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CU: 18
Expedient:2017 / 063948 / B

La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona, en la sessió de 03 
de febrer de 2023, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, 
l’acord següent :

L’expedient de  Pla d'ordenació urbanística municipal , de Sant Quirze del Vallès, ha estat 
promogut per Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  i tramès per l’Ajuntament.

Objecte
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha tramès el Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM) aprovat provisionalment als efectes de la seva aprovació definitiva.

Àmbit d’actuació
El  terme  municipal  de  Sant  Quirze  del  Vallès,  amb  14,07km2 de  superfície,  i  20.195 
habitants (segons dades de l’Idescat del 2020), es troba situat al centre de la comarca del 
Vallès Occidental, entre les dues capitals comarcals, Sabadell i Terrassa, si bé el nucli urbà 
principal es troba més proper a la ciutat de Sabadell, de la qual està separat per l’autopista 
C-58. El municipi limita al nord est amb Sabadell, al nord oest amb Terrassa, al sud oest 
amb Rubí, al sud amb Sant Cugat del Vallès i al sud est amb Cerdanyola del Vallès. La 
Serra de Galliners divideix el terme municipal en dues parts, la de llevant on se situa el 
nucli urbà principal, i la de ponent, on se situa el barri de les Fonts en continuïtat amb els 
teixits urbans de Terrassa.

El municipi, tot i que no comprèn cap espai inclòs en el PEIN i en la Xarxa Natura 2000, té 
una ubicació estratègica entre els Parcs naturals de Sant Llorenç de Munt-l'Obac i la Serra 
de Collserola, la qual cosa li confereix un elevat interès connector a nivell supramunicipal. 
Així mateix, cal destacar la important xarxa de torrents i rieres que travessen el municipi, 
d’una banda, els corresponents a la conca del Besós, torrent de la Betzuca, de la Gripia, de 
la Font del Pont, de la Vallcorba i de Can Vinyals i, d’altra banda, a la conca del Llobregat, 
la riera de Rubí.

La posició de Sant Quirze del Vallès permet una bona relació amb dues infraestructures 
bàsiques de comunicació rodada, la C-58 i la C-16, que discorren pels extrems de llevant i 
ponent del terme municipal, establint importants connexions del municipi amb la resta del 
territori. El municipi compta amb 3 accessos des de la C-58 cap al nucli  urbà (dos són 
connexions directes amb el nucli de Sant Quirze i un connecta a través de la carretera 
C-1413a); i dos accessos des de la C-16 (un al barri de les Fonts mitjançant la carretera 
BP-1503, i l’altre al centre urbà de Sant Quirze a través de la C-1413a). 

La carretera C-1413a,  que va  de Molins de Rei  a  Sabadell passant pel  Papiol  i  Rubí, 
travessa el municipi de Sant Quirze del Vallès en sentit oest est, discorre pel sud del nucli 
urbà, i  comunica les dues vies territorials abans esmentades, i  la BP-1503 discorre en 
sentit nord sud pel límit del nucli urbà de les Fonts, connectant Rubí amb Terrassa.
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El municipi compta amb el servei de dues estacions de ferrocarril (FGC, línies S1 i S2) que 
corresponen a les línies que comuniquen Sabadell i Terrassa amb Barcelona. L’estació de 
Sant Quirze se situa al sud del nucli urbà central, de forma excèntrica, mentre que l’estació 
de les Fonts es localitza al barri del mateix nom, al terme municipal de Terrassa.

La població del municipi es distribueix en 12 nuclis i 5 disseminats. El nucli urbà principal 
de  Sant  Quirze  del  Vallès,  on  es  concentra  el  major  volum d’habitants,  s’estructura  a 
l’entorn dels torrents de la Betzuca i de la Font del Pont, a llevant dels quals i sobre un turó 
se situa el nucli històric del municipi. Entre el casc històric i la C-58 es troba el sector Mas 
Duran, amb tipologies plurifamiliars, desenvolupat durant la vigència del PGO, i a la part 
nord del nucli es troba el barri de Can Casablanques. 
Tanmateix,  cal  destacar  el  predomini  clar  en  el  municipi  de  les  tipologies  de  caràcter 
unifamiliar que ocupen un 81% del sòl urbà consolidat d’us residencial, les quals es van 
originar els anys 60 i 70 a la part de ponent del nucli, a l’altre cantó dels torrents, segons un 
model  de  creixement  extensiu  i  poc  compacte,  amb  agrupacions  d’habitatges  entre 
mitgeres que es van anar implantant a partir de diferents promocions unitàries: el primer 
desenvolupament va ser el de Sant Quirze Parc, i posteriorment Vall Suau-Can Feliu. 

Més recentment, durant la vigència del PGO, en l’espai comprès entre aquests creixements 
extensius  i  la  C-1413a,  s’ha  desenvolupat  el  sector  residencial  el  Castellet  amb  una 
densitat superior, tot i que hi segueix predominant la tipologia unifamiliar. Aquest sector 
actualment es troba pendent de completar l’obra urbanitzadora i presenta un nivell molt 
baix d’edificació.

Els  creixements  d’habitatges  unifamiliars  aïllats  s’han  produït  al  nord  del  municipi,  als 
àmbits de Can Pallàs i Can Llobateres. D’altra banda, a la part sud est del municipi hi ha la 
urbanització Castelltort, d’habitatges unifamiliars aïllats, que va tenir els seus orígens els 
anys 50 com a segona residencia.

Els teixits industrials, queden separats dels teixits residencials per la via del ferrocarril i la 
C-58  i  tenen  continuïtat  amb  els  polígons  industrials  de  Sabadell,  exceptuant  Can 
Casablanques que confronta directament amb teixit residencial, i Can Corbera que es troba 
a l’altra extrem del municipi amb accés des de l’autopista C-16. 

Gran  part  dels  polígons  industrials  s’han  desenvolupat  amb  tipologies  de  naus  entre 
mitgeres  en  procés avançat  de  compartimentació,  excepte  Can Feu,  que compta  amb 
tipologies de naus aïllades. Aquest polígon és el que presenta un menor grau d’ocupació. 
D’altra banda, cal destacar l’existència d’un gran establiment comercial a l’entorn del centre 
comercial Alcampo, separat del nucli urbà de Sant Quirze per la línia del tren.

Planejament vigent
Planejament urbanístic vigent
El planejament municipal vigent és el Pla general d’ordenació urbana (en endavant PGO), 
aprovat definitivament en data 22 de març de 2000 i publicat al DOGC l’11 de maig de 
2000,  i  el  Text  refós de les Normes urbanístiques del  planejament  general,  publicat  al 
DOGC l’11 de gener de 2006.
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El PGO va classificar dins el sòl urbà els sectors urbanitzables ja executats de Can Pallàs, 
Can Casablanques i  Sant Quirze Parc,  tots ells destinats a habitatges unifamiliars,  i  el 
sector  Can Canals,  amb usos industrials;  i  va  incloure aquests àmbits  dins 5 polígons 
d’actuació.

Així mateix, va delimitar 7 sectors urbanitzables, entre els quals va mantenir la classificació 
de  sòl  urbanitzable  dels  5  sectors  amb  planejament  derivat  aprovat:  Can  Llobateras  i 
Vallsuau-Can Feliu, destinats a habitatge unifamiliar; Mas Duran, amb aprofitament mixt 
residencial  unifamiliar  i  plurifamiliar;  el  polígon  E  de  Can  Canals  amb  aprofitament 
industrial;  i  el  sector  industrial  Can  Feu.  També  va  mantenir  la  classificació  de  sòl 
urbanitzable  dels  2  sectors  residencials  el  planejament  derivat  dels  quals  es  tramitava 
paral·lelament al PGO: Castellet i Castelltort, situats al sud del municipi. 

En sòl urbà, el PGO va delimitar 10 noves unitats d’actuació (UA 1 a UA10), totes elles 
residencials. Posteriorment, fruit de modificacions puntuals, es van agrupar la UA3, la UA4 
i la UA5 i es van crear tres noves unitats d’actuació: la UA11, la UA12 i la UA13. En total, el 
nombre d’unitats d’actuació ascendeix a 11. 

Finalment, el PGO va delimitar 4 àmbits subjectes a pla especial, dos situats en sòl urbà, el 
PE1 d’ordenació de l’àrea de l’estació i el PE2 Can Ponsic, destinat a usos residencials i 
dotacionals, i dos més en sòl no urbanitzable per implantar equipaments a Can Arús i Sant 
Feliuet de Vilamanys.

El  nivell  d’execució  del  Pla  general  és  elevat,  tots  els  sectors  urbanitzables  es  troben 
executats,  amb l’excepció de dos sectors:  Castellet,  pel  qual  manquen per recepcionar 
algunes obres d’urbanització,  així  com manca l’adaptació dels projectes d’urbanització i 
reparcel·lació a les darreres modificacions del Pla parcial, i d’altra banda, el sector Polígon 
E de Can Canals que no ha iniciat l’execució. 

Els sectors de Can Llobateras, Castellet i Castelltort i el sector industrial Can Feu compten 
amb un potencial de solars buits important. 

Pel que fa al sòl urbà, els 5 polígons d’actuació corresponents als plans parcials de Can 
Pallàs, polígons C i D de Can Canals, Can Casablanques i Sant Quirze Parc, es troben 
executats  en  la  seva  totalitat.  De  les  11  noves  unitats  d’actuació,  7  s’han  executat 
completament i  únicament resten per executar les UA2, UA6, UA8 i UA13, que no han 
iniciat la gestió. 

En quant als plans especials, cap ha estat tramitat, si bé se n’han tramitat 4 no previstos en 
el planejament general. 

Segons les dades existents al Registre de planejament urbanístic de Catalunya, des de la 
vigència del PGO fins a data d’avui, s’han aprovat un total d’11 modificacions puntuals del 
PGO: 

dues fan referència a l’ordenació d’uns àmbits de Les Fonts amb la previsió d’habitatge 
públic (2003/6775/B i 2003/10157/B), una altra amplia el sector industrial Can Corbera per 
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a la implantació d’una planta de valorització de residus (2006/23166/B), dues modificacions 
estableixen l’ordenació d’uns àmbits del centre de la vila i de Mas Duran amb la previsió 
d’habitatge  públic  (2003/6778/B  i  2005/16139/B),  una  modificació  estableix  l’ordenació 
d’una parcel·la de los Rosales (2013/51611/B) i una altra ordena un espai confrontant amb 
l’avinguda  Egara  (2006/21675/B),  una  modificació  estableix  la  regulació  de  l’ús  de 
l’aparcament del centre comercial Alcampo i l’admissió de la venda i subministrament de 
carburant  (2013/51772/B)  i,  finalment,  tres  expedients  modifiquen alguns  articles  de  la 
normativa urbanística (2012/49203/B, 2018/66611/B i 2018/67937/B).

D’altra banda, el planejament derivat actualment vigent és el següent: 

modificació del PP del sector industrial Sud-oest, polígon E (1996/51/B), tres expedients de 
modificació del PP el Castellet (1999/909/B, 2005/16140/B i 2005/19931/B), PP del sector 
Castelltort  (1999/2527/B)  i  dues  modificacions  puntuals  d’aquest  PP  (2013/51565/B  i 
2014/53699/B),  un PE d’assignació  d’usos de l’illa  Eduard Toldrà relatiu  a  una dotació 
situada davant del parc de Can Feliu (2011/44318/B),  un PE d’ordenació de l’àmbit de 
rentat de cotxes de l’estació de servei situada a la ronda Arraona (2013/50477/B), dos PE 
en sòl no urbanitzable (rehabilitació masia Can Camps 2013/52318/B, i connexió de la via 
verda al sector de Castelltort 2016/67022/B), i la delimitació de la TUC (2010/41273/B).
Per últim, cal dir que en sessió del 26 d’abril de 2021 la CTUB ha aprovat definitivament el 
PEU per a la regulació d’espectacles, activitats recreatives i de restauració en els polígons 
industrials de Can Casablanques, Can Canals i Can Torres-Can Llobet.

Planejament territorial vigent
El Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) es va aprovar definitivament el 20 d’abril 
de  2010.  L'acord  de  Govern  corresponent  i  les  Normes  d’ordenació  territorial  es  van 
publicar al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 5627, de 12 de maig 
de 2010, a l'efecte de l’executivitat immediata.

1)  En  quant  al  sistema  d’espais  oberts,  el  PTMB  assigna  a  gairebé  tot  el  sòl  no 
urbanitzable del municipi la categoria d’espais de protecció especial pel seu interès natural 
i agrari. Aquesta categoria inclou aquells sòls en què hi concorren valors que justifiquen un 
grau  de  protecció  altament  restrictiu  respecte  les  possibilitats  d’actuacions  que  el 
poguessin afectar, i han de mantenir la seva condició d’espai no urbanitzat. D’acord amb 
l’article  2.6  de  les  normes d’ordenació  territorial,  en  aquesta  categoria  de  sòls  esdevé 
incompatible qualsevol actuació que malmeti els valors que han motivat la seva protecció 
especial. 

D’altra banda, preveu dins la categoria dels espais de protecció preventiva únicament dos 
àmbits puntuals de dimensions molt reduïdes: l’espai situat entre Can Llobateres i el límit 
amb el terme municipal de Terrassa, i l’espai de sòl no urbanitzable aïllat situat enmig de la 
urbanització de Castelltort.

Així  mateix,  el  PTMB  identifica  un  connector  ecològic  d’abast  supramunicipal  que  es 
desplaça al llarg de la carena de la Serra de Galliners, el qual travessa els municipis de 
Terrassa, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès, 
amb l’objectiu de preservar la connexió de la serra prelitoral amb la litoral, és a dir, els 
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parcs naturals de Sant Llorenç de Munt i l’Obac i la Serra de Collserola. Al nord del terme 
municipal, en el pas de l’esmentat connector, s’assenyala un punt amenaçat pels continus 
urbans (entre les urbanitzacions de Can Llobateres i Can Pallars). 

El planejament territorial també identifica la riera de Rubí i el torrent de la Betzuca com a 
corredors fluvials.

2) Pel que fa als teixits existents, el PTMB reconeix el casc històric i el barri de les Fonts (a 
ponent  de  la  Riera  de Rubí)  com a “nuclis  urbans i  les  seves  extensions”  i  els  teixits 
d’habitatges unifamiliars en continuïtat amb aquests dos nuclis i la colònia Castelltort com a 
“àrees especialitzades residencials”.  També identifica l’àmbit  del  Castellet  com a “àrea 
especialitzada residencial amb capacitat de desenvolupament”.

En quant als teixits d’activitat econòmica, reconeix els sectors industrials al nord i  al sud 
del  nucli  de Sant Quirze i  a l’est  de la C-58 com a “àrees especialitzades industrials”. 
Identifica l’àmbit d’equipaments de Can Ponsic, a ponent del nucli de Sant Quirze i a llevant 
del  torrent  de  la  Betzuca,  com  a  “àrea  especialitzada  d’equipaments,  parcs  i  altres 
sistemes, amb capacitat de desenvolupament”. 

3) Pel que fa a les estratègies de desenvolupament, el Pla territorial identifica el nucli urbà 
central del municipi com un subcentre principal del continu urbà intermunicipal de Terrassa 
i  Sabadell  i  li  assigna  una  estratègia  de  Centre  urbà,  encaminada  a  preservar-ne  el 
caràcter de referent de les àrees especialitzades de l’entorn. 

Les urbanitzacions de Can Parellada (Terrassa) i Can Llobateres/Can Pallàs i la part de 
llevant de la Riera de Rubí del nucli de Les Fonts (Sant Quirze del Vallès) s’identifiquen 
com a àrees especialitzades residencials a reestructurar. 

4) En relació amb les infraestructures viàries, el PTMB preveu la millora general de les vies 
que envolten el municipi amb l’actuació 1.9, calçades laterals de la C-58 entre Badia del 
Vallès i Terrassa; l’actuació 2.16, ronda est de Terrassa; l’actuació 2.17, ronda de Rubí; i 
l’actuació 2.38, millora de la C-1413a entre Rubí i Sabadell i variant de Sant Quirze del 
Vallès. Així mateix, també preveu una nova via urbana distribuïdora com a perllongament 
del carrer principal del polígon industrial de Can Canals fins connectar amb el municipi de 
Sabadell i amb l’enllaç Sabadell sud de la C-58.

5)  En  quant  a  les  infraestructures  ferroviàries,  el  PTMB  preveu  l’actuació  U19,  que 
correspon a una nova línia de tramvia o plataforma reservada d’autobús entre Sant Cugat 
del  Vallès-  Rubí-  Les Fonts.  Fora del  terme municipal,  i  amb continuïtat  amb la  xarxa 
ferroviària existent, el PTMB preveu una nova línia de FGC entre el Vallès Occidental i 
Barcelona a través del túnel d’Horta (actuació R12).

Criteris i objectius de la proposta
En termes generals, el POUM proposa una estratègia de contenció del sòl urbà, de manera 
que  s’optimitzen  els  sòls  residencials  amb  la  introducció  de  noves  tipologies,  i  no  es 
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planteja cap sector de sòl urbanitzable. Es proposa el reciclatge i millora del teixit  urbà 
existent i la protecció del sòl no urbanitzable.
El quadre comparatiu de les superfícies aproximades dels diferents règims de sòl previstos 
en el planejament vigent i proposats pel POUM, és el següent:

PGO 2000 Proposta POUM
superfície % superfície %

SÒL URBÀ 374,56 ha 26,58% 744,74 ha 44,55%
consolidat 603,19 ha

no consolidat 141,55 ha
SÒL URBANITZABLE 286,65 ha 20,35% ----------
SÒL NO URBANITZABLE 747,78 ha 53,07% 780,93 ha 55,45%

Cal tenir en compte que la major part del sòl urbanitzable previst al PGO ha estat executat 
(si bé en gran part sense edificar), i per tant, actualment té la condició de sòl urbà, restant 
únicament pendent el desenvolupament del sector industrial “Can Canals Est” de 15 ha.

Respecte el planejament vigent, la proposta del POUM redueix l’àmbit de sòl urbà a la part 
oest de Can Llobateres per tal de garantir la continuïtat del corredor ecològic, a la part sud 
de  Can  Canals  amb  l’objecte  de  preservar  el  pas  d’un  torrent  i  els  hàbitats  d’interès 
comunitari, i al sud del nucli de les Fonts en uns terrenys confrontants amb la riera de Rubí. 

Es  preveu  un  total  de  23  polígons  d’actuació  urbanística  (en  endavant  PAU),  tots  de 
caràcter residencial. Cal dir que a l’àmbit de les Fonts, l'agrupació PAU’s 1 comprèn 10 
polígons (del PAU 1a al PAU 1j), i l’agrupació PAU’s 2 comprèn 9 polígons (del PAU 2a al 
PAU 2i).

ÀMBIT Superfície 
(m2)

Ús predominant Núm. 
habitatges

PAU’s 01 Les Fonts Baix Riera 3.400 Plurifamiliar 52
PAU’s 02 Carretera de les Fonts 5.278 Plurifamiliar 86
PAU 03 Poble Sec 2.043 Plurifamiliar 6
PAU 04 Castellet 464.538 Unifamiliar 840
PAU 05 Les casetes oest 786 Unif. en filera 4
PAU 06 Can Llobateres 84.047 Unif. aïllades-adossades 82

Així mateix, es proposa un total de 12 Plans de millora urbana (en endavant PMU), dels 
quals  6  són  de  caràcter  predominantment  residencial  amb  usos  dotacionals 
complementaris,  5 es destinen únicament a serveis i  activitat  econòmica, i  el  sector de 
l’Estació té un caràcter mixt (terciari/residencial).

ÀMBIT Superfície 
(m2)

Ús predominant Núm.
Hab.

m2st 
industrial

m2st terc
Eq. privat

PMU 01 Les Fonts Sud 12.655 plurifamiliar 65 717
PMU 02 Carrasco Formiguera 12.449 industrial --- 6.133
PMU 03 Can Ponsic 192.899 Plurif + equip. privat 215 16.389
PMU 05 Les casetes Est 3.080 terciari --- 3.450
PMU 06 Sotavia 47.652 unifamiliar 38
PMU 07 Los Rosales Nou 31.208 plurifamiliar 142
PMU 10 Mas Duran oest 11.612 plurifamiliar 105
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PMU 11 Mas Duran sud 8.229 Plurif + terciari 87 5.843
PMU 12 Can Corbera 43.499 industrial --- 24.360
PMU 13 Estació 19.856 Terciari + plurif. 46 11.914
PMU 14 Can Canals nord 77.601 terciari/serveis --- 90.793
PMU 15 Can Canals est 152.237 industrial --- 92.865

D’altra banda, es defineix un Pla especial urbanístic del Parc dels torrents, amb l’objecte 
d’ordenar l’espai  fluvial  dels torrents de la Betzuca i  del  Pou. Un dels objectius bàsics 
d’aquest pla consisteix en potenciar els espais lliures dels entorns dels torrents com a 
elements estructurants i integradors del teixit urbà.

El model de creixement del nou pla es fonamenta essencialment en la regeneració del teixit 
urbà existent, a partir d’un desenvolupament compacte amb diversificació d’usos, i amb un 
bon nivell de serveis, dotacions i espais lliures. 
Per  a  desenvolupar  aquest  model,  en  matèria  d’habitatge  es  proposa  intensificar  les 
densitats allà on sigui possible i tendir a optimitzar la localització dels aprofitaments vigents 
per diversificar l’oferta d’habitatge, preveure actuacions destinades a HPP i  apostar pel 
reciclatge urbà amb àmbits de petita dimensió. En aquest sentit, es preveu restringir l’oferta 
d’habitatges unifamiliars a l’existent i  apostar preferentment per la tipologia plurifamiliar. 
Concretament, el POUM proposa una intensificació de l’ús residencial als àmbits PMU 03 
“Can Ponsic”, PMU 10 “Mas Duran Oest”, PMU 11 “Mas Duran Sud”, PAUs 02 “Carretera 
de les Fonts”, i en certa mesura al PMU 13 “Estació”.

En quant a l’activitat econòmica, el municipi de Sant Quirze del Vallès té una oferta de 
treball  similar  al  nombre  de  residents  ocupats  en  el  municipi.  Tot  i  això,  es  proposa 
complementar l’oferta d’activitat econòmica amb una major mixtura d’usos (oficines, serveis 
i tecnològics) tenint en compte l’efecte aparador dels fronts de la C-58, així com les vores 
urbanes dels teixits industrials que comparteixen carrer amb teixits residencials.

Cal destacar la proposta de crear una nova centralitat a l’entorn de l’estació del ferrocarril 
de Sant Quirze que permeti millorar la integració del teixit residencial del nucli urbà amb la 
zona comercial situada a l’altre costat de la infraestructura ferroviària, la qual actualment 
dona l’esquena al teixit urbà de Sant Quirze i té una marcada funcionalitat supramunicipal.

Pel  que fa  a  l’estructura  viaria,  el  POUM manté  la  variant  de  la  carretera  C-1413a ja 
prevista  al  planejament  vigent,  la  qual  discorre  a  través  de  Can  Canals  i  Poble  Sec. 
Aquesta variant ha de permetre canalitzar els vehicles de pas, evitant el trànsit per la plaça 
de l’Estació.  Es preveu una nova rotonda en el  punt  de connexió  de dita  variant  amb 
l’enllaç de la C-58.

Així mateix, el POUM proposa una nova connexió viaria de tot el teixit urbà de Vallès Parc i 
el  Castellet  amb  la  carretera  C-1413a,  a  través  de  la  prolongació  del  carrer  dels 
Castanyers, que discorre en part per sòl urbà i en part se situa en el sòl no urbanitzable 
(l’execució  d’aquesta  connexió  no  s’imputa  a  cap sector  o  àmbit  concret).  Actualment, 
l’esmentat teixit urbà només disposa de connexió amb dita carretera a través del Passeig 
de Can Barra, a la part de llevant. Respecte la connexió actual, el POUM preveu la seva 
millora amb una nova rotonda que elimini els girs a l’esquerra, la qual ha d’anar a càrrec 
del PAU 04 “El Castellet”.

7 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Ariadna Carmona Martinez
10/02/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/02/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0OEO90H9WMLSB245NXPBPQFMXF8XGY7U*
0OEO90H9WMLSB245NXPBPQFMXF8XGY7U

Data creació còpia:
13/02/2023 09:12:32

Pàgina 8 de 44

SCUB/O0381/2017 / 063948 / B/4140507

D’altra banda, es proposa en compliment del PTMB la prolongació del carrer Mallorca del 
Polígon industrial Can Canals, pel SNU, des del carrer de l’Oreneta fins al límit amb el 
terme municipal de Sabadell per tal de possibilitar la connexió de la xarxa viaria de Sant 
Quirze amb el carrer Albareda de Sabadell actualment acabat en cul de sac, i així, poder 
absorbir gran part del trànsit interurbà des de l’enllaç amb la C-58 Sabadell sud (càrrega 
urbanística que s’imputa en part al PMU-15 “Can Canals Est”). 

El Pla incorpora un catàleg d’edificis, elements patrimonials i conjunts urbans de caràcter 
històric, artístic i ambiental, amb l’objecte de garantir la preservació del conjunt patrimonial 
del municipi.
A més a més, conté un Catàleg de masies i  cases rurals  en sòl  no urbanitzable,  que 
identifica 8 elements i n’estableix unes condicions reguladores d’edificació i ús.

Pel que fa al sòl no urbanitzable, el POUM estableix unes zones específiques estables, uns 
components de qualificació variables i uns filtres de protecció transversal.

El POUM aprovat provisionalment consta de la documentació següent:

Memòria d’ordenació, Memòria d’informació, Normes urbanístiques, Plànols d’ordenació, 
Atles de la informació urbanística (plànols d’informació), memòria social, Estudi Ambiental 
Estratègic (EAE), Estudi d’Avaluació de la mobilitat generada (EAMG), Catàleg de Béns a 
protegir,  Catàleg  de  masies  i  cases rurals,  Catàleg  d’Arbres  i  arbredes d’interès  local, 
Agenda i Avaluació econòmica financera, Informe de sostenibilitat econòmica, Memòria de 
participació,  Document  comprensiu,  Annex  1  (justificació  del  compliment  de  l’informe 
urbanístic i territorial emès per la CTUAMB en data 16 de juliol de 2021) i Informe sobre el 
compliment  dels  informes  emesos  pels  organismes  sectorials  i  la  resposta  de  les 
al·legacions.

Tramitació municipal
En data 25 de maig de 2017 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Programa de Participació 
Ciutadana, per tal de facilitar la divulgació i la comprensió de l’avanç del Pla.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en sessió del 28 de març de 2019 va 
aprovar inicialment el  POUM del  municipi,  el  qual  es va sotmetre al  tràmit  d’informació 
pública  per  un  termini  de  dos  mesos  mitjançant  les  publicacions  següents:  al  DOGC 
núm.7852 d’11 d’abril de 2019, al BOP de Barcelona d’11 d’abril de 2019, al diari El Punt 
Avui de 8 d’abril de 2019, al diari de Sabadell d’11 d’abril de 2019, al tauler d’anuncis de 
l’ajuntament i a la pàgina web municipal.

El  Ple  de l’Ajuntament,  en  sessió  ordinària  del  dia  25  de  juliol  de  2019 va  aprovar  la 
correcció d’errades i omissions del document del POUM aprovat inicialment.
Posteriorment, es va fer una modificació puntual del POUM aprovat inicialment en relació 
amb les determinacions del PAU 6 “Can Canals C i D”. Aquesta modificació es publicà al 
BOPB el 21 d’octubre de 2019, al DOGC de 23 d’octubre de 2019, al diari El Punt Avui i al 
Diari  de  Sabadell  de  14  i  17  d’octubre  respectivament,  al  tauler  d’anuncis  i  al  web 
municipal.

8 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Ariadna Carmona Martinez
10/02/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/02/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0OEO90H9WMLSB245NXPBPQFMXF8XGY7U*
0OEO90H9WMLSB245NXPBPQFMXF8XGY7U

Data creació còpia:
13/02/2023 09:12:32

Pàgina 9 de 44

SCUB/O0381/2017 / 063948 / B/4140507

En el  període d’informació pública es van presentar 59 escrits d’al·legacions, els quals 
comportaven 64 al·legacions diferenciades. Del conjunt d’aquestes al·legacions, 18 han 
estat estimades, 18 estimades en part i 28 desestimades. Fora de termini es van presentar 
altres al·legacions, que tot i ser extemporànies també han estat informades. 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en la sessió ordinària del 29 de setembre 
de 2022 ha aprovat provisionalment el POUM del municipi.

Informes dels organismes sectorials
El Servei Català de la Salut (CatSalut), en data 20 de maig de 2019, comunica que pel que 
fa als equipaments sanitaris previstos al POUM no hi ha cap observació a fer.

“La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento”, en data 20 de maig de 
2019 posa de manifest que l’expedient del POUM no afecta a l’àmbit competencial de la 
Demarcació de Carreteres de l’Estat.

El Servei d’aeroports i Transport Aeri de la Direcció General de Transports i Mobilitat, en 
data 27 de maig de 2019 informa que el  municipi  està inclòs en la  zona de servituds 
aeronàutiques legalment establertes per a l’aeroport de Sabadell, i correspon a la Direcció 
General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment emetre informe al respecte.

La Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, en data 28 de maig de 2019 emet 
informe favorable amb dos recordatoris.

La Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del Departament de 
Polítiques  Digitals  i  Administració  Pública,  en  data  31  de  maig  de  2019  emet  informe 
favorable, sense cap observació.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, en data 31 de maig de 2019 
emet informe sobre el document aprovat inicialment amb un seguit de consideracions.

Posteriorment, en data 21 de febrer de 2022, aquest organisme emet informe en relació 
amb un document previ a l’aprovació provisional. En termes generals, valora positivament 
el compliment de les consideracions de l’anterior informe, si bé recomana 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.
Constata que cal corregir les unitats del carboni, i actualitzar el marc normatiu en matèria 
de canvi climàtic, concretament, cal fer referència al Codi Tècnic de l’Edificació del 2019 
(RD 732/2019), a la Directiva 2010/21/UE, i a l’article 27.2 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, 
del canvi climàtic.

En data 20 de juny de 2019, aquest organisme emet informe en relació amb la qualitat 
acústica i  lumínica, amb diverses prescripcions, les quals són d’obligat  compliment per 
aplicació directe del  Decret 176/2009 de 10 de novembre (vector  acústic),  i  del  Decret 
190/2015 de 25 d’agost (vector llum).
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A  l’annex  núm.4  de  la  normativa  ambiental  general  que  consta  al  document  aprovat 
provisionalment,  es  realitzen  els  càlculs  de  les  emissions  de  CO2  associades  al 
planejament  urbanístic,  i  a  l’annex  II  de  la  memòria  es  justifica  el  compliment  de  les 
prescripcions de l’informe emès per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Així  mateix,  segons  s’indica  a  la  memòria,  s’ha  modificat  l’EAE  del  POUM  aprovat 
inicialment,  tenint  en  compte  les  consideracions  que  fa  l’Oficina  Catalana  del  Canvi 
Climàtic en el seu informe.

L’Institut  Cartogràfic i  Geològic de Catalunya (ICGC), en data 6 de juny de 2019  emet 
informe on es fa constar que el municipi de Sant Quirze del Vallès no inclou ni es troba 
inclòs en cap espai d’interès geològic. Tanmateix, no s’ha recollit a la documentació del 
POUM la  informació  en  relació  amb els  riscos  geològics.  Es  recorda  la  necessitat  de 
realitzar  un  Estudi  d’Identificació  de  Riscos  Geològics  (EIRG).  Així  mateix,  caldrà 
incorporar al document normatiu del POUM les recomanacions de l’EIRG en relació amb 
l’adopció de mesures preventives o la necessitat d’estudis de detall.

S’ha recollit a l’EAE del POUM aprovat provisionalment, concretament a l’apartat 2.1.2.4, la 
informació sol·licitada en relació amb els riscos geològics.

El  Consell  Català  de l’Esport,  en  data  14  de  juny de  2019 emet informe desfavorable 
respecte el document aprovat inicialment per tres motius:

- Tot i  que es fa esment del PIEC, no s’han tingut en compte les seves directrius 
urbanístiques ni es justifica el seu compliment.

- No es concreta la superfície de sòl ocupat per instal·lacions esportives existents ni la 
superfície dels solars de reserva (clau De del planejament vigent). No es justifica la 
superfície necessària d’equipament esportiu per encabir els dèficits d’instal·lacions 
esportives proposats per l’Ajuntament i atendre la demanda potencial.

- No es preserva l’ús esportiu dels equipaments existents i  de les reserves de sòl 
qualificades de  dotacions  esportives  (clau  De)  pel  planejament  vigent,  ja  que el 
POUM els qualifica de sistema d’equipaments (clau E).

Així  mateix,  fa  un seguit  d’observacions que la  proposta del  POUM haurà  de tenir  en 
compte:  cal  preveure  una  reserva  de  sòl  d’equipament  esportiu  no  inferior  a  3,50 
m2/habitant  (segons  PIEC);  cal  definir  de  forma  específica  l’ús  esportiu  del  sistema 
d’equipaments; cal concretar la situació i superfície de les reserves que permetin cobrir el 
dèficit  d’equipament  esportiu,  amb  la  previsió  d’aparcament  necessària  i  una  bona 
connexió amb les vies principals d’accés.

L’Ajuntament  va  demanar  a  aquest  organisme  informe  respecte  una  nova  memòria 
justificativa del POUM que recollia les observacions de l’anterior informe.
En data 20 de novembre de 2019, el Consell Català de l’Esport emet un nou informe amb 
caràcter favorable, tota vegada que el POUM incrementa la superfície de sòl d’equipament 
esportiu i compleix l’estàndard orientatiu que proposa el PIEC.
Així, el document aprovat provisionalment conté a l’apartat 4.3 de la memòria la concreció 
del sistema d’equipaments esportius previst al POUM i la comparativa amb el planejament 
vigent.
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La Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement, en data 26 de 
juny de 2019 emet informe favorable condicionat a recollir a la normativa del document 
unes prescripcions. En cas contrari,  caldrà entendre aquest informe com desfavorable i 
amb caràcter vinculant. Concretament, s’estableixen les prescripcions següents:

- A  l’article  U4.2,  afegir  els  establiments  dedicats  essencialment  a  la  venda  de 
pirotècnia com un dels establiments que formen la categoria dels singulars (ECS). 
Eliminar  d’aquest  article  qualsevol  referència  a  l’existència  de  concentracions 
comercials,  i  corregir  els  criteris  de  localització  i  ordenació de l’ús comercial  de 
l’article 9 del Decret Llei 1/2009 en el sentit que dins el perímetre de la TUC actual 
de Sant Quirze del  Vallès,  només es poden implantar  PEC, MEC, GEC i  GECT 
singulars i PEC, MEC i GEC no singulars.

- Adequar la dotació de places d’aparcament vinculades als usos comercials prevista 
a l’article U22.3 de la normativa, de conformitat amb l’article 12 del Decret 378/2006, 
pel qual es desplega la Llei 18/2005 d’equipaments comercials, que continua vigent 
d’acord  amb  la  DT3  del  Decret  Llei  1/2009.  En  aquest  sentit,  la  dotació  per  a 
establiments comercials singulars i no singulars a partir de 1.300 m2 de superfície 
de venda ha de ser com a mínim de 2 places per cada 100 m2 edificats.

En el POUM aprovat provisionalment s’han recollit les prescripcions de l’informe sectorial 
de la manera següent:
S’ha afegit a l’article U4.2 del Capítol III del Títol VIII de la normativa (ús comercial), que els 
establiments dedicats essencialment a la venda de pirotècnia formen part de la categoria 
dels establiments singulars (ECS), i  s’ha eliminat d’aquest article qualsevol referència a 
l’existència de concentracions comercials. Així mateix, s’han corregit en aquest article els 
criteris de localització i ordenació de l’ús comercial de l’article 9 del Decret Llei 1/2009 en el 
sentit que dins el perímetre de la TUC actual de Sant Quirze del Vallès, només es poden 
implantar PEC, MEC, GEC i GECT singulars i PEC, MEC i GEC no singulars.

S’ha adequat la dotació de places d’aparcament vinculades als usos comercials prevista a 
l’article U22.3 de la normativa, de conformitat amb l’article 12 del Decret 378/2006, pel qual 
es desplega la Llei 18/2005 d’equipaments comercials, que continua vigent d’acord amb la 
DT3 del Decret Llei 1/2009. S’estableix una dotació per a establiments comercials singulars 
i no singulars a partir de 1.300 m2 de superfície de venda que ha de ser com a mínim de 2 
places per cada 100 m2 edificats.

Ferrocarrils  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (FGC),  en  data  28  de  juny  de  2019  emet 
informe amb consideracions.  A  més  de recordar  la  normativa  sectorial  aplicable  en  el 
desenvolupament del Pla, es determina el següent:

- En  relació  amb  l’aparcament  de  l’estació,  segons  un  estudi  realitzat  per  l’ATM, 
existeix un important dèficit en la disponibilitat de places d’aparcament a l’estació de 
Sant Quirze. Així, de les 300 actuals l’estudi preveu una ampliació fins 897 places, 
disposades en un aparcament soterrat al mateix indret que l’actual aparcament en 
superfície. En aquest sentit, el PMU-13 ha de preveure l’ampliació de la capacitat de 
l’actual  aparcament,  amb  una  nova  construcció  en  subsol,  de  manera  que  es 
garanteixi la seva funció específica com a Park&Ride. 

11 
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- Cal  mantenir  la  qualificació  com  a  sistema  ferroviari  (clau  F)  de  tot  l’àmbit  de 
l’estació de Sant Quirze, incloses les superfícies de l’edifici de la Sotcentral elèctrica 
de FGC en servei i de l’espai annex complementari.

- Es considera que no procedeix la catalogació com a BCIL de l’edifici de l’estació, 
atès que això pot condicionar possibles reformes o ampliacions.

Segons s’indica a l’informe justificatiu  annex a la  memòria  sobre el  compliment  de les 
observacions dels informes sectorials, s’ha afegit a la fitxa normativa del PMU-13 que es 
procurarà preveure un nombre major de places d’aparcament d’ús públic a les que hi ha en 
l’actualitat i, en qualsevol cas, caldrà mantenir el nombre de places actual. S’estableix a les 
determinacions normatives de la fitxa de l’esmentat PMU, que es preveurà la reubicació de 
la subcentral elèctrica de FGC en servei per tal de millorar i ampliar la connexió de vianants 
existent. La seva situació serà, preferentment, soterrada. Es proposa disminuir el nivell de 
protecció de l’edifici de l’estació, catalogant-lo com a BPU.

L’Autoritat del Transport Metropolità, àrea de Barcelona (ATM), en data 1 de juliol de 2019 
emet informe favorable amb condicions i recomanacions que s’hauran de tenir en compte 
en els corresponents projectes constructius o en les mesures de gestió que correspongui. 

Posteriorment,  en  data  29  de  juny  de  2020  aquest  organisme emet  informe favorable 
respecte nova documentació proposada.

“La  Dirección  General  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologias  de  la  Información  del 
Ministerio  de  Econom  í  a  y  Empresa”  ,  en  data  3  de  juliol  de  2019 emet  informe on  es 
manifesta que caldrà fer unes correccions en la documentació per a poder obtenir l’informe 
favorable.
En data 2 d’octubre de 2019, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès envia la documentació 
modificada requerida.
En data 4 de novembre de 2019, a la vista dels canvis realitzats, aquest organisme emet 
informe  favorable  en  relació  a  l’adequació  del  POUM  a  la  normativa  sectorial  de 
telecomunicacions.

La Direcció general de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement, en data 8 de 
juliol  de  2019  emet  informe  favorable,  amb  el  benentès  que  es  tingui  en  compte  la 
normativa sectorial aplicable.

En el POUM aprovat provisionalment, s’ha afegit a l’article U4.3 de la normativa la definició 
de les diferents  modalitats  i  els  requisits,  segons la  regulació  de  la  legislació  sectorial 
turística vigent (Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i Decret 159/2012, de 
20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, o aquella 
altra que la substitueixi).

“La Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento”, en data 23 de juliol de 
2019 emet un escrit on es considera necessari que prèviament a l’emissió de l’informe 
preceptiu sol·licitat, l’Ajuntament remeti la documentació addicional descrita a l’annex I, la 
qual s’ha d’incorporar al document amb caràcter normatiu. S’adjunta també a aquest escrit 
l’Annex  II  “Plànol  de  les  afeccions  acústiques,  i  l’Annex  III  “Plànol  de  les  servituds 
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Aeronàutiques”.  Es  recorda la  necessitat  de  disposar  d’un  informe d’aquest  organisme 
expressament favorable per a l’aprovació definitiva del planejament.

Un cop aportada nova documentació del POUM per part de l’Ajuntament, en data 20 de 
febrer de 2020, aquest organisme estatal emet novament informe desfavorable, en relació 
amb les servituds Aeronàutiques de l’Aeroport de Sabadell.

La Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia, en data 1 d’agost de 
2019 emet informe on es determina que cal completar la memòria del POUM amb una 
avaluació  i  justificació  de  les  necessitats  quantitatives  i  de  localització  de  sòl  per  a  la 
implantació de centres de culte en el municipi.

En el  document aprovat provisionalment s’ha ampliat  la memòria per tal  de justificar la 
suficiència de sòl en el municipi per a la implantació de centres de culte.
D’una  banda,  es  fa  constar  que  segons  l’article  U7  de  les  normes  urbanístiques,  l’ús 
religiós està comprès dins les dotacions públiques. S’indica que gairebé en totes les zones 
s’admeten com a ús compatible les dotacions públiques, concretament els admet en les 
situacions relatives 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
D’altra banda, s’assenyala que el POUM fa una reserva de sòl d’equipaments sense ús 
assignat  suficientment  dimensionada  per  encabir  les  necessitats  d’ampliació  de  l’ús 
religiós.
Per últim, s’identifiquen els 7 centres de culte existents al municipi.

El Departament d’Educació, en data 5 d’agost de 2019 emet informe favorable.

L’Agència de Residus de Catalunya, en data 1 d’octubre de 2019 emet informe favorable, 
sempre i quan es tinguin en compte uns criteris i la normativa sectorial aplicable.

La  Direcció  General  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvaments  del  Departament 
d’Interior,  en  data  21  de  novembre  de  2019  emet  informe  on  es  fan  constar  els 
requeriments normatius vigents que ha de contenir el planejament urbanístic en matèria de 
prevenció d’incendis.

En  el  document  aprovat  provisionalment,  s’ha  recollit  a  l’article  24  de  la  normativa 
“Característiques bàsiques de les obres d’urbanització” la previsió dels hidrants necessaris.

A l’article 41 de la normativa urbanística ”Riscos en el planejament i en la seva execució”, 
es determina que qualsevol actuació (planejament o execució del planejament) en un àmbit 
discontinu  del  sòl  urbà,  a  menys  de  500 m de les  masses  forestals  continues,  haurà 
d’incorporar un estudi de risc d’incendi.
Així mateix, en el mateix article es fa constar que el POUM defineix en els filtres del sòl no 
urbanitzable 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.

S’ha recollit a l’EAE del POUM aprovat provisionalment, concretament a l’apartat 2.1.2.4, la 
informació en relació amb el risc d’incendis forestals del municipi de Sant Quirze del Vallès.
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L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA), en data 3 de desembre de 2019 
emet informe amb un seguit de consideracions. 

El punt E) estableix que caldrà d’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  els  usos 
residencials.
Respecte  aquest  punt,  l’Ajuntament  considera  que  la  proposta  de  POUM  aprovat 
inicialment ja redueix i limita molt l’ocupació del sòl, i no es troba la manera de traslladar 
sostre o augmentar la compacitat encara més.

El punt K) determina que 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  de  l’eix  connector  identificat  pel 
planejament territorial.
Respecte aquest punt, l’Ajuntament posa de manifest que s’ha estudiat l’ocupació actual de 
les  parcel·les,  considerant  també  les  que  no  estan  ocupades  però  tenen  llicències 
concedides i les que tenen pendent superior al 20%. Un cop fet aquest anàlisi de la situació 
actual  i  tenint  en  compte  el  context  històric,  no  es  considera  viable  la  modificació 
plantejada.

La Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior, en data 15 de gener de 
2020 emet informe. 
Pel  que  fa  al  risc  d’incendi  forestal,  assenyala  que  segons  el  Pla  d’emergències  per 
incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) Sant Quirze del Vallès té un perill  molt alt i 
vulnerabilitat alta d’incendis forestals. Per aquest motiu el municipi té l’obligació d’elaborar 
un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per aquest risc. Al respecte es fan unes recomanacions 
que caldrà tenir en compte en el desenvolupament del Pla.
Pel que fa al risc d’inundacions, es recorda les restriccions que caldrà tenir en compte en 
desenvolupament del Pla.
En quant al risc del transport de mercaderies perilloses que afecta a la C-16, es recorda 
quines construccions i  activitats es consideren compatibles amb aquest risc i  es poden 
situar en la zona d’indefensió de 75 m a banda i banda de la via.
En relació amb el risc químic en establiments industrials es fan unes recomanacions.

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 i haurà de complir amb determinades condicions.

Respecte la prevenció d’incendis, s’ha recollit a l’EAE del POUM aprovat provisionalment, 
concretament a l’apartat 2.1.2.4, la informació en relació amb el risc d’incendis forestals.
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La  Direcció  General  d’Infraestructures  de  Mobilitat  del  Departament  de  Territori  i 
Sostenibilitat, en data 22 de gener de 2020 emet informe en relació amb el POUM aprovat 
inicialment amb un conjunt de prescripcions que caldrà complimentar.

El  POUM  aprovat  inicialment  reduïa  a  18  m  l’amplada  de  la  carretera  BP-1503  que 
transcorre pel sòl classificat com a sòl urbà al barri de les Fonts. Segons s’assenyala a 
l’informe municipal, després de mantenir diverses reunions amb els responsables de la DG 
de Carreteres, en el document d’aprovació provisional es proposa passar de 18m a 25m 
l’amplada de la travessia urbana.

El  Departament  de  Cultura,  en  data  9  de  setembre  de  2020  emet  informe  en  sentit 
favorable amb la condició que es realitzin totes les esmenes especificades a l’apartat de 
valoració.
Aquestes esmenes fan referència bàsicament al següent:

- Incorporar  un  apartat  normatiu  relatiu  al  patrimoni  arqueològic  i  paleontològic 
protegit,  afegir  als  plànols  d’ordenació  el  grafisme  que  ha  d’identificar  diferents 
elements protegits, així com, revisar les àrees i perímetres de protecció de cadascun 
dels bens arqueològics i paleontològics (tan als plànols com a les fitxes). 

- Revisar  i  esmenar  diverses  fitxes  dels  elements  inclosos  al  catàleg  de  béns  a 
protegir que contenen errors i contradiccions, assenyalar el límit de la protecció de 
l’entorn  fixada  per  alguns  elements.  Incorporar  el  bé  corresponent  al  Jaciment 
paleontològic de Can Pallàs i Can Llobateres.

- Al Catàleg de masies i cases rurals, considerar si és adequada l’admissió de l’ús 
hoteler  en  determinats  elements.  Establir  a  la  normativa  del  catàleg  de  masies 
algunes precisions relatives als elements protegits.

En el document aprovat provisionalment, s’han incorporat totes les prescripcions d’aquest 
informe, segons s’assenyala al document ambiental resum.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en data 30 d’octubre de 2020 emet informe respecte 
un document del POUM de juliol de 2020 (previ a l’aprovació provisional).

1) Pel que fa a la inundabilitat es fan les consideracions següents:
Cal  modificar  l’article  41  “Riscos  en  el  planejament  i  en  la  seva  execució”,  completar 
l’article 104.2 “regulació d’usos” i ampliar l’article 228 “Filtres de protecció, riscos i serveis 
ecosistèmics”.  Cal  actualitzar  els  plànols  d’ordenació,  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. Es recomana la inclusió a l’article 234 “Compatibilitat per 
filtres. Riscos” del quadre de limitacions d’usos que ve donat per les determinacions dels 
articles 9 bis,  9 ter i  14 bis del RD 849/1986. També caldrà que la limitació d’usos es 
contempli als articles 247 “PEU Torrents” i a l’article 248 “Catàleg de Béns a protegir”.

L’ordenació dels sectors que confrontin amb lleres dels cursos fluvials i  ocupin terrenys 
afectats pel flux preferent i les zones inundables, s’estableix que en el planejament derivat 
caldrà donar compliment als 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.
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2)  En  quant  al  sanejament,  els  sectors  delimitaran  una  reserva  de  sòl  i  pressupost 
necessària per a la instal·lació d’un sistema de depuració propi en el sector. 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.

3) En relació amb l’abastament s’informa favorablement, i  en relació amb les afeccions 
mediambientals es considera que el POUM és compatible amb els “Criteris d’intervenció 
dels espais fluvials” redactats per l’ACA.

El document aprovat provisionalment, a l’annex normatiu núm.4 (apartat 6.2.1) fa constar 
que l’ordenació del POUM s’ha realitzat a partir de les franges de flux preferent (ZFP) i 
zona inundable (ZI),  definides segons el  RD 849/1986 del  Reglament  de domini  públic 
hidràulic modificat pel RD 638/2016, en l’estudi d’inundabilitat dels torrents de la Betzuca, 
Vallcorba, de la Font del Pont i de Can Vinyals (juny de 2020) que acompanya el POUM.

S’ha ampliat el contingut de l’article 104 de la normativa relatiu a la regulació dels usos del 
sistema Hidrogràfic, tenint en compte el marc legislatiu vigent en matèria d’aigua.

Pel que fa a les consideracions relatives al sistema de sanejament i d’abastament, han 
estat incorporades a les fitxes normatives dels diferents àmbits d’actuació.

La Direcció General d’Energia,  Seguretat  Industrial  i  Seguretat  Minera del  Departament 
d’Empresa i Coneixement, en data 25 de novembre de 2020 emet informe en el  sentit 
següent:
Pel que fa a l’electricitat s’informa favorablement i pel que fa als hidrocarburs s’informa que 
existeix en el municipi una xarxa de gas natural d’alta pressió i de distribució propietat de 
NEDGIA CATALUNYA, SA. En relació amb les mines s’informa que al municipi no hi ha 
cap dret miner en vigor, i s’informa favorablement la regulació de les activitats extractives ja 
que queden admeses amb alguns condicionants.
En quant a la Seguretat industrial, s’emet informe favorable amb algunes consideracions 
que fan referència a la normativa sectorial d’obligat compliment que caldrà tenir en compte 
en el desenvolupament del planejament derivat i en els projectes d’urbanització.

Direcció General d’Agricultura i Ramaderia: en data 10 de maig de 2019 es va sol·licitar 
informe a aquest organisme, sense que consti a l’expedient que s’hagi recaptat.

Tramitació ambiental
L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA), el 29 d’abril de 2021 proposa al 
director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural que adopti la resolució de formular 
la declaració ambiental estratègica del POUM, amb caràcter desfavorable, condicionada a 
la incorporació d’un seguit de prescripcions.
El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, d’acord amb la proposta de 
l’OTAA, el 25 de maig de 2021, va resoldre formular la declaració ambiental estratègica del 
POUM de Sant Quirze del Vallès, amb caràcter desfavorable, fins a que s’esmenés amb la 
incorporació d’unes prescripcions.
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L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA), el 28 de febrer de 2022 proposa 
al  director  general  de  Polítiques  Ambientals  i  Medi  Natural  que  adopti  la  resolució  de 
formular  la  declaració  ambiental  estratègica  del  POUM,  amb  caràcter  favorable, 
condicionada a la incorporació d’un seguit de consideracions.

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, el 7 de març de 2022, d’acord 
amb la proposta de l’OTAA va resoldre formular la declaració ambiental estratègica del 
POUM de Sant Quirze del Vallès, amb caràcter favorable, condicionada a la incorporació 
de les consideracions següents:

a. 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.

b. Caldrà completar el document resum amb la valoració del compliment dels informes 
de Protecció Civil (15 de gener de 2020) i ATM (12 de juliol de 2019).

c. Caldrà calcular els indicadors del programa de seguiment que s’assenyalen.
d. Caldrà donar un compliment adequat a la totalitat de les consideracions efectuades 

en l’informe de l’ACA de 20 d’octubre de 2020.
e. Caldrà esmenar la normativa tenint en compte l’informe de l’Oficina Catalana del 

Canvi Climàtic de 21 de febrer de 2022, en relació amb les condicions energètiques i 
d’estalvi i eficiència previstes per als nous edificis i per a les rehabilitacions.

f. Atenent  l’interès  connector  i  ecològic  dels  cursos  fluvials,  caldrà  excloure  la 
implantació  d’activitats  extractives  dins  del  sistema  hidràulic  que  comportin 
alteracions dels ecosistemes i de les característiques paisatgístiques, geològiques i 
hídriques d’aquests elements, d’acord amb l’article 106 de la normativa.

g. Caldrà suprimir la compatibilitat condicionada d’aquells usos i activitats permesos 
dins de zona inundable i que es consideren incompatibles dins el component aigua. 
Així mateix, caldrà que la regulació associada al component aigua i filtres de risc 
associats doni compliment a l’establert als articles 105 i  106 de la normativa del 
POUM.

h. 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 a la unitat UP 13 Valls de Can Vinyals.

i. Caldrà delimitar gràficament el component boscos de protecció.
j. Caldrà minimitzar el consum de sòl associat a les noves construccions, amb 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.

k. Caldrà evitar la transformació i ocupació dels sòls d’interès connector presents en el 
terme  municipal,  amb  una  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 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.  Per  tant,  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 
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coll  d’ampolla  identificat,  proposant  mesures desfragmentadores,  si  es considera 
oportú.

l. 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.

m. 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.

n. 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.

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.

p. 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

Antecedents relatius a l’expedient
La  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  l’Arc  Metropolità  de  Barcelona  (en  endavant 
CTUB), en la sessió de 16 de juliol de 2021, va adoptar l’acord d’informar el document als 
efectes de l’informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que es preveia sotmetre 
a aprovació provisional, d’acord amb el previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria 
divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb 
un  seguit  d’observacions,  el  compliment  de  les  quals  s’analitza  al  següent  apartat  de 
valoració.

Descripció de la proposta i valoració de l’expedient
A.- En relació amb els informes dels organismes sectorials cal fer les consideracions 
següents:
A.1.- “La Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento”, en data 20 de 
febrer  de  2020,  emet  un  segon  informe  desfavorable,  en  relació  amb  les  servituds 
Aeronàutiques de l’Aeroport de Sabadell.

Segons s’indica a l’informe municipal que justifica el compliment de les prescripcions dels 
organismes sectorials, s’han incorporat al POUM les determinacions normatives següents:
Es modifica l’article 73.g) “Servituds Aeronàutiques” de la normativa amb la inclusió de la 
normativa sectorial aplicable.
En relació amb les afeccions acústiques s’incorpora al document el següent:

- Plànol normatiu 11 “Afeccions Acústiques de l’Aeroport de Sabadell (d’acord amb 
l’Annex II de l’informe).
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- Modificació de l’article 47 de la normativa.
En relació amb les servituds Aeronàutiques, 

- S’elabora un plànol del sòl urbà afectat per aquestes servituds. S’aporta un certificat 
de  la  Secretaria  de  l’Ajuntament  que  acredita  que  en  els  àmbits  de  sòl  urbà 
identificats  al  referit  plànol  no  s’augmenta  l’alçada  màxima  de  les  edificacions 
prevista al vigent PGO.

- S’incorpora el plànol normatiu 12 “Servituds Aeronàutiques de l’aeroport de Sabadell 
(d’acord amb l’Annex III de l’informe).

- Es recull a l’article 48 de la normativa la referència a les disposicions normatives 
sectorials.

Tanmateix,  el  darrer  informe desfavorable de “La Dirección General  de Aviación Civil”, 
assenyala que la inclusió de les disposicions normatives en matèria aeroportuària en el 
planejament  general  es  considera  necessària  però  no  suficient  per  a  l’emissió  del 
corresponent informe favorable, essent necessària la presentació per part de l’Ajuntament 
de les acreditacions i estudis aeronàutics subscrits per tècnic competent que se sol·liciten a 
l’informe.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha contractat a un Enginyer Aeronàutic per a la 
realització dels estudis sol·licitats, els quals s’estan completant d’acord amb les indicacions 
del Ministeri,  així  com s’està acabant de tramitar a l’organisme estatal  la documentació 
demanada, tanmateix, a dia d’avui no s’ha recaptat encara un nou informe amb caràcter 
favorable.

A.2.- El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, el 7 de març de 2022, va 
resoldre formular la declaració ambiental estratègica del POUM de Sant Quirze del Vallès, 
amb caràcter favorable, condicionada a la incorporació d’un seguit de consideracions.

Segons s’indica a l’informe annex a la memòria,  s’ha donat  compliment  a les diferents 
consideracions de la manera següent:
Es  posa  de  manifest  que  s’han  calculat  els  indicadors  del  programa  de  seguiment 
sol·licitats, donant valors positius.
S’ha modificat el redactat de l’article 217 de la normativa relatiu al Catàleg de Masies i 
Cases Rurals, en el sentit d’instar a la regularització de les dotacions d’abastament i de 
sanejament d’acord amb les consideracions de l’ACA.
S’ha  exclòs  l’ús  extractiu  del  component  de  qualificació  aigua,  en  coherència  amb les 
determinacions de l’article 106 de la normativa.
Ja s’exclou l’admissió de l’ús de càmping i aparcament de caravanes en els sòls agrícoles 
pel  fet  d’estar  inclosos  en  sòl  d’especial  protecció  (de  conformitat  amb  el  PDU  de 
Càmpings).
Pel  que  fa  a  la  delimitació  gràfica  del  component  boscos  de  protecció, es  marca  en 
cadascuna de les claus del SNU el fet de que no existeix aquest component.
En quant a la regulació específica de la subzona aïllada en parcel·la gran, codi 6c11 (Can 
Llobateres),  regulada a l’article 174 de la normativa, s’ha completat  amb una regulació 
específica de l’espai lliure de parcel·la.
Pel que fa a la permeabilitat ecològica del sector de Can Ponsic, s’ha afegit la determinació 
de l’OTAA a la fitxa normativa del PMU-03 Can Ponsic.
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S’assenyala  que  els  redactors  del  POUM  mantenen  el  seu  criteri  en  relació  amb  la 
delimitació  de la  vegetació  de ribera dins del  component  aigua.  Es fa  constar  que els 
espais d’alzinars als quals fa referència l’OTAA no s’han de reconèixer com a vegetació de 
ribera atès que ja estan bastament protegits pels components de qualificació i els filtres 
transversals.
Pel que fa a la protecció especial de l’ambient atmosfèric, els sòls potencialment afectats 
són els urbans consolidats, subjectes únicament a llicència. S’assenyala que el POUM no 
pot condicionar les llicències sense una regulació normativa que ho recolzi. 
S’indica que s’ha incorporat íntegrament la prescripció relativa al sector de Can Canals Est 
(PMU-15). A aquest respecte, es pot constatar que en el document aprovat provisionalment 
s’ha realitzat un ajust de l’ordenació en la part sud del sector PMU-15 Can Canals Est, de 
manera que el sistema d’espais lliures discorre de forma continua al llarg de tot el marge 
del Riu Sec.

No  obstant  l’anterior,  es  constata  que  algunes  de  les  prescripcions  no  han  estat 
adequadament complimentades.
Pel  que  fa  al  compliment  dels  punts  f)  i  g)  de  la  resolució,  si  bé  s’ha  previst  com a 
incompatible  l’activitat  extractiva  en  el  component  aigua,  es  manté  com  a  compatible 
(condicionat a que no hi hagi un emplaçament alternatiu) en el filtre de risc d’inundabilitat, 
la qual cosa és incoherent.
En quant al punt h) de la resolució, respecte la zona UP 13 Valls de Can Vinyals, no s’han 
suprimit del component agrícola i del filtre de sòl de major valor agrícola, aquells usos i 
activitats  que  comprometin  l’assoliment  de  la  vocació  agrícola,  com  són  les  activitats 
d’explotació de recursos naturals,  les estacions de subministrament de carburants i  els 
càmpings i l’aparcament de caravanes.
Respecte el punt i),  si bé s’ha marcat en cadascun dels quadres d’usos de les claus del 
SNU  el  fet  de  que  no  existeix  el  component  boscos  de  protecció,  es  detecta  una 
contradicció en la regulació normativa, atès que a l’article 204.6 s’especifica el component 
boscos de protecció com un element identificat en el POUM.
En relació amb el punt j),  la normativa proposada no garanteix que el reciclatge de les 
edificacions existents comporti un enderroc superior a la superfície addicional construïda, 
ja que es defineix un llindar màxim superior al llindar base, el qual comporta un escreix 
d’ocupació provinent del reciclatge d’altres edificacions obsoletes. 
Finalment,  cal  donar  compliment  a  les  consideracions  del  punt  k).  A  aquest  respecte, 
s’haurien d’identificar en el plànol d’ordenació 3b “qualificació del SNU”, amb una trama 
distintiva,  els  sòls  d’interès  connector  que  cal  preservar  de  qualsevol  transformació, 
especialment els àmbits dels dos colls d’ampolla (oest de Can Llobateras i entorn de Can 
Viver  de  la  Serra),  i  incorporar  un  article  a  la  normativa  urbanística  amb la  regulació 
específica d’aquests sòls, de manera que se’n garanteixi la funcionalitat ecològica.

A.3.- La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat en data 22 de gener de 2020 emet 
informe en relació amb el POUM aprovat inicialment amb un conjunt de prescripcions, les 
quals han estat  majoritàriament complimentades. S’han incorporat les reserves viaries i 
ferroviàries  previstes  al  PTMB  i  s’han  definit  les  línies  d’edificació  respecte  les  línies 
ferroviàries i les carreteres d’acord amb les consideracions de l’informe.
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Per tal de garantir en un futur la implantació de la nova connexió tramviària o en plataforma 
reservada d’autobús Sant Cugat del Vallès-Rubí-Les Fonts, prevista al PTMB, una de les 
prescripcions de l’esmentat informe sectorial estableix que “caldrà garantir una franja no 
edificable de 40 m d’amplada en el corredor de la carretera BP-1503 al seu pas per les 
Fonts.”

El  POUM  aprovat  inicialment  reduïa  a  18  m  l’amplada  de  la  carretera  BP-1503  que 
transcorre pel sòl classificat com a sòl urbà al barri de les Fonts. Segons s’assenyala a 
l’informe  municipal  que  justifica  el  compliment  dels  informes  emesos  pels  organismes 
sectorials,  després  de  mantenir  diverses  reunions amb els  responsables  de  la  DG de 
Carreteres,  en  el  document  d’aprovació  provisional  es  proposa passar  de  18m a  25m 
l’amplada de la futura travessia urbana.

Tanmateix, per tal de garantir que l’amplada de la reserva viaria proposada és compatible 
amb  la  infraestructura  assenyalada  al  planejament  territorial,  i  que  l’ordenació 
d’edificacions alineades a vial s’ajusta a les servituds de l’actual carretera, cal obtenir un 
nou informe de l’organisme sectorial competent que validi la proposta prevista a l’aprovació 
provisional en el corredor de la BP-1503 al seu pas per les Fonts, i la seva compatibilitat 
amb la infraestructura que preveu el PTMB. 

B.-  En relació amb la proposta del POUM aprovat provisionalment,  i pel que fa al 
compliment  de  les  observacions  de  l’Informe  urbanístic  i  territorial  emès  per  la 
Comissió  Territorial  d’Urbanisme de  l’Arc  Metropolità  de  Barcelona  (en  endavant 
CTUB) el 16 de juliol de 2021, cal fer les observacions següents:
A continuació s’analitzen aquelles prescripcions de l’esmentat acord de la CTUB que no 
han estat complimentades, o bé les propostes del document aprovat provisionalment que 
no resten adequadament justificades, així com, les noves determinacions i continguts no 
previstos  a  l’anterior  document,  i  l’adequació  del  conjunt  del  document  a  la  legislació 
urbanística vigent. 

B.1.- Pel que fa a la memòria social i la previsió d’habitatges protegits:
El POUM preveu en el conjunt de polígons d’actuació i plans de millora urbana un sostre 
residencial total de 259.469 m2st i un total de 1.768 habitatges.

A la memòria social es justifica que una part d’aquest sostre global no es pot considerar de 
nova implantació als efectes del còmput de la reserva mínima d’HPP. 
Concretament, s’indica que el PAU 06 “Can Llobateres” (24.182 m2st residencial) i el PAU 
04 “Castellet” (150.185 m2st residencial) provenen de plans parcials vigents amb projecte 
de reparcel·lació aprovat. Pel que fa al PAU 04 “Castellet”, s’assenyala que l’Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès i la Junta de compensació del sector Castellet han signat un conveni 
on la Junta es compromet a destinar a algun règim de protecció 20.435 m2 de sostre 
residencial corresponent a 175 habitatges, la qual cosa comporta una reserva afegida del 
13,6% del sostre residencial total del PAU 04 (13,6% de 150.195 m2st= 20.435 m2st).
Així mateix, tal i com es justifica a la memòria social, tampoc es computa a l’efecte del 
càlcul de la reserva d’HPP el sostre residencial existent de 5.277 m2st, situat en els PAUs 
01 “Les Fonts-Baix Riera”, en el PAU 05 “Les Casetes Oest” i en el PMU 06 “Sotavia”.
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El POUM aprovat provisionalment dona compliment a l’article 57.3 del TRLLU, i estableix 
una reserva d’habitatge de protecció pública de 25.674,3 m2st que representa el 32,2% 
dels 79.814,7 m2 de sostre residencial que el document considera de nova implantació 
(259.469m2st  -  24.182  -  150.195m2st  -  5.277m2st).  Del  total  de  746  habitatges  que 
resulten del sostre de nova implantació, se’n preveuen 323 amb règim de protecció i 423 
amb règim lliure.

A més a més, a l’esmentada reserva d’habitatge de protecció pública  s’han d’afegir 175 
habitatges de l’àmbit del Castellet, 36 habitatges d’una promoció prevista a Mas Duran IV, 
20 habitatges dotacionals amb front a la ronda Arraona i 52 habitatges previstos amb front 
a  l’Avinguda  de  Egara,  resultant  un  potencial  total  del  planejament  urbanístic  de  606 
habitatges amb destí social.
El  POUM també preveu  que  en determinats  àmbits  del  sòl  urbà  consolidat  es  puguin 
generar a la llarga noves reserves d’HPP, concretament en aquelles zones on s’admeti un 
sostre residencial plurifamiliar superior a 400 m2st, caldrà preveure una destinació parcial 
d’HPP del 30% del sostre total, sempre que es tracti d’una actuació edificatoria de nova 
construcció i/o gran rehabilitació.

Pel  que fa  a  la  distribució  de  la  reserva  d’HPP entre  els  diferents  polígons i  sectors, 
s'observa  que  la  reserva  corresponent  als  PAUs 01,  PAU 03,  PAU 05  i  PMU 06,  es 
localitza en altres polígons i sectors on la tipologia edificatòria és més adequada. Així, per 
a la resta d’àmbits d’actuació es preveu una reserva d’HPP del 45%, llevat en el PMU 10 
on es preveu una reserva del 13%. 

L’anterior  acord  de  la  CTUB,  va  assenyalar  que  a  les  fitxes  normatives  dels  àmbits 
d’actuació només calia especificar la reserva d’HPP quan es fixés la seva localització en 
l’àmbit  concret,  no  essent  necessari  que la  normativa  específica  d’un  àmbit  d’actuació 
incorporés aspectes més genèrics relatius a la memòria social del conjunt del municipi.  
A aquest respecte, tot  i  que en el  document aprovat  provisionalment s’ha completat  la 
justificació de la memòria social i s’han esmenat en gran part les determinacions de les 
fitxes normatives, es detecten unes incoherències entre la memòria social i les fitxes del 
PAU-05 i el PMU-06. D’una banda, a la memòria social es concreta que una part del sostre 
residencial  d’aquests  dos  àmbits  és  de  nova  implantació  i,  d’altra  banda,  a  les 
corresponents fitxes normatives s’estableix que aquests àmbits no compten amb sostre de 
nova implantació.
 
Per tant, cal esmenar les fitxes normatives del PAU-05 i el  PMU-06, suprimint aquelles 
determinacions que contradiuen la memòria social. Així mateix, en termes generals, tal i 
com ja es va indicar a l’anterior acord de la CTUB, es recomana suprimir de les fitxes 
normatives dels àmbits d’actuació les consideracions relatives al còmput i distribució global 
de  la  reserva  d’HPP,  establint  únicament  aquells  paràmetres  i  condicions  aplicables  a 
l’àmbit d’actuació.

Per últim, es detecta un error a la memòria social, que caldrà esmenar; concretament, en el 
sumatori  del  sostre  existent  que  consta  en  el  quadre  (pàg.  57)  on  es  desglossen  les 
característiques dels 13 àmbits que compten amb un sostre existent no computable com a 
nova implantació. El sumatori hauria de ser de 5.277 m2st en lloc de 3.964 m2st.
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B.2.- Pel que fa al sistema d’equipaments:
La CTUB va determinar en l’anterior acord que calia  adaptar el POUM al nou marc legal 
urbanístic d’aplicació determinat pel Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures 
urgents per millorar l’accés a l’habitatge, el qual va entrar en vigor el 31 de desembre de 
2019,  i  conseqüentment,  calia  preveure  i  regular  el  sistema  urbanístic  d’equipament 
comunitari d’allotjament dotacional, en lloc del sistema d’habitatge dotacional.

En el document aprovat provisionalment s’ha suprimit la regulació del sistema d’habitatge 
dotacional, i s’ha ajustat la regulació genèrica dels usos del POUM, tot establint a l’article 
U3 que defineix l’ús Residencial l’admissió de l’habitatge dotacional, el qual “comprèn els 
habitatges  construïts  en  sòl  públic  qualificat  de  sistema  d’equipaments  comunitaris  i  
destinat a satisfer les necessitats temporals de determinats col·lectius”.

L’article 111 de la normativa, que regula les condicions d’ús del sistema d’equipaments 
comunitaris, estableix com a usos dominants els de les dotacions públiques especificats a 
l’article U7: sanitari  assistencial,  educatiu,  esportiu,  sociocultural,  religiós, administratiu i 
prevenció, proveïment i abastament. A més a més, el POUM especifica la localització de 
l’ús  educatiu  (codi  Ed)  i  de  l’ús  esportiu  (codi  Ee).  Tanmateix,  no  s’ha  incorporat  cap 
regulació  o  previsió  dels  allotjaments  dotacionals  dins  del  sistema  d’equipaments 
comunitaris.

D’acord amb el Decret Llei 17/2019, l’ús específic d’allotjament dotacional encaixa amb les 
dotacions  públiques  al  servei  directe  dels  ciutadans,  les  quals  constitueixen  els  usos 
dominants  dels  equipaments  comunitaris.  Per  tant,  cal  suprimir  la  previsió  de  l’ús 
d’habitatge dotacional de l’article U3 de la normativa, i contemplar-lo a l’article U7, en el 
benentès  que  l’esmentat  ús  comprèn  els  habitatges  construïts  en  sòl  públic  o  privat 
qualificat  de  sistema  d’equipaments  comunitaris  i  destinat  a  satisfer  les  necessitats 
temporals de determinats col·lectius.

Així  mateix,  cal  incorporar  dins  la  regulació  del  sistema d’equipaments  comunitaris,  la 
regulació específica de l’allotjament dotacional, tot establint les condicions i requisits per a 
la seva implantació de conformitat amb el marc legal vigent.

B.3.- Pel que fa a la zona d’activitats industrials, codi 7, del sòl urbà:
El POUM preveu les subzones següents:
La zona d’indústria agrupada, codi 7a, es correspon amb les àrees industrials més antigues 
on s’han produït processos de compartimentació i de diversificació d’usos. Es regeix pels 
paràmetres  següents:  parcel·la  amb  front  mínim  de  20m i  fondària  mínima  de  30  m, 
edificabilitat neta d’1 m2st/m2s, separacions de 10m a carrer i 5m a resta de límits, s’admet 
la compartimentació amb una superfície mínima de 500 m2 per establiment sempre que 
disposi  d’espais  comunitaris  que  garanteixin  l’accés,  alçada  màxima  2p  (16  m),  usos 
dominants industrials (categories 1, 2 i 3) i compatibles magatzem, comercial, restauració, 
estació de servei i dotacions públiques. S’engloben en aquesta zona:

- Codi 7a1, Can Casablanques  , amb parcel·la de 800 m2 i ocupació màxima del 60%.
- Codi 7a2, Can Torres i Can Llobet  , amb parcel·la de 800 m2, ocupació màxima del 

60% i la incompatibilitat dels usos recreatius.
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- Codi 7a3, Can Canals C i D  , amb parcel·la de 2.000 m2 i ocupació màxima del 50%. 

La zona d’indústria aïllada, codi 7b, es regeix pels paràmetres següents: edificabilitat neta 
d’1 m2st/m2s, ocupació màxima del 50%, separacions de 10m a carrer i 5m a resta de 
límits, no s’admet la compartimentació de l’edificació en diferents activitats, usos dominants 
industrials (categories 1, 2 i 3) i compatibles magatzem, comercial, restauració, estació de 
servei i els usos d’oficines i serveis. S’engloben en aquesta zona:

- Codi 7b1, Can Feu  . La parcel·la ha de tenir una fondària mínima de 30m i superfície 
mínima de 2.000 m2, alçada màxima de 4p (16m).

- Codi 7b2, Can Corbera  . Parcel·la mínima de 800 m2 amb façana mínima de 20m i 
fondària mínima de 30m, alçada màxima de 15m.

La zona 7c on es pot regular l’edificació mitjançant un PMU de reprogramació, 
El POUM preveu una doble qualificació que inclou en primer terme el codi popi de la zona 
industrial (7a1, 7a2 o 7b1) i en segon terme el nou codi 7c que permet portar a terme 
actuacions de dotació. Atorga aquesta doble qualificació a determinats àmbits industrials 
confrontants amb la C-58, amb front a l’àrea residencial de Can Casablanques i davant de 
la futura variant de la C-1413a, per tal de transformar els usos actuals amb la incorporació 
d’usos terciaris. 

Les  zones  que  tenen  assignada  la  doble  qualificació  queden  regulades  segons  els 
paràmetres del primer codi (que recull essencialment el previst al planejament vigent), però 
es podran tramitar Plans de millora urbana de reprogramació (PMUR), per tal de millorar la 
urbanització  i  els  serveis,  i  alhora,  optimitzar  els  sòls  productius  existents,  amb  les 
condicions següents:

- La superfície mínima de l’àmbit del PMUR ha de ser o bé un mínim de 5.000 m2 o 
bé d’una illa sencera (amb una reducció admissible del 5% de la superfície).

- Edificabilitat màxima d’1,80 m2st/m2sòl aportat.
- Ocupació màxima del 70%.
- Nombre màxim de plantes: 5p (alçada màxima de 18 m).
- Pel que fa als usos, s’admeten com a dominants les oficines i serveis i els usos 

tecnològics,  com a  usos compatibles  la  indústria  (categoria  1),  serveis  tècnics  i 
ambientals,  aparcament  i  dotacions  públiques,  i  com  a  usos  condicionats  els 
recreatius (d’acord amb condicions del PEU vigent) i la indústria (categoria 2).

- Càrregues del PMUR: 
o S’assumirà el cost de la urbanització corresponent al front de la parcel·la. 
o Cessió del 15% de l’increment d’AU respecte l’aprofitament bàsic de la zona 

7c. 
o Aportació  del  valor  econòmic  equivalent  als  espais  lliures  per  l’increment 

d’aprofitament, a raó de 7,5 m2 d’espai lliure per cada 100 m2 d’increment de 
sostre, respecte el sostre màxim de la zona 7c.

Es planteja a la zona 7c l’opció de tramitar un PMUR, amb l’objecte de transformar els usos 
dominants, passant de l’industrial a les oficines i serveis i usos tecnològics, amb un major 
valor  afegit.  Es  valora  positivament  aquest  objectiu,  atès  que  ha  de  permetre  que 
gradualment  en  el  temps  es  regeneri  l’actual  teixit  industrial,  aprofitant  la  situació 
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d’aparador davant la C-58 per crear una façana de qualitat, i completar i millorar l’actual 
urbanització  de  l’espai  públic.  Així  mateix,  es considera  adequat  establir  per  als  futurs 
planejaments derivats uns topalls màxims d’edificabilitat, ocupació i alçada.

La  legislació  urbanística  vigent  (DA2ª  del  TRLLUC)  admet  que  es  puguin  tramitar 
modificacions puntuals del planejament sobre terrenys de sòl urbà consolidat, als efectes 
de preveure actuacions de dotació que, sense comportar una reordenació general d’un 
àmbit,  donin lloc a la transformació dels usos preexistents o a l’augment d’edificabilitat, 
amb la correlativa exigència de majors reserves de sistemes i la corresponent cessió de 
l’increment de l’aprofitament urbanístic. 
En aquest sentit, la proposta del POUM és assimilable al supòsit legal d’una actuació de 
dotació,  si  bé es planteja la seva previsió mitjançant la formulació de Plans de millora 
urbana  en  lloc  de  modificacions  puntuals  del  POUM.  A  aquest  respecte,  la  normativa 
urbanística  del  POUM  estableix  les  bases  per  a  la  futura  transformació  d’usos,  tot 
assenyalant els àmbits possibles i fixant uns paràmetres màxims d’aprofitament urbanístic. 

Tanmateix, pel que fa a les càrregues, tal i com es va assenyalar a l’anterior acord de la 
CTUB, cal  tenir  en compte que la legislació vigent  obligaria a efectuar una reserva de 
sistemes de 7,5 m2 de sòl per cada 100 m2st, la qual s’hauria d’aplicar sobre la totalitat del 
sostre edificable de l’àmbit, i no només sobre l’increment. 
D’altra banda, cal establir amb caràcter preferent la cessió física dels sistemes, en lloc de 
l’aportació del seu valor econòmic, en especial quan el PMU comprengui l’ordenació d’una 
illa sencera, atès que la previsió de sistemes urbanístics en el nou teixit terciari contribuirà 
a  incrementar  la  qualitat  de  l’espai  urbà.  A  aquest  respecte,  caldrà  valorar  els  criteris 
assenyalats  a l’article 100.4.c)  del  TRLLU, especialment,  la possibilitat  de substituir  les 
reserves de sistemes per l’equivalent de sostre edificat o edificable en l’àmbit d’actuació on 
s’incrementa  l’aprofitament,  amb  destí  a  sistema  d’equipament  comunitari  de  titularitat 
pública. En qualsevol cas, la proposta del POUM s’haurà d’adequar als estàndards mínims 
de la legislació urbanística vigent.

Per últim, cal aclarir que l’increment d’aprofitament no s’ha de referir ni a l’aprofitament 
bàsic de la zona 7c ni al sostre màxim de la zona 7c, sinó que s’ha de prendre com a punt 
de partida l’aprofitament urbanístic que resulta d’aplicar el codi identificat en primer terme 
en la doble qualificació (7a1, 7a2 o 7b1). Cal corregir aquesta referència.

B.4.- Pel que fa als PAUs-02 – “Carretera de les Fonts”:
Descripció i paràmetres proposats
Es delimiten 9 polígons d’actuació (a, b, c, d, e, f, g, h ,i) que comprenen un conjunt de 
parcel·les agrupades les quals constitueixen part de dues illes situades confrontants amb la 
carretera de Rubí a Terrassa, al nord del nucli urbà de les Fonts.
L’objectiu d’aquests polígons és consolidar un nou front residencial davant de la carretera, 
en el context de reconversió d’aquesta via a travessera urbana.

PAU Superfície 
PAU Sup.vialitat Sup. Zona 

1b
Sostre 
màxim

Total 
habitatges
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PAU-02a 855 m2 129 m2 726 m2 1.948 m2st 23
PAU-02b 1.156 m2 125 m2 1.031 m2 1.086 m2st 13
PAU-02c 1.018 m2 160 m2 858 m2 1.204 m2st 14
PAU-02d 704 m2 86 m2 618 m2 477 m2st 6
PAU-02e 388 m2 76 m2 312 m2 935 m2st 11
PAU-02f 430 m2 109 m2 321 m2 660 m2st 8
PAU-02g 189 m2 33 m2 157 m2 227 m2st 3
PAU-02h 223 m2 28 m2 195 m2 326 m2st 4
PAU-02i 315 m2 44 m2 271 m2 359 m2st 4

TOTAL 5.278 m2 7.222 m2st 86

S‘estableixen a les fitxes normatives un seguit de condicions comuns en tots els polígons:
- S’assenyala que són actuacions aïllades de dotació, i d’acord amb l’article 43.1.b del 

TRLLU es determina l’obligació de cedir el 15% de l’AU. Així mateix, s’estableix que 
cal  cedir  les  corresponents  majors  reserves  per  a  sistemes urbanístics  d’espais 
lliures i  equipaments comunitaris.  Els deures de cessió seran substituïts  pel  seu 
equivalent en metàl·lic.

- S’estableix una reserva d’HPP del 45% del sostre residencial. 

La zona de nucli antic, subzona barri de les Fonts (clau 1b) respon a una tipologia d’edificis 
alineats a vial. Les alineacions i fondària edificable s’assenyalen als plànols d’ordenació, 
amb una amplada mínima de parcel·la de 5m. S’estableix que a la parcel·la mínima s’ha de 
poder edificar un sostre mínim de 120 m2. Es fixa una alçada màxima de 2p+SC. S’admet 
1  habitatge per  cada 80 m2 de sostre  edificable.  Pel  que fa  als  usos,  s’admet  com a 
dominant l’habitatge unifamiliar, i com a usos compatibles l’habitatge plurifamiliar, oficines i 
serveis,  restauració,  indústria  en  la  categoria  1  i  dotacions  públiques.  D’altra  banda, 
s’admeten els usos condicionats de petit comerç, magatzem i aparcament.

Planejament vigent
El PGO classifica els terrenys com a sòl urbà sense preveure cap unitat d’actuació, i els 
qualifica de zona “illes de cases, subzona illes tradicionals” (clau 1a). Aquesta zona, tot i 
tenir  assignat  com  a  ús  dominant  l’habitatge  unifamiliar,  admet  com  a  compatible  el 
plurifamiliar, entre d’altres usos, i fixa un màxim d’1 habitatge per cada 100 m2 de sostre 
edificable. Es fixa una alçada màxima de 2p+SC.
En els  plànols  d’ordenació  s’assenyala  la  franja  afectada per  la  línia  d’edificació  de la 
carretera BP-1503, i es dibuixen els gàlibs màxims edificables en la resta de fronts de les 
illes. Pel que fa als àmbits dels 9 polígons d’actuació ara proposats, cal dir que segons el 
planejament vigent constitueixen majoritàriament espai privat lliure d’edificació.

Valoració
La proposta comporta la creació d’un nou front edificable davant de la carretera BP-1513, 
atès que segons s’indica es preveu la reconversió d’aquesta via a travessera urbana. 
El PTMB defineix una nova connexió tramviària o en plataforma reservada d’autobús Sant 
Cugat del Vallès-Rubí-Les Fonts, seguint el corredor de la carretera BP-1513, i el POUM 
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dibuixa sobre l’eix de la carretera un sistema de xarxa viaria urbana de 25 m d’amplada, a 
la qual queden alineades les edificacions proposades.
La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, en l’informe emès respecte el POUM 
aprovat inicialment, va establir que caldria preveure una franja no edificable de 40 metres 
d’amplada en el corredor de l’esmentada carretera per tal de garantir la compatibilitat amb 
la infraestructura assenyalada al planejament territorial. 

Per tant, d’entrada, cal dir que l’ordenació dels nous fronts edificables dels PAUs 02 pot ser 
incompatible amb les previsions del PTMB, i  amb la servitud de la línia d’edificació de 
l’actual carretera, i en aquest sentit, cal reiterar la necessitat d’obtenir l’informe favorable de 
l’organisme sectorial competent. En cas contrari, caldrà mantenir l’ordenació vigent.

D’altra banda, l’anterior acord de la CTUB va qüestionar la intensificació de l’ús residencial 
davant de l’actual carretera, i va indicar que caldria valorar la conveniència i oportunitat de 
la proposta, tenint en compte que en el conjunt del POUM se supera amb escreix l’escenari 
alt de creixement contemplat a la memòria social. En qualsevol cas va establir que calia 
aportar unes majors reserves de sistemes urbanístics, atès que només es preveia la cessió 
d’una franja viaria en el front de la carretera.

En el document aprovat provisionalment, tot i que s’han fet alguns ajustos dels àmbits dels 
polígons i dels paràmetres d’aprofitament respecte l’anterior document, es manté el mateix 
model d’ordenació sense la corresponent justificació, amb un desenvolupament residencial 
que per al conjunt dels PAUs 02 comporta 86 nous habitatges, amb una densitat de 163 
hab/ha i una edificabilitat d’1,37 m2st/m2s, paràmetres aquests molt per sobre dels fixats 
per a la resta d’àmbits d’actuació.

Per  tant,  cal  reiterar  la  necessitat  de  justificar  des  de  la  vesant  de  l’interès  públic  la 
conveniència i oportunitat de preveure aquest creixement residencial al nucli de les Fonts.

Pel  que fa  a  la  cessió  dels  sistemes urbanístics,  el  document  aprovat  provisionalment 
proposa la seva substitució per l’equivalent  econòmic, però no concreta cap estàndard 
d’aplicació. En el  cas de preveure un nou desenvolupament residencial,  i  per tant, una 
major  densificació  del  Barri  de  les  Fonts,  per  tal  de  garantir  uns  serveis  públics 
proporcionats  i  justificar  l’interès públic  del  nou model  proposat,  caldria  localitzar  en el 
mateix  àmbit  el  sòl  destinat  a  sistema  d’espais  lliures  i/o  equipaments  comunitaris.  A 
aquest respecte, amb l’objecte d’obtenir un sistema urbanístic unitari, caldria delimitar un 
únic polígon d’actuació urbanística, o bé, en el cas de no definir l’ordenació concreta, es 
podria delimitar un Pla de millora urbana.

En quant a la cessió d’aprofitament urbanístic, tal i com es va assenyalar a l’anterior acord 
de la CTUB (apartat D2 de la part valorativa), en aquest cas no ens trobem en el supòsit 
legal  assimilable a les actuacions aïllades de dotació,  atès que la proposta del  POUM 
replanteja el model de desenvolupament de l’àmbit amb la previsió d’un nou creixement 
residencial i, per tant, cal aplicar la cessió de l’aprofitament urbanístic prevista a l’article 
43.1 del TRLLU per a les propostes que tenen per objecte alguna de les finalitats a què fa 
referència l’article 70.2.a.
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B.5.- Pel que fa al PAU-05 – “Les Casetes oest” i al PMU-05 – “Les Casetes Est”:
Aquests  dos  àmbits  d’actuació  se  situen  un  al  costat  de  l’altre,  amb  front  a  la  ronda 
d’Arraona, junt al complex esportiu Can Casablanques. D’una banda, l’objectiu del PAU-05 
és completar amb 4 nous habitatges la façana residencial de la ronda que actualment ja 
compta  amb  una  petita  agrupació  d’habitatges  en  filera,  i  d’altra  banda,  l’objectiu  del 
PMU-05 és la implantació d’un nou ús comercial així com garantir la cessió i urbanització 
del  vial  d’accés des del  passeig de les Casetes, el  qual  ha de permetre l’accés a les 
edificacions existents a la part posterior del PAU-05 veí.

Els paràmetres proposats per aquests dos àmbits són els següents:
PAU-05 – “Les Casetes oest”:

o Superfície: 786 m2.
o Sistema viari de 171 m2 (21,81%).
o Zona edificació en filera amb volumetria definida, codi 5a, de 615 m2 (78,19%).
o Nombre màxim d’habitatges: 4 habitatges.
o Cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.

En el plànol d’ordenació es dibuixa un gàlib edificable de 3p enretirat 8 m de la ronda, amb 
una fondària de 16 m i una amplada de 24 m.  

PMU-05 – “Les Casetes Est”:
o Superfície del sector: 3.080 m2.
o Reserva mínima de sistemes públics del  35% (11% d’espais lliures i  24% de 

vialitat).
o Sòl privat màxim de serveis privats (ús comercial) del 65%.
o Edificabilitat bruta total: 1,12 m2st/m2s (3.450 m2st).
o Cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.

Es determina que la posició dels espais lliures i la xarxa viaria dibuixada és vinculant, sens 
perjudici dels ajustos que pugui fer el PMU.
Es dibuixa de forma indicativa un gàlib edificable, i es fixa una alçada màxima de 3p.

Valoració
Es constata que en el  document aprovat  provisionalment  s’han realitzat  alguns ajustos 
respecte  l’anterior  document  que  va  ser  informat  per  la  CTUB.  En  quant  a  la  vialitat, 
s’observa  que  l’accés  a  la  part  posterior  dels  habitatges  proposats  al  PAU-05  i  als 
habitatges existents  fora  d’aquest  polígon,  es resol  mitjançant  un  vial  que discorre pel 
sector del costat (PMU-05). Així, en el PAU-05 es preveu entre els dos volums d’habitatges 
en filera un tram viari paral·lel a la ronda que no pot assolir la funció de connectivitat i 
accessibilitat necessària fins que es desenvolupi el sector veí. 
Per  tant,  d’acord  amb  la  proposta,  l’accés  des  de  la  ronda  d’Arraona  als  esmentats 
habitatges  no es podrà realitzar fins que s’executi  el  Pla de millora urbana del costat, 
mentre que el document previ a l’aprovació provisional resolia aquesta connexió viaria en 
el sí del mateix PAU-05.

A aquest respecte, per tal de garantir la viabilitat tècnica del PAU-05, i tenint en compte 
que tal  i  com s’exposa a la memòria un dels objectius d’aquest polígon és “obtenir les 
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cessions de sòl destinades a sistema viari d’accés als habitatges proposats i existents”, cal 
preveure dins del PAU-05 una vialitat de connexió amb la ronda d’Arraona que permeti 
assolir l’objectiu de dotar d’accés viari a tots els habitatges. 

D’altra  banda,  cal  ajustar  els  gàlibs  edificatoris  de  la  zona  d’edificació  en  filera  amb 
volumetria  definida,  codi  5a,  fixant  una  distància  mínima  als  límits  amb  els  sistemes 
urbanístics, per tal de garantir el tractament de façana de les mitgeres.

B.6.- Pel que fa al PMU-07 – “Los Rosales Nou”:
Descripció i paràmetres proposats
Àmbit: 5 subàmbits discontinus situats a l'entorn del barri de Los Rosales.
Objectiu: obtenir unes cessions d’espais lliures que han de permetre complementar el Parc 
dels Torrents, garantir la cessió d’una gran peça d’equipaments esportius i ordenar l’àmbit 
amb noves implantacions residencials que completin el barri de Los Rosales.
Els paràmetres vinculants i superfícies proposats per al sector són els següents:

o Superfície del sector: 31.208 m2.
o Reserva  mínima de sistemes públics del  76% (28% d’espais  lliures,  15% de 

vialitat i 33% d’equipaments).
o Sòl privat màxim residencial del 24%.
o Edificabilitat bruta total: 0,43 m2st/m2s (12.032 m2st).
o Densitat bruta màxima: 45 hab/ha (142 habitatges).
o Cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.
o Reserva d’HPP: 45% del sostre residencial.

Es  determina que la  posició  dels  espais  lliures dibuixada és vinculant,  cal  garantir  els 
espais lliures al voltant del torrent de la Betzuca.
La zona residencial serà plurifamiliar, i es fixa una alçada màxima dels edificis de 3p.

Planejament vigent
El PGO classifica l’àmbit de sòl urbanitzable programat d’ús residencial.
El planejament vigent és el PP del sector Castelltort (1999/2527/B) aprovat definitivament 
el 3 de maig de 2000 i publicat el 17 de juliol de 2000. 
El planejament vigent preveu en aquest àmbit l’ampliació del barri de Los Rosales amb la 
creació de dues zones d’aprofitament privat:

- Clau d41 de 4.532 m2, situada a la part sud del barri, amb un sostre de 4.826 m2st i 
24 habitatges.

- Clau d42 de 5.281 m2, situada a la part de llevant, amb blocs lineals plurifamiliars de 
B+3, un sostre total de 5.624 m2st i 36 habitatges.

- Al  sud  oest  es  preveu  un  sistema d’equipaments  de  5.622  m2,  i  entre  el  barri 
existent i el bloc lineal de la part de llevant es preveu un espai lliure de 2.799 m2.

Així, en l’àmbit que ens ocupa, el sostre residencial total admès és de 10.450 m2st, i el 
nombre d’habitatges total és de 60.

Valoració
La CTUB en l’anterior acord va constatar que en el plànol d’ordenació gran part de la zona 
edificable del sector PMU-07 estava afectada per la zona de flux preferent (en endavant 
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ZFP), i en aquest sentit, tenint en compte el RD 849/1986 del Reglament de domini públic 
hidràulic modificat pel RD 638/2016, es va qüestionar que el desenvolupament del sector 
pogués ser compatible amb dita afectació, i a tal efecte es va establir que calia sol·licitar un 
nou informe a l’ACA. 

En  el  document  aprovat  provisionalment,  d’una  banda,  s’observa  que  en  els  plànols 
d’ordenació  s’ha  rectificat  la  delimitació  de  la  ZFP  respecte  la  prevista  a  l’anterior 
document, de manera que es delimita dita zona a banda i banda del torrent de la Betzuca i 
del torrent de Can Vinyals, restant la part edificable del PMU-07 fora de l’afectació. 
D’altra  banda,  es  constata  que  a  l’annex  3  de  l’Estudi  ambiental  i  estratègic  (on 
s’estableixen  els  condicionants  ambientals  dels  diferents  sectors)  es  fa  constar  que  el 
sector PMU-07 queda dins de la ZFP i de la zona inundable de 500 anys, en el seu flanc 
est i, en aquest sentit, caldrà que la seva ordenació sigui compatible amb les limitacions 
d’usos i activitats de la última modificació del Reglament de Domini Públic Hidràulic. Aquest 
annex de l’EAE va acompanyat d’unes imatges on es pot apreciar que la delimitació de la 
ZFP coincideix  amb la  prevista  al  document  previ  a  l’aprovació  provisional  que va  ser 
objecte de l’anterior informe de la CTUB i, per tant, entra en contradicció amb la delimitació 
de la ZFP que consta als plànols d’ordenació.

En el document aprovat provisionalment, a l’annex normatiu núm.4 (apartat 6.2.1) es fa 
constar que l’ordenació del POUM s’ha realitzat a partir de les franges de flux preferent 
(ZFP) i zona inundable (ZI), definides segons el RD 849/1986 del Reglament de domini 
públic hidràulic modificat  pel RD 638/2016, en l’estudi d’inundabilitat dels torrents de la 
Betzuca, Vallcorba, de la Font del Pont i de Can Vinyals (juny de 2020) que acompanya el 
POUM. Tanmateix, no consta a l’expedient que s’hagi incorporat l’estudi d’inundabilitat que 
permeti comprovar quina és l’afectació de la ZFP sobre l’àmbit del PMU-07.
 
Per tant, cal aportar l’estudi d’inundabilitat que acrediti que la zona edificable del sector 
PMU-07 no queda afectada per la ZFP, o bé recaptar un nou informe favorable de l’ACA 
respecte la ZFP delimitada als plànols d’ordenació del document aprovat provisionalment, i 
en aquest cas caldrà esmenar l’Estudi ambiental estratègic. En cas contrari, caldrà establir 
uns paràmetres per al desenvolupament d’aquest sector que puguin ser compatibles amb 
la ZFP.

Cal dir, que la proposta plantejada comporta un increment important de la densitat respecte 
el  previst  en  el  planejament  vigent,  passant  dels  60  als  142 habitatges.  Es  justifica la 
densificació de l’àmbit, tenint en compte que segons les previsions del planejament vigent 
resulten  uns habitatges de  dimensions molt  grans que difícilment  tindran sortida  en  el 
mercat. S’observa també que s’incrementa el sostre residencial previst en el planejament 
vigent, passant dels 10.450 m2st als 12.032 m2st.

En quant a l’ordenació, la CTUB en l’anterior acord va posar de manifest que la volumetria 
dibuixada  en  el  document  previ  a  l’aprovació  provisional,  tot  i  ser  indicativa,  deixava 
entreveure que la implantació del sostre total en edificis de 3p podia comportar una barrera 
edificada de 100 m de llargària en el  front del camí antic de Sant Cugat, la qual cosa 
desvirtuava la  imatge oberta  al  paisatge d’aquesta via.  En aquest  sentit,  calia  estudiar 
altres alternatives indicatives d’ordenació més permeables, que permetessin completar el 
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barri  de  los  Rosales  sense crear  un  nou front  continu  al  camí  antic  de  Sant  Cugat  i, 
conseqüentment, ajustar el sostre edificable i la densitat, minorant l’ocupació del sòl. En 
qualsevol cas, es va determinar que caldria mantenir com a topall màxim el sostre vigent.

En  el  POUM aprovat  provisionalment,  s’ha  dibuixat  una  ordenació  indicativa  amb una 
disposició aïllada dels blocs residencials de 3 plantes, més permeable respecte el camí 
antic de Sant Cugat. No obstant això, es constata que aquesta ordenació no permetria 
assolir el sostre màxim que determina la fitxa normativa, i tenint en compte a més a més, 
l’afectació de la línia d’edificació de la variant de la C-1413a, es comprova que el sostre 
resultant s’aproximaria al previst al planejament vigent.

Per tant, en el cas que els terrenys no estiguin afectats per la ZFP, tal i com es va indicar a 
l’anterior acord de la CTUB, caldria ajustar el sostre edificable del sector.

B.7.- Pel que fa al PMU-14 – “  Can Canals Nord  ”  :
Descripció i paràmetres proposats
Àmbit: els sòls urbans situats entre l’estació de ferrocarril de Sant Quirze, el barri del Poble 
Sec i l’autopista C-58. Es tracta d’una parcel·la única amb divisió horitzontal ocupada pel 
centre comercial Alcampo, Toys’R’Us, Norauto i Bricomart.
Objectiu:  la  implantació  d’usos  terciaris  amb  coherència  amb  la  posició  de  centralitat 
urbana del sector al costat dels àmbits de l’Estació i de Mas Duran Sud i amb molt bona 
accessibilitat, de manera que es diversifiqui l’actual oferta excessivament centrada en el 
comerç. Així mateix, l’objecte del PMU ha de ser la reordenació i optimització de l’àrea 
d’aparcament  atès  el  caràcter  de  node  de  mobilitat  d’aquest  àmbit,  i  la  millora  de 
l’accessibilitat a nivell de vianants des del nucli urbà, amb el cobriment parcial de les vies 
de ferrocarril.
Els paràmetres vinculants i superfícies proposats per al sector són els següents:

o Superfície: 77.601 m2.
o Sòl privat màxim per a l’ús terciari i serveis del 100%
o Edificabilitat bruta total: 1,17 m2st/m2s (90.793 m2st).
o És una actuació de transformació urbanística de dotació i, per tant, cal cedir amb 

l’equivalent  en  metàl·lic,  el  15% de l’increment  d’aprofitament  urbanístic  i  les 
corresponents majors reserves per a sistemes urbanístics.

Es determina que el PMU haurà de mantenir el nombre de places d’aparcament d’ús públic 
existents, si bé s’haurà de reordenar evitant la immensa explanada d’asfalt actual.
Es fixa la càrrega externa corresponent al 82% del cost de construcció d’una plataforma 
per al cobriment parcial de les vies del ferrocarril.
El PMU haurà de tenir especial cura pel que fa a la composició de les façanes i l’ordenació 
volumètrica resultant dels conjunts següents:

- Ampliació de la façana nord de l’actual volum del centre comercial Alcampo on s’han 
d’implantar els nous usos de serveis i terciaris.

- Al  nord  de  la  benzinera  existent  es  preveu  la  potencial  construcció  d’un  edifici 
d’aparcaments obert en vertical, o bé soterrat, que pugui encabir les actuals places 
d’aparcament (en superfície i amb servitud d’ús públic). 

Planejament vigent 
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El PGO vigent classifica l’àmbit ja executat com a sòl urbà, sense incloure’l en cap àmbit 
d’actuació, i el qualifica de zona de naus aïllades, clau 5c.

Posteriorment,  la  CTUB  en  data  2  d’octubre  de  2013  va  aprovar  definitivament  la 
Modificació  puntual  del  PGO  en  relació  amb  la  regulació  de  la  zona  5c  (expedient 
2013/51772/B), la qual es va publicar al DOGC el 30 d’octubre de 2013.

La  zona  de  naus  aïllades  està  regulada  als  articles  184  i  següents  de  la  normativa 
urbanística, i pel que fa a la subzona 5c (àrees de consolidació moderna amb ús comercial) 
determina els paràmetres següents:

- Les parcel·les existents es consideren indivisibles (77.601 m2).
- No s’admet la compartimentació de les edificacions.
- Edificabilitat neta màxima d’1 m2st/m2s.
- Ús dominant: comercial de gran superfície.
- Usos compatibles: estació de servei i aparcament.
- Pel  que  fa  a  l’aparcament,  s’estableix  normativament  que  mentre  es  mantingui 

l’activitat del centre comercial s’ha de garantir l’ús públic gratuït de l’aparcament en 
superfície de 16.325,67 m2 que es delimita gràficament en la Modificació puntual del 
PGO. “Aquesta obligació s’ha de fer efectiva mitjançant la constitució sobre la finca 
registral corresponent d’una servitud d’ús públic gratuït, a favor de l’Ajuntament de 
Sant Quirze del  Vallès,  que estarà condicionada al  manteniment de l’activitat  de 
centre comercial”.

Valoració
Es tracta d’un àmbit clau al municipi, pel seu nivell d’accessibilitat (junt a l’estació i l’enllaç 
amb la C-58), on es proposa la millora de la permeabilitat de la línia del ferrocarril per tal de 
crear un nou espai de centralitat,  possibilitant la connectivitat a nivell  de vianants entre 
l’espai comercial a llevant de la via del ferrocarril i els teixits residencials de ponent. En 
aquest sentit, cal dir que la proposta és coherent amb l’estratègia de Centre urbà que el 
PTMB atorga al nucli urbà de Sant Quirze del Vallès.

Tal i com es va assenyalar a l’anterior acord de la CTUB, es valora positivament l’objectiu 
de millora de l’accessibilitat al sector mitjançant la creació d’un cobriment parcial de les 
vies de ferrocarril que possibiliti una bona relació amb l’àmbit de l’estació i el centre urbà de 
Sant Quirze, i a tal efecte, és raonable imputar a aquest sector la contribució a l’execució 
d’aquesta càrrega externa. Així mateix, també s’escau valorar favorablement l’objectiu de 
millorar  la  qualitat  urbana  dels  espais  lliures  de  l’àrea  comercial  amb  la  incorporació 
d’arbrat  i  vegetació,  atès  que  l’actual  campa  d’aparcament  és  una  superfície  de  sòl 
asfaltada que comporta un impacte paisatgístic negatiu en un punt d’entrada al nucli urbà.

Tanmateix,  a  l’anterior  acord  de  la  CTUB,  es  va  qüestionar  la  viabilitat  econòmica del 
sector tenint en compte que les càrregues imputades podien ser rellevants: d’una banda, el 
82% del cost de construcció de la plataforma per al cobriment de les vies del ferrocarril, i 
d’altra banda, els costos d’adequació de l’espai lliure de titularitat privada i ús públic. La 
transformació  de  l’actual  espai  lliure,  segons  l’assenyalat  a  la  fitxa  normativa,  ha  de 
preveure tant l’arbrat i vegetació que permeti millorar la qualitat de l’espai, com la potencial 
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construcció d’un nou edifici d’aparcaments que permeti la reubicació i substitució de l’actual 
campa d’aparcaments.

S’observa  que en el  document  aprovat  provisionalment,  per  tal  de  garantir  la  viabilitat 
econòmica del sector, s’ha incrementat el sostre màxim admissible, passant dels 85.361 
m2st previstos al  document previ  a l’aprovació provisional, als 90.793 m2st del present 
document.

Caldria  estudiar  la  possibilitat  d’aconseguir  els  objectius  d’interès  públic  de  millora  de 
l’accessibilitat  al  nucli  urbà mitjançant  la  creació  d’un cobriment  parcial  de  les  vies  de 
ferrocarril i d’un tractament adequat dels espais lliures de l’àrea comercial, considerant que 
el desenvolupament de l’àmbit pugui seguir centrat en els actuals usos comercials, evitant 
la seva disconformitat, sens perjudici que aquests usos hagin d’estar complementats amb 
altres de caràcter lúdic, d’oci, etc. 

B.8.- Pel que fa al PMU-15 – “Can Canals Est”:
Descripció i paràmetres proposats
Àmbit: terrenys situats entre la C-58 i el riu Sec, al sud del barri de Poble Sec. La part nord 
està ocupada per l’empresa ABB. Segons dades cadastrals la superfície construïda és de 
23.541 m2 i la data de construcció és de 1977.
Objectius: incorporar la variant de la C-1413a, garantir un nou accés a Can Canals des de 
Sabadell sud que permeti la descongestió de la porta Alcampo, obtenir els espais lliures 
que formaran part del Parc territorial del riu Sec i consolidar la façana de la C-58 amb nova 
activitat econòmica.
Els paràmetres vinculants i superfícies proposats per al sector són els següents:

o Superfície: 152.237 m2 (es desconeix quina és la superfície del domini públic)
o Reserva mínima de sistemes públics del 50% (25% viari, 19% espais lliures, 5% 

equipaments i 1% serveis tècnics). 
o Sòl privat màxim industrial del 50%
o Edificabilitat bruta total: no es fixa. Sostre màxim indicatiu de 92.865 m2st.
o Cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.

Es determina que la posició dibuixada als plànols d’ordenació del sistema d’espais lliures 
(junt al Parc dels Torrents)  i del viari té caràcter vinculant. Les zones d’aprofitament privat 
s’ajustaran al codi 7 d’activitat industrial.
Es fixa la càrrega externa corresponent al 22% dels costos d’urbanització del pont i del vial 
de connexió amb el municipi de Sabadell, al sud del PAU-6.
Es fixa la càrrega de la totalitat dels costos d’urbanització del pont de connexió de Can 
Canals Est amb els polígons C i D, a través del carrer Illa de Buda.

Planejament vigent
El PGO classifica l’àmbit com a sòl urbanitzable programat, “Polígon E” de Can Canals, 
mantenint l’ordenació d’una Modificació del Pla parcial del Sud-oest del polígon E aprovada 
definitivament l’any 1996. Les ordenances d’aquest planejament derivat són vigents.
Els paràmetres globals són els següents:

o Reserva mínima de sistemes públics del 55% 
o Sòl privat màxim industrial de 78.449 m2.
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o Sostre màxim edificable de 92.284 m2st.
Els paràmetres que resulten del planejament derivat vigent són:

o Superfície mínima de parcel·la de 2.400 m2
o Ocupació màxima del 60%
o Alçada màxima 16 m
o Volum màxim 8 m3/m2
o Separacions de 10 m a vial i 5 m a veïns.

Valoració
L’execució d’aquest sector ha de comportar la millora de la mobilitat tan a nivell local com a 
nivell supramunicipal, ja que d’una banda, es preveu a la part nord del sector el pas de la 
variant de la C-1413a, i d’altra banda, s’imputa al sector l’execució d’un pont que connecti 
el sector amb Can Canals, així com la càrrega externa del 22% del cost d’execució del pont 
i el vial de connexió amb el municipi de Sabadell, al sud de Can Canals.

La proposta del POUM, estableix un sostre màxim del sector amb caràcter indicatiu i no 
fixa  cap  coeficient  d’edificabilitat  bruta,  amb  la  qual  cosa  no  queda  determinat 
l’aprofitament  urbanístic  del  sector.  A  aquest  respecte,  cal  reiterar  la  prescripció  de 
l’anterior acord de la CTUB, i fixar amb caràcter vinculant l’índex d’edificabilitat bruta o bé 
el sostre màxim del sector.

En  data  30  de  juny  de  2022  l’Ajuntament  de  Sant  Quirze  del  Vallès  ha  aprovat 
provisionalment  una Modificació  puntual  del  PGO en aquest  àmbit,  amb la  voluntat  de 
tramitar aquest document de forma paral·lela al POUM, i poder avançar la seva aprovació 
definitiva independentment de la del POUM. Cal dir, que la CTUB el 12 de desembre de 
2022  ha  suspès  l’aprovació  definitiva  d’aquest  document  tot  establint  un  seguit  de 
prescripcions.
La proposta de modificació puntual no coincideix exactament amb la proposta formulada en 
el POUM, per això, la darrera prescripció de l’esmentat acord de la comissió estableix el 
següent: 
“Cal advertir que a dia d’avui el POUM ja es troba en una fase avançada de la tramitació, i 
la seva entrada en vigor pot comportar que la Modificació puntual del PGO quedi derogada 
i substituïda per les determinacions del POUM. En aquest sentit, tenint en compte que la 
proposta d’ambdós documents aprovats provisionalment no coincideix, seria recomanable 
valorar la conveniència de procedir amb la tramitació de la present Modificació puntual del 
PGO."

D’acord amb això, s’escau recordar que un cop entri en vigor el POUM quedaran sense 
efecte les anteriors modificacions puntuals del PGO relatives a aquest sector i, per tant, 
prevaldran les determinacions del POUM.

B.9.- Pel que fa al Catàleg de masies i cases rurals
El catàleg conté una memòria, una normativa i les fitxes individualitzades de 8 masies i 
cases rurals  susceptibles  de  recuperació  o  preservació.  Les  fitxes  es  componen de  6 
apartats,  els  quatre  primers  de  caràcter   informatiu  inclouen les  dades d’identificació  i 
descripció  de  l’element  amb fotografies  i  una  ortofoto  on  es  delimita  el  gàlib  d’alguns 
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volums, el cinquè apartat estableix la justificació legal que motiva la catalogació, i el sisè 
conté  les  determinacions  normatives.  Finalment,  s’adjunta  un  croquis  de  la  planta  del 
conjunt edificat on es distingeix el volum principal.

En el document previ a l’aprovació provisional s’admetien en les fitxes individualitzades de 
forma  específica  alguns  usos,  com  l’hípica  i  el  centre  zoològic,  els  quals  segons  va 
assenyalar la comissió territorial d’urbanisme no havien d’estar fixats pel catàleg de masies 
i cases rurals.
En  el  document  aprovat  provisionalment,  s’han  suprimit  aquests  usos  específics,  i  es 
determina a l’apartat normatiu de cadascuna de les fitxes el següent: “s’admeten tots els 
usos que preveu l’article 47 del TRLLU”.

A aquest respecte, cal  matisar que els usos admesos en el  catàleg s’han d’ajustar als 
previstos als apartats 3 bis, 3 ter i 3 quarter de l’article 47 del TRLLU, sens perjudici que 
mitjançant  els  procediments  legalment  establerts  es  puguin  autoritzar  en  determinades 
masies  altres  usos  i  activitats   admesos  per  la  legislació  urbanística  en  el  sòl  no 
urbanitzable.
D’acord amb això, cal esmenar les determinacions de les fitxes normatives i l’article 12.1 
de la normativa del catàleg.
 
B.10.- Pel que fa al sòl no urbanitzable 
En sòl no urbanitzable es defineixen les zones següents:

- Vessants de les Fonts (codi 11)
- Vessants del torrent de la Betzuca (codi 12)
- Vall de Can Vinyals (codi 13)

De forma complementaria s’identifiquen els “components de qualificació” següents: aigües; 
hàbitats d’interès comunitari (HIC); boscos; matollars, prats i herbassars; sòl agrícola de 
secà. D’altra banda, s’identifiquen els “filtres” següents: proteccions territorials (protecció 
especial del PTMB), riscos (d’inundació, químic, tecnològic i d’incendis forestals) i serveis 
ecosistèmics (de proveïment, sòl de major valor agrícola i culturals a protegir).

D’entrada,  es  constata  que  el  document  aprovat  provisionalment  ha  mantingut 
essencialment  la  regulació  del  sòl  no  urbanitzable  prevista  en  el  document  previ  a 
l’aprovació provisional i, per tant, no s’han tingut en compte les consideracions del darrer 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

B.10.1 En relació amb la regulació dels usos
Segons  l’article  230  de  la  normativa,  la  regulació  dels  usos  del  sòl  no  urbanitzable 
s’estableix a l’annex normatiu núm.5. En aquest annex hi consten tres quadres relatius a 
les tres zones, els quals contenen el llistat de totes les activitats i els usos admissibles per 
la legislació urbanística vigent en el sòl no urbanitzable. S’estableixen, d’una banda, per als 
diferents components de qualificació els usos compatibles, compatibles amb mesures o 
incompatibles; i  d’altra banda, per als diferents filtres els usos compatibles, compatibles 
condicionats a aportar valor a l’espai obert, condicionats a que no hi hagi emplaçament 
alternatiu, o bé els incompatibles.
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Val a dir, que els tres quadres referits a les tres qualificacions coincideixen en totes les 
seves determinacions, i la única diferència rau en que al codi 11 el filtre de sòl de major 
valor agrícola és inexistent, i al codi 13 el filtre del risc químic és inexistent. Així mateix, 
s’assenyala en els tres quadres que el component de boscos de protecció és inexistent, 
mentre que, contradictòriament, a l’article 221.3 de la normativa es reconeix l’existència de 
l’esmentat component.

El document incorpora dins dels plànols d’ordenació, un plànol de qualificació del sòl no 
urbanitzable on es delimiten les tres zones, un plànol de components de qualificació, i tres 
plànols  que  identifiquen  els  filtres  de  protecció  territorial,  de  riscos  i  de  serveis 
ecosistèmics.
S’observa que el component “Aigües” definit a l’article 221.3 de la normativa no apareix a la 
llegenda del plànol de components, i no es dibuixa el seu traçat amb prou precisió, la qual 
cosa s’hauria d’esmenar.

Tal i com ja es va assenyalar a l’anterior acord de la CTUB de 16 de juliol de 2021, cal dir, 
que la regulació d’usos contemplada a l’annex 5 és excessivament amplia, genèrica i poc 
definida. A tall d’exemple, en els filtres territorial i de risc d’incendis forestals s’admeten 
com a compatibles tots els usos legalment admissibles, alguns condicionats a aportar valor 
a l’espai obert, altres condicionats a que no hi hagi emplaçament alternatiu, essent aquest 
darrer condicionant incoherent en el cas dels filtres esmentats que abasten gairebé tot el 
sòl no urbanitzable del municipi.

Així, es constata que la regulació urbanística dels usos es defineix per a cadascun dels 
components  i  filtres,  elements  aquests  que  constitueixen  dades  informatives  del 
reconeixement del territori que se sobreposen entre sí, i que, segons s’indica a la pròpia 
normativa,  tenen un caràcter  dinàmic i  poden estar subjectes a variacions i  evolucions 
possibles de la coberta del sòl.
A  més  a  més,  ens  trobem  per  exemple,  en  punts  del  territori  afectats  per  diferents 
components i filtres on un mateix ús ha de ser incompatible segons el component i podria 
ser compatible amb condicions segons el filtre, la qual cosa dificulta la comprensió de la 
norma, resultant en aquest supòsit innecessari incloure a la normativa la informació relativa 
al filtre.

Per tant, tot i  que es valora molt positivament l’anàlisi  del  territori  amb la definició dels 
components i els filtres que certament han de condicionar les possibilitats d’implantació de 
les diferents activitats admissibles, per tal de facilitar la lectura i aplicació de la normativa 
urbanística, cal simplificar i sintetitzar la regulació dels usos de cada zona.

D’altra banda, s’observa que les qualificacions de les tres zones proposades en el POUM, 
es basen en les unitats de paisatge, en uns objectius generals, i es limiten a una funció poc 
més que informativa.
A aquest respecte, cal tenir en compte que la qualificació del sòl ha de tenir una finalitat 
essencialment  de  proposta  reguladora,  anant  més enllà  de  la  definició  d’uns  objectius 
generals  i  de  la  descripció  de  les  preexistències  en  el  territori  i,  en  aquest  sentit,  cal 
completar  la  regulació  normativa  de  les  tres  qualificacions  assignades,  incorporant  les 
determinacions  i  els  condicionants  específics  dels  components  de  qualificació  i  filtres 
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predominants  en  la  corresponent  zona,  tot  establint  per  a  determinades  activitats  les 
limitacions que calgui fixar per a garantir la preservació dels valors que es volen protegir.

En conclusió, per bé que dels tres nivells superposats de zonificació i de regulació del sòl 
no urbanitzable previstos en el POUM (qualificació, components de la qualificació i filtres) 
es desprèn una anàlisi i informació acurada de les condicions del territori, s’observa una 
manca de síntesi en els documents normatius, la qual és imprescindible per assegurar una 
fàcil comprensió i aplicació de la norma.

B.10.2 En relació amb la regulació de les edificacions
Descripció de la proposta del POUM:
1) Pel que fa a les condicions generals de les edificacions, es defineix un doble llindar del 
paràmetre d’ocupació de l’edificació respecte la superfície de l’explotació, d’una banda, el 
llindar base que es correspon amb el % d’ocupació dels nous edificis i, d’altra banda,  el 
llindar màxim que és l’ocupació que es permet assolir amb l’addició al llindar base d’un 
sostre  provinent  del  reciclatge  (enderroc  i  restauració  del  sòl)  d’altres  edificacions 
obsoletes, les quals poden estar situades en una altra zona. Es determina que en el cas de 
compensació del sostre d’edificacions obsoletes que s’enderroquin s’hauran d’aplicar uns 
coeficients de ponderació entre zones, els quals vindran determinats periòdicament per 
ordenança.

En quant a l’ocupació de les construccions destinades a magatzems i coberts agrícoles, a 
la transformació de productes agraris i a explotacions ramaderes (granges) , s’estableixen 
amb caràcter general els llindars màxims i es determina que els llindars base es fixaran 
periòdicament  mitjançant  una  ordenança,  i  mentre  aquesta  no  s’aprovi,  l’ocupació  del 
llindar base serà la fixada a la DT5ª (2,5% en agrícola de secà, 0,05% en agrícola en forest 
i 10% en ramaderes).

En relació amb  les actuacions específiques d’interès públic,  s’estableixen amb caràcter 
general els llindars màxims i es determina que els llindars base es fixaran periòdicament 
mitjançant una ordenança, i mentre aquesta no s’aprovi, l’ocupació del llindar base serà la 
fixada a la DT5ª (10%).

2)  S’estableixen  unes  condicions  específiques  de  les  dimensions  d’una  construcció 
destinada  a  l’explotació  agrària,  en  funció  d’un  percentatge  màxim  de  la  capacitat  de 
transformació o emmagatzematge del total de la zona on es proposi la construcció, el qual 
s’haurà de fixar mitjançant ordenança, i mentre no s’aprovin les ordenances s’aplicarà el 
percentatge determinat a la DT5ª. Es fixa en un quadre de l’article 235 de la normativa la 
capacitat màxima de la producció primària expressada en Kg/ha d’hortalisses, llenyosos, 
farratge o gra, i es determina a la DT5ª que la dimensió màxima d’una instal·lació no podrà 
excedir el percentatge del 50% de la capacitat de transformació o emmagatzematge del 
total de la zona on s’ubica.

Així mateix, en quant a les construccions ramaderes, s’estableix que la seva dimensió no 
podrà  excedir  un  determinat  percentatge  de  la  capacitat  de  gestió  directa  de  les 
externalitats del  total  de  la  zona  on  s’han  d’ubicar  les  construccions  ramaderes.  El 
percentatge s’haurà de fixar mitjançant ordenança, i mentre no s’aprovin les ordenances 
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s’aplicarà el percentatge determinat a la DT5ª. Es fixa a l’article 236 de la normativa la 
capacitat màxima de gestió directa d’externalitats de cadascuna de les 3 zones del sòl no 
urbanitzable, expressada en unitats de bestiar (6 UB a la zona 11, 9 UB a la zona 12 i 36 
UB a la zona 13), i  s’incorpora al mateix article un extens quadre d’equivalència de les 
unitats  de  bestiar  (UB),  establert  a  l’annex  2  del  Decret  40/2014,  de  25  de  març, 
d’ordenació  de  les  explotacions  ramaderes.  Finalment,  es  determina  a  la  DT5ª  que  la 
dimensió màxima d’una instal·lació ramadera no podrà excedir el 50% de la capacitat de 
gestió directa de les seves externalitats del total de la zona on s’ubica.

Valoració:
En termes generals, cal dir que el POUM no pot establir uns paràmetres transitoris relatius 
a l’ocupació màxima de l’edificació en la finca o en el  conjunt de l’explotació,  i  encara 
menys,  deixar  en  mans d’una ordenança la  determinació  periòdica  d’aquest  paràmetre 
urbanístic.  Cal  puntualitzar  que,  d’acord  amb  l’article  58.9  del  Text  refós  de  la  Llei 
d’urbanisme, la determinació dels paràmetres bàsics de les edificacions admissibles en el 
sòl no urbanitzable han d’estar regulats necessàriament en el POUM. 
Per tant, sens perjudici que es puguin aprovar ordenances municipals que estableixin altres 
condicions com podrien ser els topalls màxims de les instal·lacions en funció a la capacitat 
màxima de la producció agrícola del  municipi,  cal  fixar l’anomenat “llindar base” al  cos 
normatiu del POUM i, conseqüentment, suprimir la DT5ª.
En qualsevol cas, en relació amb les actuacions específiques d’interès públic, es considera 
excessiu un percentatge d’ocupació de l’edificació del 10% de la superfície de la finca.  

L’edificació  implantada en el  sòl  no urbanitzable ha de ser  entesa sempre com un fet 
excepcional, únicament justificable per una necessitat ineludible de situar l’activitat en el 
medi rural i, d’altra banda, condicionat a que la dimensió de l’edificació i l’afectació del medi 
agro-forestal i del paisatge siguin les mínimes estrictament imprescindibles, i a diferència 
del que succeeix en sòl urbà no genera drets consolidats per al propietari.
En aquest sentit, no es pot considerar que l’enderroc d’una construcció en desús pugui 
generar cap dret a la construcció d’un nou sostre que el compensi en una altra zona del 
municipi.

D’acord amb això, i tenint en compte, a més a més, que en el document no es fa constar ni 
s’identifica cap problemàtica relativa a l’existència a Sant Quirze del Vallès d’edificacions 
obsoletes que calgui enderrocar, cal suprimir el denominat “llindar màxim”, que segons la 
proposta hauria de permetre el trasllat d’un sostre d’una construcció obsoleta enderrocada 
a un altre punt del territori amb una nova ocupació del sòl, i en conseqüència, cal establir el 
denominat “llindar base” com a paràmetre únic d’ocupació màxima.

Respecte  la  proposta  descrita  al  punt  2),  cal  tenir  en  compte  que  la  capacitat  de 
transformació o emmagatzematge del municipi en funció de la producció de determinats 
elements agrícoles (en Kg/ha) i la capacitat màxima de gestió directa d’externalitats (en 
unitats  de  bestiar),  així  com  el  quadre  d’equivalència  de  les  unitats  de  bestiar  (UB), 
establert a l’annex 2 del Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions 
ramaderes, constitueixen uns indicadors informatius, que si bé són rellevants perquè han 
de  permetre  comprovar  que  el  conjunt  de  construccions  a  implantar  en  el  sòl  no 
urbanitzable del municipi no superi les necessitats reals d’aquest règim de sòl en funció 
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d’unes màximes possibilitats de productivitat agrícola o de gestió ramadera, cal dir que es 
tracta  d’uns  indicadors  de  caràcter  sectorial  que  no  poden  quedar  regulats  de  forma 
específica a la normativa urbanística.
No consta a l’expedient que s’hagi recaptat informe de la Direcció General d’Agricultura i 
Ramaderia, que és l’organisme sectorial competent en aquesta matèria.

En tot cas, aquestes dades informatives de caràcter sectorial, atès que no constitueixen 
paràmetres  urbanístics,  s’han  d’incorporar  en  un  altre  document  annex  al  POUM,  tot 
establint  si  escau  mitjançant  ordenances  la  seva  actualització  i  el  topall  màxim  del 
dimensionat de les instal·lacions ja sigui per al conjunt del municipi o per a cadascuna de 
les zones.

A aquest respecte, es podria incorporar a la normativa urbanística l’obligació d’obtenir un 
informe municipal favorable de forma prèvia a l’atorgament de la llicència, en relació amb el 
topall de “la capacitat de transformació o emmagatzematge” pel que fa a les edificacions 
agrícoles,  i  de  “la  capacitat  màxima de  gestió  directa  d’externalitats”  pel  que fa  a  les 
edificacions ramaderes.

B.11.- Pel que fa a la normativa urbanística
Cal  incorporar  les  consideracions  relatives  a  la  normativa  urbanística  del  POUM  que 
deriven d’aquest informe, així com les assenyalades a l’informe annex.

D’acord amb el que s’ha exposat,  s’informa la proposta del  Pla d'ordenació urbanística 
municipal  del  municipi  de  Sant  Quirze  del  Vallès  aprovat  provisionalment,  amb  les 
observacions següents:

Pel que fa als informes dels organismes sectorials:
- Cal  recaptar  l’informe  favorable  de  “La  Dirección  General  de  Aviación  Civil  del 

Ministerio de Fomento”, i incorporar al document les seves determinacions.
- Cal  donar  compliment  a  les  consideracions  de  la  resolució  de  la  declaració 

ambiental  estratègica,  de  7  de  març  de  2022,  d’acord  amb  l’exposat  a  la  part 
valorativa.

Pel que fa a la memòria social i la previsió d’habitatges protegits:
- Cal  suprimir  de  les  fitxes  normatives  del  PAU-05  i  el  PMU-06  aquelles 

determinacions que contradiuen la memòria social. 
- Cal esmenar l’errada material detectada al quadre de la memòria social tal i com 

s’exposa a l’apartat valoratiu.

Pel que fa al sistema d’equipaments:
- Cal incorporar la regulació específica de l’allotjament dotacional  dins del  sistema 

d’equipaments  comunitaris,  tot  establint  les  condicions  i  requisits  per  a  la  seva 
implantació, de conformitat amb el Decret Llei 17/2019; i contemplar aquest ús dins 
les dotacions públiques definides a l’article U7 de la normativa.
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Pel que fa a la zona    7c industrial  on es pot  regular l’edificació mitjançant  un PMU de   
reprogramació:

- Cal que les càrregues imputables als PMU de reprogramació de l’àrea industrial, 
s’assimilin als estàndards mínims que preveu el TRLLUC per a les actuacions de 
dotació,  així  com,  establir  amb caràcter  preferent  la  cessió  física  dels  sistemes, 
d’acord amb l’exposat a la part valorativa.

- Cal aclarir  a la normativa que l’increment de l’aprofitament  urbanístic  s’haurà de 
valorar a partir de l’aprofitament urbanístic que resulta d’aplicar el codi identificat en 
primer terme en la doble qualificació (7a1, 7a2 o 7b1). 

Pel que fa als PAUs-02 – “Carretera de les Fonts”
- Cal obtenir l’informe favorable de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 

en  relació  amb la  compatibilitat  de  l’ordenació  proposada  amb la  infraestructura 
ferroviària  prevista  al  PTMB,  i  amb la  servitud  de la  línia  d’edificació  de l’actual 
carretera comarcal BP-1503. En cas contrari, caldrà mantenir l’ordenació vigent. En 
el cas que es recapti un informe favorable de l’organisme competent:
1) Caldrà justificar des de l’interès públic la conveniència i oportunitat de preveure el 

creixement residencial proposat, i localitzar en el mateix àmbit d’actuació el sòl 
destinat  a  sistema  d’espais  lliures  i/o  equipaments  comunitaris.  Seria 
recomanable delimitar un únic polígon d’actuació urbanística per tal d’obtenir un 
sistema urbanístic unitari.

2) Caldrà aplicar la cessió de l’aprofitament urbanístic prevista a l’article 43.1 del 
TRLLU per a les propostes que tenen per objecte alguna de les finalitats a què fa 
referència l’article 70.2.a, tal i com va assenyalar l’anterior acord de la CTUB.

Pel que fa al PAU-05 – “Les Casetes oest”
- Cal preveure dins del PAU-05 una vialitat de connexió amb la ronda d’Arraona que 

permeti l’accés a tots els habitatges, per tal d’assolir la viabilitat tècnica d’aquest 
polígon d’actuació i amb coherència amb l’objectiu exposat a la memòria. 

- Cal ajustar els gàlibs edificatoris de la zona d’edificació en filera amb volumetria 
definida, codi 5a, fixant una distància mínima als límits amb els sistemes urbanístics, 
per tal de garantir el tractament de façana de les mitgeres.

Pel que fa al PMU-07 – “Los Rosales Nou”:
- Cal aportar l’estudi d’inundabilitat que acrediti que la zona edificable del sector no 

queda  afectada  per  la  ZFP;  o  bé  recaptar  un  nou  informe  favorable  de  l’ACA 
respecte  la  ZFP  delimitada  als  plànols  d’ordenació  del  document  aprovat 
provisionalment, i en aquest cas caldrà esmenar l’Estudi ambiental estratègic. En 
cas contrari, caldrà establir uns paràmetres per al desenvolupament d’aquest sector 
que puguin ser compatibles amb dita afectació, de conformitat amb el RD 849/1986 
del Reglament de domini públic hidràulic modificat pel RD 638/2016.

- En el supòsit que els terrenys edificables no estiguin afectats per la ZFP, caldria 
ajustar el sostre edificable del sector, d’acord amb l’exposat a la part valorativa. 

Pel que fa al PMU-14 – “  Can Canals Nord  ”  
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- Caldria estudiar la possibilitat d’aconseguir els objectius d’interès públic de millora 
de l’accessibilitat al nucli  urbà (cobriment parcial de les vies de ferrocarril)  i  d’un 
tractament  adequat  dels  espais  lliures  de  l’àrea  comercial,  considerant  que  el 
desenvolupament de l’àmbit  pugui  seguir  centrat  en els actuals usos comercials, 
evitant  la  seva  disconformitat,  sens  perjudici  que  aquests  usos  hagin  d’estar 
complementats amb altres de caràcter lúdic, d’oci, etc.

Pel que fa al PMU 15 “Can Canals Est”
- Cal fixar amb caràcter vinculant l’índex d’edificabilitat bruta o bé el sostre màxim 

edificable del sector.
- S’escau recordar que un cop entri  en vigor el  POUM quedaran sense efecte les 

anteriors  modificacions  puntuals  del  PGO  relatives  a  aquest  sector  i,  per  tant, 
prevaldran les determinacions del POUM.

Pel que fa al Catàleg de masies i cases rurals
- Cal  corregir  les  fitxes  normatives  dels  elements  catalogats  i  l’article  12.1  de  la 

normativa  del  catàleg,  tenint  en  compte  que els  usos admesos al  catàleg s’han 
d’ajustar als previstos als apartats 3 bis, 3 ter i 3 quarter de l’article 47 del TRLLU, 
sens  perjudici  que  mitjançant  els  procediments  legalment  establerts  es  puguin 
autoritzar altres usos i activitats  admesos per la legislació urbanística en el sòl no 
urbanitzable.

Pel que fa a la regulació del sòl no urbanitzable
- Cal simplificar i concretar la regulació dels usos del sòl no urbanitzable per tal de 

facilitar l’aplicació i comprensió de la normativa urbanística, completar la regulació 
específica de les zones, suprimir la DT5ª i determinar els paràmetres bàsics de les 
edificacions  admissibles  de  conformitat  amb  l’article  58.9  del  TRLLU,  així  com, 
ajustar la proposta normativa a les característiques específiques del territori, d’acord 
amb l’exposat a la part valorativa.

Pel que fa a la normativa urbanística
- Cal incorporar les consideracions relatives a la normativa urbanística del POUM que 

deriven d’aquest informe, així com tenir en compte l’assenyalat a l’informe annex.

Fonaments de dret
D’acord amb l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010,  de  3  d’agost,  la  modificació  de  qualsevol  dels  elements  d’una  figura  de 
planejament  urbanístic  se  subjecta  a  les  mateixes  disposicions  que  en  regeixen  la 
formació. No obstant això, d’acord amb l’article 96.e) del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer i per la Llei 5/2020 de 29 d’abril de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic, en el cas de les modificacions dels plans urbanístics i programes a que es 
refereixen els apartats b) i c) de l’article 79  correspon a la Comissió territorial d’urbanisme 
la  competència  per  aprovar-les  definitivament  i  correspon  a  l’ajuntament  afectat  per  la 
modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional.
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Vist el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 1 d’agost, i 
vist el Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

Vist l’informe tècnic que consta a l’expedient, es proposa el següent:

Acord
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, la  Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc 
Metropolità de Barcelona adopta l'acord següent:

-1  Aprovar  definitivament  el  Pla  d'ordenació  urbanística  municipal,  de  Sant  Quirze  del 
Vallès,   promogut  i  tramès  per  l’Ajuntament  i  supeditar-ne  la  publicació  al  DOGC  i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació  provisional  de  l’expedient  i  degudament  diligenciat,  que  incorpori  les 
prescripcions següents:

1.1. Pel que fa als informes dels organismes sectorials:
- Cal  recaptar  l’informe  favorable  de  “La  Dirección  General  de  Aviación  Civil  del 

Ministerio de Fomento”, i incorporar al document les seves determinacions.
- Cal  donar  compliment  a  les  consideracions  de  la  resolució  de  la  declaració 

ambiental  estratègica,  de  7  de  març  de  2022,  d’acord  amb  l’exposat  a  la  part 
valorativa.

1.2 Pel que fa a la memòria social i la previsió d’habitatges protegits:
- Cal  suprimir  de  les  fitxes  normatives  del  PAU-05  i  el  PMU-06  aquelles 

determinacions que contradiuen la memòria social. 
- Cal esmenar l’errada material detectada al quadre de la memòria social tal i com 

s’exposa a l’apartat valoratiu.

1.3 Pel que fa al sistema d’equipaments:
- Cal incorporar la regulació específica de l’allotjament dotacional  dins del  sistema 

d’equipaments  comunitaris,  tot  establint  les  condicions  i  requisits  per  a  la  seva 
implantació, de conformitat amb el Decret Llei 17/2019; i contemplar aquest ús dins 
les dotacions públiques definides a l’article U7 de la normativa.

1.4 Pel que fa a la zona   7c industrial on es pot regular l’edificació mitjançant un PMU de   
reprogramació:

- Cal que les càrregues imputables als PMU de reprogramació de l’àrea industrial, 
s’assimilin als estàndards mínims que preveu el TRLLUC per a les actuacions de 
dotació,  així  com,  establir  amb caràcter  preferent  la  cessió  física  dels  sistemes, 
d’acord amb l’exposat a la part valorativa.

- Cal aclarir  a la normativa que l’increment de l’aprofitament  urbanístic  s’haurà de 
valorar a partir de l’aprofitament urbanístic que resulta d’aplicar el codi identificat en 
primer terme en la doble qualificació (7a1, 7a2 o 7b1). 

1.5 Pel que fa als PAUs-02 – “Carretera de les Fonts”
- Cal obtenir l’informe favorable de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 

en  relació  amb la  compatibilitat  de  l’ordenació  proposada  amb la  infraestructura 
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ferroviària  prevista  al  PTMB,  i  amb la  servitud  de la  línia  d’edificació  de l’actual 
carretera comarcal BP-1503. En cas contrari, caldrà mantenir l’ordenació vigent. En 
el cas que es recapti un informe favorable de l’organisme competent:
3) Caldrà justificar des de l’interès públic la conveniència i oportunitat de preveure el 

creixement residencial proposat, i localitzar en el mateix àmbit d’actuació el sòl 
destinat  a  sistema  d’espais  lliures  i/o  equipaments  comunitaris.  Seria 
recomanable delimitar un únic polígon d’actuació urbanística per tal d’obtenir un 
sistema urbanístic unitari.

4) Caldrà aplicar la cessió de l’aprofitament urbanístic prevista a l’article 43.1 del 
TRLLU per a les propostes que tenen per objecte alguna de les finalitats a què fa 
referència l’article 70.2.a, tal i com va assenyalar l’anterior acord de la CTUB.

1.6 Pel que fa al PAU-05 – “Les Casetes oest”
- Cal preveure dins del PAU-05 una vialitat de connexió amb la ronda d’Arraona que 

permeti l’accés a tots els habitatges, per tal d’assolir la viabilitat tècnica d’aquest 
polígon d’actuació i amb coherència amb l’objectiu exposat a la memòria. 

- Cal ajustar els gàlibs edificatoris de la zona d’edificació en filera amb volumetria 
definida, codi 5a, fixant una distància mínima als límits amb els sistemes urbanístics, 
per tal de garantir el tractament de façana de les mitgeres.

1.7 Pel que fa al PMU-07 – “Los Rosales Nou”:
- Cal aportar l’estudi d’inundabilitat que acrediti que la zona edificable del sector no 

queda  afectada  per  la  ZFP;  o  bé  recaptar  un  nou  informe  favorable  de  l’ACA 
respecte  la  ZFP  delimitada  als  plànols  d’ordenació  del  document  aprovat 
provisionalment, i en aquest cas caldrà esmenar l’Estudi ambiental estratègic. En 
cas contrari, caldrà establir uns paràmetres per al desenvolupament d’aquest sector 
que puguin ser compatibles amb dita afectació, de conformitat amb el RD 849/1986 
del Reglament de domini públic hidràulic modificat pel RD 638/2016.

- En el supòsit que els terrenys edificables no estiguin afectats per la ZFP, caldria 
ajustar el sostre edificable del sector, d’acord amb l’exposat a la part valorativa. 

1.8 Pel que fa al PMU-14 – “  Can Canals Nord  ”  
- Caldria estudiar la possibilitat d’aconseguir els objectius d’interès públic de millora 

de l’accessibilitat al nucli  urbà (cobriment parcial de les vies de ferrocarril)  i  d’un 
tractament  adequat  dels  espais  lliures  de  l’àrea  comercial,  considerant  que  el 
desenvolupament de l’àmbit  pugui  seguir  centrat  en els actuals usos comercials, 
evitant  la  seva  disconformitat,  sens  perjudici  que  aquests  usos  hagin  d’estar 
complementats amb altres de caràcter lúdic, d’oci, etc.

1.9 Pel que fa al PMU 15 “Can Canals Est”
- Cal fixar amb caràcter vinculant l’índex d’edificabilitat bruta o bé el sostre màxim 

edificable del sector.
- S’escau recordar que un cop entri  en vigor el  POUM quedaran sense efecte les 

anteriors  modificacions  puntuals  del  PGO  relatives  a  aquest  sector  i,  per  tant, 
prevaldran les determinacions del POUM.
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1.10 Pel que fa al Catàleg de masies i cases rurals
- Cal  corregir  les  fitxes  normatives  dels  elements  catalogats  i  l’article  12.1  de  la 

normativa  del  catàleg,  tenint  en  compte  que els  usos admesos al  catàleg s’han 
d’ajustar als previstos als apartats 3 bis, 3 ter i 3 quarter de l’article 47 del TRLLU, 
sens  perjudici  que  mitjançant  els  procediments  legalment  establerts  es  puguin 
autoritzar altres usos i activitats  admesos per la legislació urbanística en el sòl no 
urbanitzable.

1.11 Pel que fa a la regulació del sòl no urbanitzable
- Cal simplificar i concretar la regulació dels usos del sòl no urbanitzable per tal de 

facilitar l’aplicació i comprensió de la normativa urbanística; completar la regulació 
específica  de  les  zones  i  determinar  els  paràmetres  bàsics  de  les  edificacions 
admissibles de conformitat amb l’article 58.9 del TRLLU; suprimir el llindar màxim i 
la DT5ª; així com, ajustar la proposta normativa a les característiques específiques 
del territori, d’acord amb l’exposat a la part valorativa.

1.12 Pel que fa a la normativa urbanística
- Cal incorporar les consideracions relatives a la normativa urbanística del POUM que 

deriven d’aquest informe, així com tenir en compte l’assenyalat a l’informe annex.

-2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en 
compliment  de  l’article  17.6  del  Reglament  de  la  Llei  d’urbanisme,  aprovat  pel  Decret 
305/2006,  de  18  de  juliol,  i  de  l’ordre  PTO/343/2005,  de  27  de  juliol,  per  la  qual 
s’estableixen  els  requeriments  tècnics  de  la  presentació,  en  suport  informàtic,  de  les 
normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat 
de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

La secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona
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