 5,32 5,25 4,31 

 

4.  ESTIMACIÓ DEL BALANÇ DELS GEH 

Per al càlcul de les emissions de GEH i de la capacitat d’estoc i embornal del planejament, s’utilitzen 
les dades exposades en aquest apartat que s’introdueixen a l’eina de càlcul de l’OCCC. 

4.1 MAPA DE COBERTES ACTUAL 
El planejament de Sant Quirze del Vallès parteix d’una situació inicial amb les següents cobertes del sòl: 

 

COBERTES DEL SÒL  

Cobertes del sòl Superfície 

 Total (ha) % 

Aigües continentals 3,47 0,25 

Boscos caducifolis 7,64 0,54 

Boscos de coníferes 454,29 32,23 

Boscos d’esclerofil·les 116,03 8,23 

Conreus abandonats 15,68 1,11 

Conreus arboris 4,84 0,34 

Conreus herbacis en bancals 97,24 6,90 

Horta 6,90 0,49 

Matollar 48,49 3,44 

Plantacions de ribera 2,15 0,15 

Prats i herbassars 44,44 3,15 

Vegetació de ribera 33,70 2,39 

Vials i aparcaments 67,47 4,79 

Vinyes 0,25 0,02 

Zones industrials 122,62 8,70 

Zones nues 9,86 0,70 

Zones urbanes 285,57 20,26 

Zones verdes 88,83 6,30 

FONT: Elaboració pròpia a partir del Mapa de cobertes del sòl de Catalunya V3 (CREAF 2007). 

cc: (Cabuda coberta) és la superfície de sòl cobert per la projecció vertical de les capçades dels arbres. 
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Arrel d’aquestes dades es pot calcular l’estoc de carboni i l’efecte embornal del municipi abans del 
desenvolupament del planejament. 

L’estoc de carboni és el carboni emmagatzemat a la terra i no alliberat a l’atmosfera, els grans estocs 
de carboni es troben als sòls, a la vegetació i a als mars i oceans. 

La capacitat embornal és la capacitat de fixar carboni de l’atmosfera per crear estocs de carboni. Els 
sòls agrícoles i forestals tenen capacitats embornals molt variables, aquesta capacitat en termes generals 
s’incrementa en els boscos, i es va reduint en matolls, pastures i conreus. 

A la següent taula es mostren les capacitats d’estoc i segrest de carboni dels diferents tipus de cobertes: 

 

VALORS D’ESTOC I SEGREST DE CARBONI 

 Estoc (Mg C/ha) Segrest (Mg C/ha i any) 

Sistemes terrestres Vegetació Sòl Vegetació Sòl 

Boscos 56,00 93,40 1,04  

Matollars 13,60 90,40 0,00  

Prats i pastures 13,30 121,40 0,00  

Agricultura. Conreus llenyosos 12,10 100,00 0,00  

Agricultura. Conreus herbacis 0,80 100,00 1,00  

Sols nus     

Aigües continentals i marines 

Sistemes marins     

Aigües continentals 47,90  0,00 7,00 

Sistemes urbans 

Sòl urbanitzat 0,00 0,00 0,00  

Espais lliures intensius 0,00 0,00 0,00  

Espais lliures extensius 34,70 91,90 0,52  

 

4.2 DADES DEL PLANEJAMENT 
Per al càlcul de les emissions de GEH del planejament, s’introdueixen a l’Eina de l’OCCC les dades 
relatives a cadascuna de les alternatives proposades. 

La població actual del municipi de Sant Quirze és de 20.195 habitants segons dades de l’IDESCAT (any 
2020). A les alternatives 1 i 2 s’ha tingut en compte els nous habitatges proposats pel planejament 
(1.941), per fer una estimació de la població que hi hauria amb cadascuna d’elles, resultant en 22.140. 

 

 

POBLACIÓ TOTAL (HABITANTS) 

Concepte Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Habitants 20.195 22.140 22.140 

 

Pel que fa als usos residencials, l’alternativa 0 reflexa els habitatges i els metres quadrats de sostre que 
hi ha actualment al municipi, mentre que a les alternatives 1 i 2 s’han afegit nous habitatges relatius al 
desenvolupament proposat, i per tant, s’ha incrementat la superfície de sostre en tots dos casos.  
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Les categories d’emissions de CO2 revelen el nivell d’eficiència dels habitatges, en aquest cas cal tenir 
en compte que tots els edificis de nova construcció han de tenir una categoria d’emissions gairebé nul, 
tal com estableix la normativa vigent. Pel que fa als edificis existents, les diverses renovacions del parc 
d’habitatges existents requeriran que es disposi d’un certificat d’eficiència energètica en l’edificació. 
En aquest cas, a l’alternativa 1 s’exigirà una categoria D, mentre que a l’alternativa 2 s’exigirà una 
categoria C. 

 

ÚS RESIDENCIAL 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Tipologia m2 st Habitatges m2 st Habitatges Categoria 
d’emissions 

CO2 

m2 st Habitatges Categoria 
d’emissions 

CO2 

Habitatge 
plurifamiliar 

679.603 2451 679.603 2451 D 679.603 2451 C 

  102.570 1048 gairebé nul 102.570 1048 gairebé nul 

Habitatge 
unifamiliar 

1.195.890 4358 1.195.890 4358 D 1.195.890 4358 C 

  165.396 893 gairebé nul 165.396 893 gairebé nul 

Total 1.875.493 6.809 2.143.458 8.750  2.143.458 8.750  

 

Finalment s’ha tingut en compte la superfície total dels diversos usos del municipi de Sant Quirze en 
cadascuna de les propostes. A la següent taula es mostra la superfície aproximada en hectàrees dels usos 
residencial, industrial, terciari i d’equipaments per a les diverses alternatives. Tot i que l’alternativa 0 
tracta de l’estat actual del municipi, abans del planejament, no s’ha pogut calcular la superfície dels 
usos terciaris ja que molts comerços es barregen amb d’altres usos ocupant les mateixes superfícies, 
com per exemple els comerços en planta baixa. De totes maneres no es considera que aquest ús tingui 
una repercussió significativa per al càlcul i la comparació de les emissions de GEH del municipi. 

 

SUPERFÍCIE D’USOS TOTAL (HA) 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Residencial 211,11 298,20 298,20 

Industrial 76,00 103,76 103,76 

Terciari 20,19 20,19 20,19 

Equipaments 6,42 10,01 10,01 

TOTAL 313,72 432,15 432,15 

 

DADES DE MOBILITAT 

A l’eina del càlcul d’emissions de GEH del planejament de l’OCCC també s’introdueixen les dades de 
mobilitat del municipi, les quals s’obtenen de fonts com l’IDESCAT o dels Plans de Mobilitat Urbana 
Sostenible. 

En aquest cas, per calcular la distància mitjana dels desplaçaments externs del municipi, s’ha determinat 
els orígens i destins dels principals desplaçaments externs, la majoria dels quals pertanyen a les 
poblacions de Sabadell, Barcelona i Terrassa, en ordre descendent. D’aquesta manera s’ha establert la 
mitjana de km entre aquestes tres ciutats obtenint un resultat de 13 km. 
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QUADRE DE DADES DE MOBILITAT 

Distància mitjana dels desplaçaments interns al municipi (km)  1,5 

Distància mitjana de tots els desplaçaments del municipi (km)  13,0 

Parc municipal de vehicles Turismes 10.910 

Motocicletes 2.382 

 

Pel que fa al repartiment modal dels desplaçaments, les dades actuals, corresponents a l’alternativa 0, 
s’han extret del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sant Quirze del Vallès. Per a les alternatives 1 i 
2, s’ha tingut en compte el model de ciutat que proposen, en el que cal destacar l’augment dels carrers 
peatonals i la concentració del transit en els carrers principals, afavorint així el transport intern a peu o 
en bicicleta. D’aquesta manera, s’han establert uns percentatges superiors per aquestes modalitats de 
desplaçament, i la reducció del percentatge de vehicle privat. 

 

REPARTIMENT MODAL 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

% de vehicle privat 71,1 61,1 61,1 

% de transport públic 9,7 9,7 9,7 

% a peu o en bicicleta 19,2 29,2 29,2 

Total 100 100 100 

5.  RESULTATS 

Amb totes les dades presentades s’ha pogut realitzar una estimació dels valors d’estoc i segrest de 
carboni actuals: 

 

 

 

VALORS D'ESTOC I SEGREST DE CARBONI

SISTEMES TERRESTRES Vegetacio Sòl Vegetacio Sòl Actual PLA Estoc (MgC) Segrest (MgC/any) Estoc (MgC) Segrest  (MgC/any)

Boscos 56,00 93,40 1,04 627,33 627,33 93.723,29 652,42 93.723,29 652,42

Matollars 13,60 90,40 0,00 58,35 58,35 6.068,89 0,00 6.068,89 0,00

Prats i pastures 13,30 121,40 0,00 51,34 27,37 6.915,29 0,00 3.687,01 0,00

Agricultura. Conreus llenyosos 12,10 100,00 0,42 7,24 7,24 812,14 3,04 812,14 3,04

Agricultura. Conreus herbacis 0,80 100,00 0,00 97,24 97,24 9.802,12 0,00 9.802,12 0,00

Sols nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AIGÜES CONTINENTALS I MARINES

Sistemes marins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aigües continentals. 47,90 0,00 7,00 3,47 3,47 166,08 24,27 166,08 24,27

SISTEMES URBANS

Sòl urbànitzat 0,00 0,00 0,00 475,65 499,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Espais lliures intensius 0,00 0,00 0,00 88,82 88,82 0,00 0,00 0,00 0,00

Espais lliures extensius 34,80 91,90 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1409,46 1409,46 117.487,83 679,74 114.259,54 679,74

Valors segrest (t CO2eq) 2.490,69 2.490,69

Estoc (Mg C/ ha) Segrest (Mg C/ha i any) Dades del Pla. Sup. (ha) Actual PLA
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Actualment el terme municipal de Sant Quirze del Vallès té una capacitat de segrest de carboni de 
2.490,69 t CO2 eq. Aplicant les dades del desenvolupament del pla resulta que aquests valors no varien, 
és a dir, que el municipi manté la seva capacitat de segrest. Aquest fet és degut a que els nous 
desenvolupaments proposats pel pla es desenvolupen en zones de sòls nus o de sòls amb baixa capacitat 
embornal, per tant es considera que el planejament no genera impactes respecte als valors d’estoc i 
segrest de carboni del municipi de Sant Quirze. 

D’altra banda, cal valorar si es generen noves emissions de CO2 degudes als nous creixements. A 
continuació es mostren les dades extretes de l’eina de càlcul arrel de les quals s’ha realitzat uns gràfics 
per poder determinar i comparar les emissions de les diverses alternatives. 

 

 

 

Respecte les emissions per càpita, al següent gràfic es pot observar com l’alternativa 0 és la que en 
genera més, mentre que l’alternativa 2 és la que menys. Aquest fet és degut principalment a que, tot i 
que la població creix amb els nous desenvolupaments, i per tant augmenten les emissions per la mobilitat 
i els residus generats, els nous habitatges tindran unes exigències en eficiència energètica i en els 
consums d’aigua que significaran unes menors emissions per càpita del municipi de Sant Quirze. 

 

RESULTAT EINA D'ESTIMACIO D'EMISSIONS EN PLANEJAMENT GENERAL

EMISSIONS TOTALS ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Concepte Tn CO2eq/any % Tn CO2eq/any % Tn CO2eq/any
Emissions mobilitat generada 71.141,07 28% 83.081,27 36% 83.081,27
Emissions consums energètics 170.749,21 67% 130.951,72 56% 115.943,00
Emissions cicle de l'aigua 635,09 0% 541,13 0% 439,18
Emissions residus 12.768,84 5% 17.267,20 7% 17.267,20
TOTAL (t CO2/any) 255.294,21 231.841,32 216.730,65

EMISSIONS SENSE MOBILITAT EXTERNA ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Concepte Tn CO2eq/any % Tn CO2eq/any % Tn CO2eq/any
Emissions mobilitat interna 6.404,39 3% 7.257,78 5% 7.257,78
Emissions consums energètics 170.749,21 90% 130.972,16 84% 115.963,45
Emissions cicle de l'aigua 635,09 0% 541,13 0% 439,18
Emissions residus 12.768,84 7% 17.270,47 11% 17.270,47
TOTAL (t CO2/any) 190.557,53 156.041,55 140.930,89

EMISSIONS PER CÀPITA ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Concepte Tn CO2eq/any % Tn CO2eq/any % Tn CO2eq/any
Mobilitat generada 3.522,71 28% 3.759,84 36% 3.759,84
Consums energètics 8.455,02 67% 5.923,66 56% 5.244,84
Cicle de l'aigua 31,45 0% 24,47 0% 19,86
Residus 632,28 5% 781,12 7% 781,12
TOTAL (KgCO2/habitant/any) 12.641,46 10.489,09 9.805,66
TOTAL (t CO2/habitant/any) 12,64 10,49 9,81

COMPARACIO AMB EL PAES Any Base PAES 2020 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
 (t CO2/any) Tn CO2eq/any % Tn CO2eq/any
Emissions totals 89.398,94 71.442,80 255.294,21 231.841,32 216.730,65
Variació respecte any base (%)  - -20% 186% 159% 142%
Variació respecte 2020 PAES (%)  -  - 257% 225% 203%
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També val la pena comparar les emissions del planejament amb les emissions determinades pel Pla 
d’Actuació per l’Energia Sostenible pel 2020. Clarament les emissions del planejament superen les 
planificades pel PAES, però cal tenir en compte que les dades comptabilitzades en aquest document són 
més extenses ja que inclouen les emissions generades per l’àmbit industrial, pels consums d’aigua i per 
la generació de residus, cosa que el PAES no fa. 

 

 

 

Pel que fa als sectors d’emissions, en totes tres alternatives es distribueixen de forma similar. En tots 
els casos, més del 50% de les emissions generades són en relació als consums energètics, tot i que aquesta 
proporció és menor en l’alternativa 2 respecte la 0 ja que, com s’ha mencionat anteriorment, els nous 
desenvolupaments aplicaran sistemes més eficients i per tant l’augment de la població comportarà la 
reducció del consum energètic per càpita. Al contrari del que passa amb les emissions generades per la 
mobilitat, les quals creixen directament amb l’augment de la població. Un cas similar es dona amb les 
emissions per la generació de residus, que representa una proporció molt baixa, inferior al 10% en tots 
els casos. Finalment les emissions relatives al cicle de l’aigua són molt menors i per això no es veuen 
representades en els gràfics següents. 
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6.  MESURES DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC 

6.1 MESURES DE MITIGACIÓ 

6.1.1 Reduir la demanda energètica de les zones residencials 

El POUM estableix les determinacions, relatives a l’eficiència energètica dels edificis, de la Llei 16/2017, 
d’1 d’agost, de canvi climàtic: 

• Es projecten fonts d'energia renovable: 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%). 

• Construcció amb criteris bioclimàtics on els nous edificis construïts siguin de consum energètic 
gairebé nul (veure annex 4 de la normativa ambiental) on s’estableixen els límits de la demanda 
energètica en calefacció, refrigeració i consums energètics. 

• Rehabilitació energètica del parc d'habitatges (veure annex 4 de normativa ambiental) s’estableixen 
les condicions per a la millora de l’eficiència energètica en edificis. 

• La reserva de punts de càrrega de vehicles elèctrics. 

• 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. 

• Garantir que en els nous desenvolupaments urbanístics, de la provisió energètica amb fonts d'energia 
100% renovables. 
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CONDICIONS ENERGÈTIQUES PER A NOUS EDIFICIS 

Serà d’aplicació en els nous edificis, i en les rehabilitacions, quan: 

• Atenguin més del 50% de la superfície de l’edifici o més de 1.000 m² de sostre. 

• Locals o habitatges, quan les obres objecte de llicència afectin a més d’un 50% de la superfície. 

 

CONDICIONS PER A NOUS EDIFICIS. HABITATGE (1) 

 Baix (CTE 2013) Recomanat 

Límit de demanda energètica 
(kWh/m²/any). Calefacció 

27+1000/S1 <15 

Límit de demanda energètica 
(kWh/m²/any). Refrigeració 

15 <15 

Límit de Consum energètic. 
(kWh/m²/any). 

60+3000/S1 Classe A 

% Renovables. Solar Tèrmica ACS >=40 % >=70 % 

 

CONDICIONS PER A NOUS EDIFICIS. HABITATGE (2) 

Transmitàncies U (W/m²K) Baix (CTE 2013) Recomanat 

Murs de façana i tancament en contacte 
amb el terreny 

0,60 0,2 

Cobertes 0,40 0,2 

Tancaments 0,66 0,25 

Obertures (Fulla i marc) 2,70 <1,6 

 

CONDICIONS PER A NOUS EDIFICIS. TERCIARI 

Els condicionants en usos terciaris són: 

 

CONDICIONS PER A NOUS EDIFICIS. TERCIARI 

 Baix (CTE 2013) Recomanat 

Límit de demanda energètica (kWh/m²/any). Calefacció Estalvi del 25% demanda referència <15 

Límit de demanda energètica (kWh/m²/any). Refrigeració Estalvi del 25% demanda referència <15 

Límit de Consum energètic. Classe B Classe A 

% Renovables. Solar Tèrmica ACS >=30 % >=70 % 

 

CONDICIONS PER A NOUS EDIFICIS. TERCIARI 

Transmitàncies U (W/m²K) Baix (CTE 2013) Recomanat 

Murs de façana i tancament en contacte 
amb el terreny 

0,60 0,2 

Cobertes 0,40 0,2 

Tancaments 0,66 0,25 

Obertures (Fulla i marc) 2,70 <1,6 

 



CÀLCUL DE LES EMISSIONS DE CO2 ASSOCIADES AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE  SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

CÀLCUL DE LES EMISSIONS DE CO2 ASSOCIADES AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

 

PAG. 15 DE 24 

ENLLUMENAT EXTERIOR 

Amb la finalitat d’aconseguir un major estalvi energètic, les instal·lacions i els aparells d’enllumenat 
exterior, tant en espais públics com en parcel·la privada, han de complir els requeriments establerts al 
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA EN LA URBANITZACIÓ: REPERCUSSIÓ EN ESTALVI ENERGÈTIC 

Es proposen les següents mesures: 

• En els semàfors i la senyalització, s’ha d’utilitzar dispositius electrònics LED, sistemes més eficients 
i amb menor cost de manteniment. 

• Les instal·lacions i aparells d’enllumenat públic cal que reuneixin les característiques següents: 

 Utilització en la vialitat de dispositius d’alta eficiència en els enllumenaments exteriors, com 
ara làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP) o LED. Es prioritzarà 
aquest ús també per la resta d’espai públic. 

 Aplicació de mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat públic (cèl·lules 
fotoelèctriques o rellotges astronòmics) i sistemes de regulació del nivell lumínic (fluxors). 

RENOVACIÓ DEL PARC D’HABITATGES 

El municipi de Sant Quirze del Vallès té en l’actualitat 6809 habitatges. S’ha determinat la certificació 
energètica en nous edificis, o en els que hi hagut transaccions per compra-venta o lloguer, dels quals es 
disposa la demanda energètica (kWh/m2 any d’energia primària) i emissions (kg CO2/m2): en habitatge 
individual en bloc d’habitatges, en habitatge unifamiliar, i terciari, la certificació energètica dels edificis 
és de E per consum d’energia primària, i E també en emissions. 

El POUM determina que: 

• El parc d’habitatges i locals existents, es renovarà, passant de categoria energètica D (perquè l’eina 
de càlcul no permet incorporar la categoria E). 

• Els nous habitatges projectats en el POUM seran de categories energètiques “gairebé nul”.  

Aquestes mesures representen una reducció del 68% de les emissions actuals. 

6.1.2 Compensació màxima de 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: 
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PRODUCCIO FOTOVOLTAICA POTENCIAL
DADES BASIQUES

1 (kW) Potencia nominal del sistema FV 
9,5 (%) Pèrdues estimades per la temperatura i nivells baixos d'irradiància (utilizant la temperatura local)
2,6 (%) Pèrdues estimades degut als efectes de la reflectància angular
14 (%) Altres pèrdues (cablejat, inversor,  ...)

24,2 (%) Pèrdues combinades del sistema

SISTEMA CAPTACIÓ
Fix Sistema
37 Inclinació vertical
2 Orientacio

PRODUCCIO
Mes Ed Em Hd Hm
Jan 3,51 108,80 4,16 128,90
Feb 3,92 109,80 4,72 132,20
Mar 4,50 139,40 5,55 172,20
Apr 4,68 140,30 5,94 178,10
May 4,96 153,80 6,43 199,40
Jun 5,13 154,00 6,81 204,20
Jul 5,16 159,90 6,93 214,70
Aug 4,96 153,70 6,60 204,70
Sep 4,39 131,80 5,72 171,70
Oct 3,83 118,60 4,82 149,50
Nov 3,27 98,00 3,98 119,30
Dec 3,28 101,70 3,88 120,30

TOTAL 1569,80 1995,20
MIN 3,27 98,00 3,88 119,30
MAX 5,16 159,90 6,93 214,70

Ed (kWh/m2) Producció d'electricitat mitjana diària per el sistema
Em (kWh/m2) Producció d'electricitat mitjana mensual per el sistema
Hd (kWh/m2) Mitjana diària de irradiació global rebuda per m2 pels moduls fotovoltaics del sistema
Hm (kWh/m2) Suma mitjana diària de irradiació global rebuda per m2 pels moduls fotovoltaics del sistema

3,88 (HSP) Horas de sol pic

DADES PANELLS FOTOVOLTAICS
500 (Wp) Potència pic del panell fotovoltaic 
80% (%) Rendiment

1,559 (m) Alçada panell
1,046 (m) Amplada panell
0,15 (m) Alçada de resguard sobre el sòl
4,01 (m) Amplada total rengle panells

RESULTATS
Industria Terciari Habitatge

10.000 1.500 250 (m2) Superficie sostre
6.000 1.000 150 (m2) Coberta

50 63 50 (kWh/m2 any) Consum energètic
25% 100% 100% (%) Aportació amb fotovoltaica
342 259 34 (kWh/dia) Demanda d'energia diaria
221 167 22 (ut) Nombre de moduls per ús diari

DEMANDA SUPERFICIE PANELLS
925 699 93 (m2)  Superficie neta per implantacio de panells 
360 272 36 (m2)  Superficie panells 

3,60 18,13 14,39 % respecte superficie sostre
6,00% 27,20% 23,99% % respecte superficie coberta

12,5 63 50 (kWh/ m2 sostre) Producció energètica

0,13 0,09 0,01 (GWh/any) Producció total anual per ús

0,23 (GWh/any) Producció total anual

241,00 (gCO2/kWh) Mix elèctric 2019

55,91 (tCO2/any) Equivalent en emissions de GEH
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Amb aquest potencial es poden plantejar les següents mesures: 

• 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. 

La valoració de l’estoc i de l’efecte segrest s’estimaran prenent de base el “Tercer Informe sobre el 
canvi climàtic a Catalunya” i concretament el capítol 3. Balanç de Carboni: els embornals a Catalunya 
(2017): 

 

 

 

• 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 

6.1.3 Mesures de mobilitat energèticament eficients 

El POUM promou la reducció del trànsit i de la mobilitat privada, definint una xarxa verda de mobilitat 
complementària a la proposta de superilles, i nous itineraris a peu i per a bicicletes. 

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, transformant-los en espais de qualitat 
pel vianant. 

CONNEXIÓ DELS ESPAIS LLIURES 

En base a l’estructura dels espais lliures es projecta: 

• 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. 

SISTEMES TERRESTRES Vegetacio Sòl Vegetacio Sòl
Boscos 56,00 93,40 1,04
Matollars 13,60 90,40 0,00
Prats i pastures 13,30 121,40 0,00
Agricultura. Conreus llenyosos 12,10 100,00 0,42
Agricultura. Conreus herbacis 0,80 100,00 0,00
Sols nus

AIGÜES CONTINENTALS I MARINES
Sistemes marins
Aigües continentals. 47,90 0,00 7,00

SISTEMES URBANS
Sòl urbànitzat 0,00 0,00 0,00
Espais lliures intensius 0,00 0,00 0,00
Espais lliures extensius 34,80 91,90 0,52

Estoc (Mg C/ ha) Segrest (Mg C/ha i any)
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• 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. 

Independentment de l’estratègia triada es pot potenciar amb una sèrie d’accions complementàries: 

• Implantar franges arbrades en espais reservats per l’aparcament en via pública. 

• Garantir distàncies inferiors a 100 m, entre habitatges i carrers, places o parcs arbrats (peces 
verdes). 

• Incrementar el nombre de carrers d’atenció preferent per a vianants, prioritzant els carrers 
estructurals que formin part de la xarxa de vials que connecten els espais lliures. 

• Impulsar itineraris per a bicicletes que promoguin els desplaçaments interiors del casc urbà i 
connectin amb la xarxa de camins rurals del municipi. 

• Evitar assentaments d’activitats que comportin un increment de vehicle rodat. 

• Interconnectar els espais lliures més emblemàtics del municipi (Parc de les Morisques, Parc del 
Torrent de la Font del Pont, Parc de Can Feliu). 

• Millorar la connectivitat de l’eix del torrent de la Betzuca, a nivell longitudinal i transversal, 
mitjançant l’adequació dels passos transversals que comuniquen ambdós marges de la llera del riu 
La Betzuca. 

• Ampliar les places d’aparcament a l’àrea propera al casc urbà, amb l’objectiu d’alliberar 
aparcaments de la via pública. 

APOSTA DECIDIDA EN RELACIÓ AL FERROCARRIL 

Aquesta aposta té una incidència significativa en el PMU13 (Pla de millora urbana Estació) i PMU14 (Pla 
de millora urbana Can Canals Nord). 

• PMU 13. Dinamitzar i dotar de centralitat urbana l’àrea de l’estació; millorar la relació entre el 
centre urbà i l’àrea comercial, millorant i ampliant la connexió peatonal existent a través de les vies 
de ferrocarril. 

• PMU 14. Té com a objectiu principal buscar la millor relació entre l’estació i de Mas Duran; 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. 

6.1.4 Reduir l’emissió de GEH vinculades a la gestió de residus 

Les estratègies per reduir les emissions de GEH relacionades amb la gestió de residus són: 

RESIDUS GENERATS DURANT LA CONSTRUCCIÓ 

Tots els projectes d’edificació i urbanització hauran de preveure el volum de residus generats així com 
els sistemes de classificació en origen, gestió, i la reserva d’un punt net en l’interior del recinte de les 
obres. Aquesta previsió es formalitzarà en un pla de gestió de residus de la construcció. El punt net, 
estarà dotat com a mínim d’un àmbit que permeti fraccionar: 

• Runes 

• Fusta 

• Plàstic 

• Paper i cartró 

• Metalls 

• Residus especials 

En tot cas s’atendrà a allò que estableix REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
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TERRES D’EXCAVACIÓ 

En relació als moviments de terres, tant dels projectes d’urbanització com de les obres d’edificació, 
s’haurà de preveure la internalització d’excedents, en cas de donar-se’n, en primera instància en la 
parcel·la, o en el planejament derivat. S’haurà de justificar específicament si no és possible aquesta 
internalització. 

En aquest segon cas, s’hauran de gestionar les terres a través de gestors autoritzats, i amb una proposta 
del destí final de les terres, a incloure en el projecte d’edificació. Aquesta preferentment i per aquest 
ordre seran: 

• Espais degradats, que necessitin terres per a la seva restauració en el mateix municipi o envoltants. 

• Activitats extractives abandonades que necessitin terres per a la seva restauració. 

• Activitats extractives en actiu, seguint els seus programes de restauració. 

• Abocadors de terres. 

• Finalment, en millores de finques agrícoles, segons allò que estableix el DECRET 396/2006, DE 17 
D’OCTUBRE, PEL QUAL ES REGULA LA INTERVENCIÓ AMBIENTAL EN EL PROCEDIMENT DE LLICÈNCIA 
URBANÍSTICA PER A LA MILLORA DE FINQUES RÚSTIQUES QUE S’EFECTUÏN AMB APORTACIÓ DE TERRES 
PROCEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ, o aquell que el modifiqui o substitueixi 

Els projectes d’urbanització i edificació adjuntaran un balanç de terres, i proposaran específicament el 
destí final de les terres, amb els criteris abans esmentats, incloent un protocol de seguiment documental 
de la seva gestió en volum i qualitat. 

RESIDUS DE GENERACIÓ DOMÈSTICA. URBANITZACIÓ 

Es preveuran els espais necessaris o les infraestructures, per a la recollida de residus. Aquesta com a 
mínim permetrà la recollida diferenciada de les següents fraccions: 

• Vidre 

• Paper i cartró 

• Envasos lleugers 

• Matèria orgànica 

• Resta 

RESIDUS DE GENERACIÓ DOMÈSTICA. EDIFICACIÓ 

Es preveuran els espais mínims que permetin la correcta gestió de les cinc fraccions de residus. En 
general, per la determinació i el predimensionament es farà segons el marc legal de referència, i 
concretament: 

• Codi Tècnic de l’edificació. Secció HS 2. Recollida i evacuació de residus. 

• Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència 
en els edificis. 

MATERIALS RECICLATS 

Es recomana, sempre que sigui possible utilitzar materials reciclats amb distintiu de Qualitat ambiental: 

• Codi 260. Productes prefabricats de formigó amb material reciclat 

• Codi 190. Productes de fusta 

• Codi 270. Productes aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat. 

• ... 
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Magatzem de contenidors de l’edifici i espai de reserva 

Cada edifici ha de disposar com a mínim d’un magatzem de contenidors d’edifici per les fraccions dels 
residus que tinguin recollida porta a porta, i per a les fraccions que tingui recollida centralitzada amb 
contenidors de carrer en superfície, haurà de disposar d’un espai de reserva en el que es pugui construir 
un magatzem de contenidors quan alguna de aquestes fraccions passin a tenir recollida porta a porta. 

El dimensionament de l’espai de magatzem o reserva, es farà segons allò que estableix el Codi Tècnic de 
l’Edificació, o la norma vigent en el moment de la construcció de l’habitatge, i tindrà com a mínim una 
superfície de 3 m². 

Espais d’emmagatzemament immediat en habitatge 

Es proveirà cada habitatge d’ un espai de magatzem immediat de residus mínim de 45 dm3 per fracció i 
habitatge, resultant en un espai mínim de 225 dm3. 

En tot cas, per habitatges de més de quatre persones, calculats multiplicant per u les habitacions 
senzilles, i per dos les habitacions dobles, es farà el càlcul específic segons allò que estableix el Codi 
Tècnic de l’Edificació, o norma que el modifiqui o substitueixi. Aquests, a nivell informatiu són els 
següents: 

 

VOLUM ESTIMAT D’EMMAGATZEMATGE IMMEDIAT DE RESIDUS PER HABITATGE. 

Fracció Nombre d’ocupants en l’habitatge 

 3 4 5 6 7 8 9 10 

Volum per 
habitatge 
(dm3) 

225,00 225,00 225,00 225,00 248,57 284,08 319,59 355,10 

De 1 a 6 ocupants per habitatge, el valor calculat és inferior al mínim, i per tant es reflecteix el 
mínim que és de 225 dm3. 

6.2 MESURES D’ADAPTACIÓ 

6.2.1 Delimitació de l’àmbit d’ordenació considerant els riscos 

RISC D’INCENDI 

Les mesures d’ordenació de seguretat enfront als riscos que s’han pres en el POUM són: 

• 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. 

• Franges de protecció contra incendis que s’implantaran en el POUM, en zones verdes. Aquestes 
franges de protecció, quan no són zones verdes es definiran com a sistemes. 

Els àmbits on el POUM els considera com a franges de protecció contra incendis són: 

• El límits d’urbanitzacions amb zones de bosc 

 Can Llobateres / Can Pallàs 

 Castelltort 

 Vallsuau 

 Can Parellada (límit municipal amb Terrassa) 
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• Resseguint pistes principals a la serra de Galliners. 

• Segons l’article 7 del decret 123/2005 que fa referència a les parcel·les interiors:  

el terreny de les parcel·les interiors de les urbanitzacions s'ha de mantenir lliure de vegetació seca 
i ha de ser objecte dels treballs d'aclarida que s'estableixen en l'annex 2 d'aquest Decret. 

RISC D’INUNDABILITAT 

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. 

6.2.2 Estalvi i eficiència en la gestió de l’aigua 

Les mesures d’estalvi i eficiència de l’aigua es sustenta en els següents apartats: 

LIMITACIÓ DE SUPERFÍCIES DE REG 

És limitarà la superfície màxima de reg d’espais lliures, tant públics com privats, a aquella que es pot 
regar amb el volum d’aigua generat per l’increment d’escolament, calculat per pluges ordinàries, entre 
els usos actuals del sòl i els usos previstos pel planejament. 

Es prendrà de base, en nous desenvolupaments, una mitjana de 35 mm/any 

Aquest volum d’aigua serà determinat en base a la ETo (Evapotranspiració de referència). L’increment 
o decrement de superfície de zones verdes, es farà proporcionalment, corregint la ETo en base als 
coeficients de conreu (Kc) de les espècies previstes. 

Per a la conversió a altres tipus de conreu s’utilitzaran els següents valors: 

 

VALORS DE REFERÈNCIA DE KC PER CONVERSIÓ DE SUPERFÍCIES DE REG 

Conreu Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

ETo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Gespes 0,61 0,64 0,75 1,04 0,95 0,88 0,94 0,86 0,74 0,75 0,69 0,60 

Aigua 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Arbustives 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 

 

REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES 

Es recomana la reutilització d’aigües grises, per a la descàrrega de sanitaris, en tots els edificis 
d’habitatge. 

• La unitat mínima de gestió és un bloc d’habitatges. 

• En aquelles edificacions que no estiguin destinades a l’habitatge, en funció dels seus usos, es farà 
un estudi específic que haurà de valorar la idoneïtat de implantar sistemes de reutilització d’aigües 
grises. 

• La reutilització d’aigües grises, tot i que puguin donar-se excepcions, en funció dels estudis de 
viabilitat, serà norma general. 

• Queden exclosos de la reutilització d’aigües grises, per a la descàrrega de sanitaris, els edificis 
destinats a usos hospitalaris o similars. 
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• En tot cas s’atendrà a allò que especifica el 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. 

REUTILITZACIÓ D’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. 

XARXA D’ABASTAMENT 

Es preveurà com a mínim en tots els espais lliures tant públics com privats, dues xarxes d’abastament 
d’aigua. Una d’aigua potable, apta per a l’ús de boca, i una segona prevista per a l’ús d’aigües 
regenerades per al reg i la neteja. La necessitat d’aquesta segona xarxa és independent de si es porta a 
terme, o no, l’ús d’aigües regenerades o de pluja. 

Ambdues xarxes s’hauran de dissenyar per tal de preveure la possibilitat de l’abastament extern per un 
operador d’aigües de boca, i d’aigües regenerades. 

La xarxa d’abastament, tant general com privada, disposarà dels aparells de seccionament que permetin 
limitar els usos en cas de sequera, i per tant, en tots els casos es disposarà de seccionadors i xarxes 
independents, a partir d’aquest punt, i per: 

• Usos de boca 

• Xarxa de boques de reg per a neteja. 

• Xarxa de reg. 

• Xarxa de fonts i usos ornamentals, i piscines. 

El disseny de les xarxes es farà amb criteris que permetin el control del consum i la detecció de fuites. 
En general, a més dels comptadors individuals per abonats, s’haurà de preveure: 

• Espais lliures privats: comptador individualitzat. 

• Espais lliures públics: comptador individualitzat per parc, diferenciant la xarxa de reg i neteja, de 
la xarxa de boca, o altres tipus d’origen de l’aigua. 

• Vialitat:, seguint els criteris dels espais públics, diferenciant la xarxa de reg i neteja, de la xarxa de 
boca. El reg de l’arbrat viari, podrà provenir de escomeses d’espais lliures públics, i per tant dels 
mateixos comptadors, però en tot cas sol·licitarà una sectorització interior, amb un element de 
control individualitzat. 

Quant als sistemes de reg, en tots els casos s’instal·laran programadors de reg telecomandats, connectats 
a xarxa de telefonia, o radio, en funció de les preferències de cada Ajuntament, o gestor d’aigües de 
reg. La instal·lació d’electrovàlvules dels diferents sectors de reg serà aquella que permeti el 
telecomandament. En tot cas, no es permetrà electrovàlvules autònomes ni sistemes aïllats del 
comandament centralitzat per a cada zona verda. 

Es dissenyarà, conjuntament amb l’empresa subministradora d’aigua, un sistema de detecció de fuites, 
per a cada tipologia d’aigua. La gestió d’aquests elements serà a càrrec del propi gestor. 
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PISCINES 

Tant en les piscines públiques com privades s’haurà de preveure la construcció d’un vas de compensació 
amb una doble reixa o canal perimetral que permeti recuperar les pèrdues per esquitxades. 

En tots els casos les llicències d’obres per la construcció de piscines aniran acompanyades amb un 
certificat d’estanqueïtat emès per una ECA o professional col·legiat. 

XARXA DE SANEJAMENT 

La xarxa de sanejament serà separativa, discriminant en dues xarxes les aigües residuals de les aigües 
pluvials. 

En el cas però de la previsió d’aigües esgotament permanents, provinents de soterranis en edificació o 
infraestructures soterrades, es preveurà una tercera xarxa independent per aquest tipus d’aigua. 

Sempre que la seva qualitat ho permeti, el destí d’aquestes aigües serà la pròpia recàrrega de l’aqüífer, 
d’on prové, la reutilització en els espais lliures o altres usos compatibles, o finalment l’abocament a 
llera pública. 

PROTECCIÓ DEL MEDI I DELS RECURSOS HÍDRICS 

En cas que existeixin pous dins l’àmbit del planejament, tant en l’espai públic com en parcel·la privada, 
el projecte d’urbanització cal que contempli les mesures per evitar l’aprofitament incontrolat i l’afecció 
a l’aqüífer, d’acord amb l’òrgan competent en matèria d’aigua. Quan així es determini i quan sigui 
possible, s’adequarà administrativament l’aprofitament dels pous per al seu possible ús per a reg. 

6.2.3 Fomentar la vegetació autòctona en zones verdes i espais lliures 

• Directriu sobre espècies vegetals en zones verdes i espais lliures urbans. A les zones verdes i espais 
lliures urbans, la tria d’espècies vegetals cal que respecti els criteris següents: 

 Adequar-se a les característiques climàtiques, edafològiques i topogràfiques de l’àmbit 
d’actuació. 

 Presentar baixes necessitats hídriques i simplicitat de manteniment 

 No necessàriament seran espècies autòctones, però no s’utilitzaran espècies amb demostrat 
comportament invasor. En aquest sentit, la detecció d’espècies invasores en les zones a 
urbanitzar requereix el seu control o la seva retirada immediata per evitar-ne la propagació, i la 
gestió dels residus vegetals es farà de manera que no generi noves dispersions. 

 A les àrees properes a zones boscoses, i especialment als municipis amb alt risc d’incendi, es 
recomana emprar plantes de baixa inflamabilitat (relacionades a l’annex 2 del Decret 123/2005). 

• A les àrees a restaurar s’han d’emprar sempre espècies autòctones; s’ha d’estendre en primer lloc 
terra vegetal, s’ha d’aplicar una hidrosembra o sembra (segons el pendent del terreny) i, si s’escau, 
es faran plantacions arbòries i/o arbustives. 

• En el disseny de parcs i jardins s’han de seleccionar les espècies considerant la seva capacitat de 
regulació climàtica i cal compaginar aquest criteri amb el consum hídric de l’espècie. Així, s’ha de 
considerar: 

 Quan la necessitat de refredar el microclima sigui compatible amb la capacitat hídrica del 
municipi, cal definir en els espais verds, especialment en vials, arbrat i vegetació amb alta 
evapotranspiració i capacitat d’ombreig, per tal de reduir la temperatura a l’interior de la ciutat  

 Es prioritzarà la plantació d’espècies caducifòlies prop de les façanes meridionals dels edificis, 
de tal manera que permetin la insolació al hivern, i protegeixin del sol a l’estiu. 
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7.  CONCLUSIONS 

Un cop avaluat l’estat actual del municipi de Sant Quirze del Vallès, i les dades de les propostes de les 
diverses alternatives, es pot concloure en un balanç positiu de les emissions de GEH. 

• La capacitat d’estoc i segrest de carboni del municipi no varia amb el desenvolupament dels nous 
usos proposats per les alternatives 1 i 2, la qual cosa significa que el municipi no perd aquesta 
capacitat de lluita contra el canvi climàtic (2.490,69 t CO2 eq), i fins i tot té l’oportunitat 
d’augmentar-la amb l’aplicació de mesures per augmentar la capacitat embornal en els nous 
desenvolupaments. 

• Les emissions de GEH actuals són 255.294,21 tCO2/any i les de la proposta són 216.730,65 tCO2/any, 
per tant, no augmenten les emissions de GEH ja que en els nous desenvolupaments, es donarà 
compliment a la normativa vigent sobre eficiència energètica en l’edificació, mitjançant la renovació 
del parc d’habitatges existents i la definició dels nous habitatges amb emissions “gairebé 0”. 

• Pel que fa a la mobilitat, la situació actual comporta unes emissions de GEH de 71.141,07 
tCO2eq/any, mentre que la proposta les augmenta fins a 83.081,27 tCO2eq/any. Cal remarcar doncs, 
que les emissions de GEH relatives a la mobilitat si que es veuran augmentades amb el 
desenvolupament dels nous usos ja que, un increment de població representa directament un 
increment en la mobilitat, i amb el model de mobilitat de Sant Quirze del Vallés això vol dir un 
increment del transport privat motoritzat. 

• Respecte les emissions per càpita, la proposta de planejament, té uns nivells significativament 
menors (9,81 tCO2/hab i any) que en l’estat actual (12,64 tCO2/hab i any), donat que els nous 
habitatges tindran unes exigències en eficiència energètica i en els consums d’aigua que significaran 
unes menors emissions per càpita del municipi de Sant Quirze. 

• Clarament 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. 

Tot i així, tal com mostren els resultats obtinguts amb l’eina de càlcul de l’OCCC, el balanç final 
d’emissions de GEH amb el desenvolupament del planejament és positiu. 

A més d’aquest anàlisi, s’han proposat una sèrie de mesures orientades a la mitigació i adaptació del 
municipi de Sant Quirze del Vallés al canvi climàtic. En aquestes mesures es proposen estratègies per 
reduir encara més les emissions de GEH generades pel municipi, així com augmentar les fonts d’energies 
renovables i d’altres per fomentar la resiliència del propi municipi, especialment a l’augment dels riscos 
pel canvi climàtic. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

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 492 pàgines en forma part. 

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura 

El secretari acc., 

 

 

 

Pere Gallego Cañizares 


	ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC
	1. INTRODUCCIÓ
	2. DETERMINACIONS DELS REQUERIMENTS AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS DEL PLA
	2.1 DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES MÉS RELLEVANTS DEL MEDI
	2.2 REFERENTS I REQUERIMENTS NORMATIUS QUE AFECTEN A L’ÀMBIT D’ORDENACIÓ

	3. SENSIBILITAT AMBIENTAL. PRINCIPALS EFECTES AMBIENTALS POTENCIALS
	3.1 SENSIBILITAT AMBIENTAL
	3.2 CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS. POTENCIALS EFECTESAMBIENTALS PRINCIPALS

	4. ALTERNATIVES
	5. PROPOSTA
	6. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS DEL PLANEJAMENTPROPOSAT
	7. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLANEJAMENT
	8. MESURES CORRECTORES
	9. PROGRAMA DE SEGUIMENT

	DOCUMENT COMPRENSIU
	1.  Introducció i objecte
	2.  Context territorial
	3.  Proposta d’alternatives
	3.1 infraestructures Vialitat
	3.2 Assentaments
	3.3 Sòl no urbanitzable
	3.4 Estratègies en relació a les activitats extractives

	4.  Avaluació d’alternatives
	5.  Proposta
	6.  Mesures preventives i correctores

	ANNEX 1. DOCUMENT D'ABAST, INFORME OTAAB APROVACIÓ INICIAL, DECLARACIÓ AMBIENTALESTRATÈGICA
	1.  Document d’abast
	2.  Informe otaab aprovació inicial
	3.  Declaració ambiental estratègica

	ANNEX 2. TAULA D’EQUIVALÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS DEL DOCUMENT D’ABAST I EL DE LA MEMÒRIA DEL POUM
	1.  Introducció
	2.  Taula d’equivalència entre els objectius del document d’abast i el de la memòria del poum

	ANNEX 3. CONDICIONANTS AMBIENTALS DELS SECTORS
	1.  Introducció
	2.  Sectors de planejament del POUM
	2.1 Polígons d’actuació urbanística d’ús residencial
	2.1.1 PAU-01. Polígon d’actuació urbanística Les Fonts-Baix Riera
	2.1.2  PAU-02 (a-i). Polígon d'actuació urbanística Carretera de Les Fonts
	2.1.3  PAU-03. Polígon d’actuació urbanística Poble Sec
	2.1.4  PAU-04. Polígon d’actuació urbanística Castellet
	2.1.5  PAU-05. Polígon d’actuació urbanística Les Casetes est
	2.1.6  PAU-06. Polígon d’actuació urbanística Can Llobateres

	2.2  Plans de millora urbana, d’ús residencial
	2.2.1 PMU-01. Pla de millora urbana Les Fonts Sud
	2.2.2  PMU-03. Pla de millora urbana Can Ponsic
	2.2.3  PMU-04. Pla de millora urbana Avinguda d’Ègara
	2.2.4 PMU-05. Pla de millora urbana Les Casetes Est
	2.2.5 PMU-06. Pla de millora urbana Sotavia
	2.2.6 PMU-07. Pla de millora urbana Los Rosales Nou
	2.2.7  PMU-10. Pla de millora urbana Mas Duran Oest
	2.2.8  PMU-11. Pla de millora urbana Mas Duran Sud
	2.2.9  PMU-13. Pla de millora urbana Estació

	2.3 Plans de millora urbana, d’ús majoritari d’activitat econòmica
	2.3.1 PMU-02. Pla de millora urbana Carrasco i Formiguera
	2.3.2  PMU-12. Pla de millora urbana Can Corbera
	2.3.3  PMU-14. Pla de millora urbana Can Canals Nord
	2.3.4 PMU-15. Pla de millora urbana Can Canals Est



	ANNEX 4. CÀLCUL DE LES EMISSIONS DE CO2 ASSOCIADES AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC
	1.  Introducció
	2.  Metodologia
	3.  Marc de referència
	3.1 Marc general
	3.2 Marc legal

	4.  Estimació del balanç dels GEH
	4.1 mapa de cobertes actual
	4.2 Dades del planejament

	5.  Resultats
	6.  Mesures de mitigació i adaptació del canvi climàtic
	6.1 Mesures de mitigació
	6.1.1 Reduir la demanda energètica de les zones residencials
	6.1.2 Compensació màxima de les emissions derivades de la despesa energètica i de les transformacions de sòl
	6.1.3 Mesures de mobilitat energèticament eficients
	6.1.4 Reduir l’emissió de GEH vinculades a la gestió de residus

	6.2 Mesures d’adaptació
	6.2.1 Delimitació de l’àmbit d’ordenació considerant els riscos
	6.2.2 Estalvi i eficiència en la gestió de l’aigua
	6.2.3 Fomentar la vegetació autòctona en zones verdes i espais lliures


	7.  Conclusions


		2022-08-12T11:56:46+0200
	46117363V IGNASI GRAU (R: B62789680)


		2022-10-05T11:33:00+0200
	PEDRO ANTONIO GALLEGO CAÑIZARES - DNI 46801252R (TCAT)




