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INFORME DE RESPOSTA A LES PRESCRIPCIONS DELS INFORMES OFICIALS 

En data 30/04/2013 l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va realitzar l’aprovació inicial de 
la Revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi.  

En aplicació dels principis sobre publicitat i participació en els processos de planejament 
urbanístic (art. 8 Text Refós Legislació Urbanística Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
modificat per Llei 3/2012, en endavant TRLU; i arts. 15 i ss Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en endavant RLU)), fins al 14 de setembre 
de 2013 es va dur a terme el corresponent procés d’informació al públic, amb recollida 
d’al.legacions per part dels interessats i la ciutadania en general. 

En paral.lel, van obtenir-se els informes dels diversos organismes oficials. 

El present document conté una descripció i resolució de totes les aportacions realitzades per 
les Administracions a través dels seus informes.  

Les sol.licituds varen dirigir-se a un total de 33 organismes. 

S’ha rebut un total de 26 respostes. Totes elles han suposat una reflexió aprofundida sobre les 
opcions urbanístiques contingudes en el POUM, generant algunes reconsideracions en 
determinats casos o bé reafirmant les decisions adoptades en altres.  I algunes d’elles han 
suposat modificacions que s’han comunicat a l’organisme emissor de l’informe per tal que 
emetés un nou informe posteriorment. 

En tots els supòsits, l’equip redactor s’ha obligat a un específic esforç d’anàlisi i motivació de 
les solucions incorporades al document que es presenta a aprovació provisional. 

De totes les aportacions rebudes dels organismes oficials, 13 es considera que es refereixen a 
qüestions amb incidència ambiental, i per aquest motiu el seu tractament ha estat inclòs en la 
documentació específica que acompanya la proposta de Memòria ambiental presentada a 
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat.  

En el present document s’inclouen aquestes aportacions amb incidència ambiental i totes les 
altres presentades, de forma que qualsevol d’elles pugui ésser consultada en un document 
únic. 

El llistat de tots les Informes sol.licitats és el següent: 

 

Nº ORGANISME RECEPCIÓ 

1 GTAT - SUBDIRECCIÓ GRAL. D'ENERGIA (2681) 10.12.2013 

2 GTAT - SUBD. GRAL. MINES I PROTECCIÓ RADIOLOGIA (2683)  

3 GTAT - DIRECCIÓ GRAL. DE TURISME (2684) 26.06.2013 

4 GTAT - DIRECCIÓ GRAL. DE COMERÇ (2685) 10.07.2013  

5 (5a/5b) GTAT - DIR. GRAL. DE TELECOMUNICACIONS (2687) 30.08.2013  

6 GTAT - DIR. GRAL. MEDI NATURAL (2688) 20.06.2013  

7 MIN. FOMENTO - DIR. GRAL. DE FERROCARRILS (2691) 05.06.2013 
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8 GTAT - DIR.GRAL. DE DESENVOLUPAMENT RURAL (2689) 31,03,2014  

9 GTAT - DIR. GRAL. PATRIMONI CULTURAL (2690) 17.10.2013  

10 GTAT - AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (2662) 17.06.2013  

11 GTAT - DIR. GRAL. POLÍTIQUES AMBIENTALS (2663)  

12 (12a/12b) GTAT - AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (2660) 
07.06.2013 

23.09.2014 

13 GTAT - INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA (2661) 10.07.2013 

14 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (2667) 21.05.2013 

15 GTAT - SUBD. GRAL. DE SEGURETAT INDUSTRIAL (2668) 11.06.2013 

16 DIPUTACIÓ DE BARCELONA - ÀREA ESPAIS NATURALS (2664) 13.06.2013 

17 DIPUTACIÓ DE BARCELONA - SERVEIS DE VIES LOCALS (2666) 06.02.2014 

18 AUTORIETAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ (2650) 20.06.2013 

19 19a/19b GTAT - OFICINA ACCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL (2651) 
04.11.2013 

01.10.2014 

20 GTAT - DIR. GRAL. DE PROTECCIÓ CIVIL (2648) 31.03.2014 

21 GTAT - DIR. GRAL. DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS (2649) 16.07.2013 

22 GTAT - DIR. GRAL D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME (2655) 14.06.2013 

23 GTAT - DIR. GRAL. DE CARRETERES (2658) 13.08.2014 

24 DEP. TERRIT. I SOST.- COMISSIÓ TÈCNICA INST. TELEFONIA (2659)  

25 DIR. GRAL. D'AFERS RELIGIOSOS (2657) 10.06.2013 

26 GTAT - DIR. GRAL. DE PLANIFICACIÓ I RECERCA EN SALUT (2656)  

27 MINISTERIO DE FOMENTO 08.07.2013 

28 ADIF (2693)  

29 DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL (2625) 12.06.2013 

30 CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT (2624) 27.05.2013 

31 DIR. GRAL. D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME (2623) 
 

32 GTAT - DIR. GRAL. DE SALUT PÚBLICA (2634) 
09.07.2013 

33 GTAT - DIR. GRAL. DE TRANSPORTS I MOBILITAT (2635) 
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En Document annex, al final del present Informe, consta còpia de tots els informes tramesos 
als diferents organismes oficials, de manera que seguidament s’inclouen les solucions finals 
adoptades en el document que es presenta a aprovació provisional i definitiva. 

A més, en el tràmit d’aprovació de la memòria ambiental, en data 30 de setembre de 2014 s’ha 
emès la resolució sobre la memòria ambiental per part de la Direcció General de Polítiques 
Ambientals, i en data 25 de setembre de 2014 s’ha adoptat també l’acord d’emissió d’Informe 
urbanístic i territorial per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.  Aquests 2 

documents han donat lloc als canvis que s’analitzen en el Document anomenat “Resposta a la 
resolució sobre la memòria ambiental de 30/09/2014 i a l’Informe urbanístic i 
territorial de la CTUB de 25/09/2014, que s’incorpora a l’expedient del POUM que es 
sotmet a aprovació provisional.   

La descripció, tractament i resposta específica de les diverses aportacions dels informes és la 
següent: 

 
 

Petició 1 Registre d’entrada núm. 13402 de 10/12/2013 
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat industrial - Sr. Pere Palacín 
i Farré 
Pamplona, 113 08018 BARCELONA 

 

Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

L’informe conté un seguit de referències a la normativa sectorial aplicable pel que fa a 
les línies elèctriques, hidrocarburs i mines. 

Pel que fa a les línies elèctriques, s’esmenten les diverses normes d’obligat 
compliment i es planteja que el POUM ha de detallar, per a cada unitat d’actuació o 
projecte d’urbanització, les actuacions de subministrament elèctric que siguin 
necessàries (en compliment del Reglament de la Llei d’Urbanisme Decret 305/2006 –
RLU-). 

En relació als hidrocarburs, s’ha observat que sota la franja de protecció de la falla 
transcorren canalitzacions de gas, per la qual cosa s’ha fet comunicació expressa 
d’aquesta circumstància a la companyia Gas Natural SDG SA. Caldrà evitar ampliacions 
de canalitzacions que transcorrin per aquest subsòl. En tot cas, per ampliacions futures 
de la xarxa caldrà respectar la reglamentació vigent. 

Respecte a les activitats extractives, es considera improcedent la prohibició genèrica 
continguda en les NNUU del POUM, fent especial menció a la vigència del nou art. 122 
de la Llei de mines, que exigeix que les prohibicions contingudes en el planejament 
sigui motivades i mai de caràcter genèric.  Aquesta qüestió condueix a informar 
desfavorablement el POUM. 
 

Resposta: 

Les referències a la normativa reguladora de les línies elèctriques no suposen cap canvi 
específic en el POUM, donat que s’hauran de tenir en compte en el cas de qualsevol 
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nova actuació, subjecte evidentment al compliment del conjunt de la normativa vigent, 
no només l’estrictament urbanística.  

Sí que mereix una especial atenció l’apreciació que cal incorporar el detall de les 
actuacions referents a noves infraestructures elèctriques a desenvolupar en cada 
unitat d’actuació. 
 
En aquest sentit, cal esmentar que el POUM compleix les determinacions exigides als 
arts. 69 i 72 del RLU pel que fa a les xarxes d’electricitat; l’art. 69.2 exigeix una 
referència a les xarxes bàsiques existents i una diagnosi dels seus dèficits, i així es fa en 
el cas del POUM de Palau-solità i Plegamans; i els arts. 72.1.e) i 73.3.b) exigeixen 
informació també sobre la xarxa general, en alta i mitjana tensió.  
 
És en fase de planejament derivat i de projecte d’urbanització que correspon entrar en 
detall sobre les necessitats de subministrament, com així s’especifica expressament en 
els arts. 82.2.a) i 87.2.c) del propi RLU. Per tant, el POUM acompleix les previsions del 
RLU. 

Respecte a la franja de protecció de la falla, el POUM determina en la seva normativa 
un apartat específic; tot i que preveu de forma explícita la necessitat d’un/s estudi/s 
específics sobre les característiques de la falla i el tractament que mereix la seva 
existència, i serà en aquest context on es determinaran les mesures de protecció més 
adients. 
 
Pel que fa a les instal·lacions de subministrament de les diferents companyies s'evitarà 
amb caràcter general el pas de noves instal·lacions que transcorrin pel subsòl afectat 
per la falla, i així s'explicita en el document del POUM a aprovar provisionalment. 
 
Les llicències i el planejament derivat hauran d’incorporar els estudis geotècnics, 
geològics i geofísics necessaris per descartar el risc per les edificacions i les persones. 
 
La urbanització que s’autoritzi haurà d’adoptar les solucions constructives previstes a 
la norma sismoresistent que garanteixin la integritat d’aquesta en el supòsit de 
desplaçaments horitzontals o verticals de la falla. 
 
En tot cas, per ampliacions futures de la xarxa caldrà respectar la reglamentació vigent. 
 
Per altra banda, en l'article corresponent a les condicions d'ordenació i edificació, pel 
que fa al risc geològic (la falla), es determinen un seguit de condicions per a les 
infrastructures de serveis, tant aèries com les que transcorren pel subsòl: 

- Preferiblement hauran de transcórrer tangents a línia de falla. 

- En aquelles que imprescindiblement l’hagin de creuar, s’exigeix el 
compliment de certes consideracions determinades en el document del 
POUM, les establertes per la normativa sectorial, les determinades per les 
companyies corresponents, i aquelles que s'establiran en els projectes 
d'urbanització, en funció dels estudis tècnics corresponents. 

- En tot cas s’han d’adoptar solucions flexibles i justificar la seva integritat en 
cas de desplaçaments horitzontals o verticals de la falla. 
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Finalment, el POUM ha estat modificat en les seves previsions sobre les activitats 
extractives, no prohibint genèricament les activitats extractives en tot el sòl no 
urbanitzable i diferenciant a aquests efectes les diverses tipologies de sòl no 
urbanitzable.   A partir de l’anàlisi de les àrees homogènies reconegudes en el territori 
de Palau-solità i Plegamans i caracteritzades bàsicament per un conjunt de trets 
funcionals, morfològics, biològics, geogràfics i paisatgístics que són comuns en cada 
àrea, s'estableixen una sèrie de categories (zones). Es defineixen aquestes zones en 
funció de les diferents característiques i categories pel que fa al seu interès agrícola, 
forestal, ecològic i de paisatge. 

Per altra banda, tal com s'explica en la memòria del Pla i es defineix en la seva 
normativa, es proposa que una bona part dels sòls no urbanitzables del municipi siguin 
d'especial valor i protecció, degut a les seves característiques ambiental, ecològiques, 
naturals, paisatgístiques i agrícola-forestals. Aquest model de protecció i preservació 
dels valors d'aquest territori i de les seves característiques ha estat recolzat per 
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, tot i que han considerat que, en 
algunes claus urbanístiques d’aquest sòl no urbanitzable, s’havia d’augmentar aquesta  
protecció pel que fa a la implantació d’activitat i usos. 

El document del POUM que es presenta a aprovació provisional determina 
definitivament les claus de zona en el sòl no urbanitzable següents: 

Zones lligades a activitats econòmiques agrícola-forestals 

21a. Agroforestal d'especial valor d'espais connectors (PTMB) 

21b. Agroforestal d'especial valor de connectivitat amb el PDU de Gallecs (PTMB)  

21c. Agroforestal d'especial valor (PTMB) 

21d. Agroforestal d'especial valor 

Zones lligades a la protecció de masses boscoses 

Zona 22. Forestal d'especial protecció 

Zones lligades a espais d’interès ecològic i paisatgístic 

Zona 24a. Agrícola de valor reconegut d'interès ecològic i paisatgístic 

Zona 24b. Agrícola de preservació d'interès ecològic i paisatgístic 

Zona 24c. Ribera d'interès ecològic i paisatgístic 

Zones lligades a activitats i a usos existents 

Zona 25. Dotacions esportives 

 
En la zona 25, és evident que no té cap sentit permetre l’activitat extractiva, ja que és 
una dotació esportiva lligada a una activitat actualment existent. 

En les zones 22 i 24, tampoc es permet l’ús extractiu, en la mesura en que el seu valor 
ecològic i paisatgístic no ho permet. 
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La zona 22 és una zona lligada exclusivament a la protecció de masses forestals 
d’especial valor; i les zones 24a, 24b i 24c són zones lligades a espais d’interès ecològic 
i paisatgístic, principalment de valors agrícoles les dues primeres, i d’espais de ribera, 
la darrera, amb un component de paisatge i de protecció com espais naturals, de 
connexió i com a corredors naturals important.  
 
Finalment, les zones lligades a activitats econòmiques agrícoles-forestals es 
subdivideixen en quatre subclaus, reconeixent uns nivells d’importància dins d’aquest 
tipus de zona i reconeixent la seva procedència. Les tres primeres (clau 21a, 21b i 21c) 
són zones lligades als espais agrícola forestals d’especial valor que provenen dels 
espais ja reconeguts en el PTMB; per tant, en aquest sentit, les categories a), b) i c) no 
permeten l’ús extractiu en la mesura que el seus valors ecològics i paisatgístics no ho 
poden justificar, tenint en compte la protecció que el PTMB ja imposava en aquests 
espais. 
No obstant, si que es preveu l’ús extractiu en la categoria de 21d, tot i que subjecte a 
previsions específiques de distàncies als barris residencials i als diferents sectors i 
polígons; i així consta i es determina en els articles de la normativa corresponents. 
 
 

Petició 3 Registre d’entrada núm. 6972 de 26/06/2013 
  Direcció General de Turisme – Sra. Marian Muro Ollé 
  Passeig de Gràcia 105 08008 BARCELONA 

Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

El POUM posiciona el turisme com un dels sectors econòmics a mantenir i potenciar. 

Les definicions dels establiments d’allotjament turístic del POUM han de correspondre 
amb les modalitats que estableix la Llei 13/2002 de turisme de Catalunya i, pel que fa 
als establiments de turisme rural, el Decret 159/2012. 

Es recomana incorporar una referència al deure de complir la normativa turística 
vigent. 

Per altra banda, l'informe de la Direcció General de Turisme determina i concreta el 
següent: 

- Cal substituir el terme apart-hotel per hotel apartament. 

- Cal suprimir l’ús residencial-hoteler. 

- Cal separar l’ús de “càmping” dels usos de “caravàning”, tenint en compte que 
aquest i els “campaments o similars” i els d'”aparcament de caravanes 
autocaravanes i remolcs tenda” no es regulen en la normativa turística. 

- Cal incloure la definició d’habitatge d’ús turístic de la Llei 13/2002. 
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Resposta1: 

Les previsions de l’Informe han conduït a la modificació dels arts. 230 i 231 NNUU del 
POUM, que recullen la classificació dels usos, per tal d’adaptar-les a la terminologia i 
definicions de la Llei 13/2002 i el Decret 159/2012. 

Així, el nou redactat que s’incorpora al document a aprovar provisionalment és el 
següent (actualment són els arts. 268 i 269): 
 
 Art. 268.- Classificació dels usos per la seva fun ció (usos específics) 

 Segons la seva funció, el Pla defineix i determina els usos específics següents:...... 

 2.4. Allotjament temporal (turisme) (at) 

Establiment hoteler (h) 

Establiment de turisme rural (tr) 

Establiment de càmping (cm) 

Establiment d’apartaments turístics (at) 

 
 Art. 269.- Definició dels usos específics 

L'ús residencial es pot dividir en habitatge i en residència col.lectiva per a la gent gran i pels 
estudiants: 

 1.1. Ús d'habitatge 

 L'ús d'habitatge es subdivideix en: 
...... 

f) Habitatge d’ús turístic (ht) 

Habitatge d’ús turístic és aquell cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a 
tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de 
temporada, en condicions d’immediata disponibilitat i amb les característiques establertes 
a la normativa sectorial de turisme. 

2.4 Allotjament temporal (turisme) (at) 

 a) Establiment hoteler (h) 

Comprèn els edificis destinats a allotjament temporal per a persones, transeünts i viatgers, 
amb les modalitats diferents permeses en la legislació sectorial corresponent, com poden 
ser entre d'altres: hotels, pensions, hotel apartament, i, en general tots aquells 
establiments del sector de l'hostaleria i els seus serveis. 

b) Establiment de turisme rural (tr) 

Són establiments que presten servei d’allotjament temporal en masies o cases rurals, en 
règim d’habitacions o essió de l’habitatge sencer. 

c) Establiment de càmping (cm) 

S’entén per establiment de càmping el que presta servei d’allotjament temporal en espais 
d’ús públic degudament delimitats, destinats a la convivència agrupada de persones a 
l’aire lliure, mitjançant tendes de campanya, caravanes, autocaravanes i altres albergs 
mòbils o mitjançant bungalous. 

d) Establiment d’apartaments turístics (at) 

                                                
1 La resposta ja va ser tramesa a la Direcció General el 17/03/2014 (Reg. Sortida 1543). Veure 
Annex, pàgines 1 a 6. 
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Són establiments que presten servei d’allotjament temporal en edificis o conjunts continus 
constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis, com a establiments únics o com 
a unitats empresarials d’explotació, amb els serveis turístics corresponents. 

 

 

Petició 4 Registre d’entrada núm. 5000 de 24/5/2013 
  Direcció General de Comerç – Empar Molleda Marzo 
  C. Provença 339 – 08037 Barcelona 

 
Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

S’exposa una anàlisi general del contingut del POUM des del punt de vista dels 
equipaments comercials, i es conclou que la regulació de l’ús comercial del POUM 
compleix amb la normativa vigent. 

En tot cas, es suggereixen les següents prescripcions: 

1. Adequar la definició d’ús comercial art. 231.2 NNUU. 

2. Convindria fer ja la delimitació gràfica de la TUC, per valorar els àmbits 
susceptibles d’acollir MEC i GEC.  En cas contrari, la Direcció General 
d’Urbanisme podrà fer la primera delimitació. 

3. En la clau 7 i clau 8 –ús residencial no dominant- s’admeten els establiments 
comercials no singulars (PEC i/o MEC i/o GEC), per la qual cosa s’hauria de tenir 
en compte que: 

a. Els PEC no singulars només es poden implantar en sòl urbà i 
urbanitzable on l’ús residencial sigui el dominant. 

b. Ell MEC i GEC no singulars només es poden implantar dins el perímetre 
de la TUC. 

c. A aquestes zones se’ls apliquen els arts. 6.1 i 9.5 DL 1/2009, referits als 
ECS, que només comprenen determinats establiments: venda a l’engròs 
i els dedicats, essencialment, a la venda d’automoció i carburants, 
d’embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials per a la 
construcció i articles de sanejament, de pirotècnia, i els centres de 
jardineria i els vivers.   

No obstant, els establiments no singulars de fins a 799m2 de superfície 
de venda serien possibles en les claus 4, 5 i 6, però aquesta consideració 
hauria de ser valorada per l’òrgan competent en matèria urbanística, 
atès que els petits establiments poden implantar-se en sòl urbà i 
urbanitzable on l’ús residencial sigui el dominant.  I cal vetllar perquè no 
s’arribi a configurar un GEC o un GECT. 

d. Els establiments dedicats a la venda de carburants, fora de la TUC, 
poden incorporar un petit establiment comercial amb una superfície de 
venda de fins a 200m2, com a servei complementari a la benzinera. 

e. La possibilitat d’admetre l’ús comercial en el sistema d’equipament 
“administratiu/serveis/proveïment” (clau E3) és decisió de 



 9 

l’Administració urbanística, però s’haurien de complir els criteris de 
localització de l’art. 9 DL 1/2009. 

f. Pel que fa al SNU, els PEC dedicats a la venda directa de productes 
agrorurals es poden implantar si el POUM ho permet, i és 
l’Administració urbanística la competent per decidir. 

g. En el règim d’intervenció administrativa cal tenir en compte els arts. 17, 
18 i 19 DL 1/2009 per materialitzar l’ús comercial. 

h. La dotació de places d’aparcament dels GEC (singulars i no singulars) ha 
de ser com a mínim de 2 places per cada 100 m2 edificats i, en el 
moment de materialitzar l’ús comercial, el càlcul s’ha de realitzar segons 
la tipologia comercial que s’implanti i sempre per cada 100 m2 de 
superfície de venda (art. 12 Decret 378/2006). 

L’informe es considera FAVORABLE un cop es recullin les prescripcions esmentades. 

 

Resposta2: 

La delimitació de la TUC, certament convenient, es realitzarà amb posterioritat a 
l’aprovació definitiva del POUM però sense majors dilacions.  Mentrestant, 
l’Ajuntament accepta que és possible una delimitació d’ofici per part de la Direcció 
General d’Urbanisme. 

Pel que fa als matisos l’art. 231.2.3  (modificat per art. 269.2.3), sobre les zones no 
residencials (subzones de les claus 7 i 8), l’aplicació de la D.Ad.8a DL 1/2009, l’admissió 
de l’ús comercial dins el sistema clau E3, els establiments en sòl no urbanitzable, i el 
règim d’intervenció administrativa, en la mesura que són interpretacions de la pròpia 
normativa comercial i ja consta referència expressa a la necessitat del seu compliment, 
no requereixen modificació expressa del POUM. 

Val a dir que, amb caràcter general, el POUM intenta evitar les referències específiques 
a la normativa sectorial, entenent que aquesta pot ésser objecte de modificació futura 
i el POUM tindrà una vigència extensa en el temps. 

En tot cas, sí que es conté l’advertiment de subjecció general a la normativa sectorial 
corresponent. 

Per altra banda, s’ha millorat la redacció de l’art. 265.3 de les NNUU (actualment art. 
303.3), en el sentit de substituir la previsió “d’una plaça per cada 60 m2 o fracció de 
superfície construïda”, per: 

 “Un mínim de dues places per cada 100 m2 edificats. 
 En aplicació de la normativa comercial, el càlcul de la dotació de places s’haurà de 

realitzar segons la tipologia comercial que s’implanti, i sempre per cada 100 m2 de 
superfície de venda.” 

 

                                                
2 La resposta ja va ser tramesa a la Direcció General el 17/03/2014 (Reg. Sortida 1544). Veure 
Annex, pàgines 7 a 12) 
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Petició 5a Registre d’entrada núm. E/000647-2013 de 21/05/2013  
 Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació – 
Carles Flamerich Castells 

  C. Salvador Espriu, 45-51 – 08908 L’Hospitalet de Llobregat 

 
Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

S’observen un seguit de mancances o irregularitats, que caldria corregir: 

1. Inadequada aplicació del règim de sòl corresponent a sistemes urbanístics. 

2. Consideració inadequada de les infraestructures de telecomunicacions com a 
un ús. 

3. Inclusió de determinacions no estrictament urbanístiques. 

4. Necessitat de concreció dels espais o zones on es requerirà declaració 
d’impacte ambiental (art. 33.1 Llei 20/2009). 

5. Necessitat de precisar alguns redactats confosos. 

L’informe es considera FAVORABLE un cop es recullin les prescripcions esmentades. 
 

Resposta3: 

Semblaria que en l’Informe no s’ha tingut en consideració que existeix un Pla específic: 
“Pla especial d'ordenació urbanística de les instal·lacions de telefonia mòbil”, aprovat 
definitivament per acord de la CTUB el 25 d’abril de 2013 i que el POUM recull en el 
seu art. 222 NNUU.   És aquest instrument el que concreta el seguit de previsions que 
es recullen en l’Informe, donat que un Pla especial no ha de tenir com a únic abast la 
determinació de reserves i legitimació expropiatòria que s’indiquen a l’Informe. 

Per tant, s’ha optat per clarificar en el POUM la vigència i aplicabilitat del Pla especial, 
sense perjudici de la possibilitat de modificar-lo posteriorment o bé de substituir-lo per 
un nou Pla si s’escau.  En aquest sentit, s’ha modificat l’art. 222 NNUU (actualment art. 
260), que passa a tenir el següent redactat: 
 

“Art. 260.- Instal·lacions de telecomunicacions 

El POUM qualifica amb aquest ús determinats terrenys de titularitat municipal, 
sense perjudici que qualsevol previsió més enllà d’aquest destí haurà de 
subjectar-se al compliment de la normativa vigent, i en especial de la legislació 
general de telecomunicacions i el vigent Pla especial d’ordenació urbanística de 
les instal·lacions de telefonia mòbil de Palau-solità i Plegamans, aprovat 
definitivament per acord de la CTUB el 25 d’abril de 2013. 

                                                
3La resposta va ser tramesa formalment a la Direcció General, la qual cosa donà lloc a 
un segon Informe, que s’analitza en la següent Petició 5b. Veure Annex, pàgines 13 a 
18. 
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En desenvolupament de les competències urbanístiques i de protecció ambiental, 
es podrà elaborar un nou Pla especial que substitueixi l’anterior i justificadament 
estableixi les determinacions aplicables, respectant el marc normatiu general i en 
aplicació dels arts. 67, 68 i 69 TRLU.” 

 
I els articles 135 i 530 NNUU (actualment arts. 138 i 570) s’han modificat –amb la 
mateixa redacció- i passen a tenir el contingut següent: 

“Art. 138/570.- Disposicions específiques del sistema de telecomunicacions 

1. L’ordenació sobre la localització de les instal·lacions de telecomunicacions, de 
radioemissors i d’estacions de telefonia mòbil atendrà als criteris fixats en la 
legislació sectorial vigent i al contingut del Pla especial d’ordenació 
urbanística de les instal·lacions de telefonia mòbil de Palau-solità i 
Plegamans, aprovat definitivament per acord de la CTUB el 25 d’abril de 2013. 

2. En desenvolupament de les competències urbanístiques i de protecció 
ambiental, es podrà elaborar un nou Pla especial que substitueixi l’anterior i 
justificadament estableixi les determinacions aplicables, respectant el marc 
normatiu general i en aplicació dels arts. 67, 68 i 69 TRLU. 

3. Els emplaçaments i instal·lacions hauran de subjectar-se a la normativa vigent 
de control i protecció ambiental. 

4. L’Ajuntament procurarà expressament que els emplaçaments i les 
instal·lacions puguin ésser compartides entre diversos operadors, i que la 
ubicació d'antenes, torres de telecomunicacions i similars sigui preferentment 
la d’instal·lacions similars preexistents. 

5. Qualsevol instal·lació nova o modificació substancial de l’actual s’haurà 
d’ajustar a les tecnologies disponibles més adequades, d’acord amb la 
normativa europea vigent i la legislació sectorial aplicable.  

6. Les ampliacions, modificacions i/o millores de les xarxes de distribució i 
comercialització de serveis públics amb cable que es situïn dins del sòl urbà, 
hauran de realitzar-se de forma soterrada, sempre que no hi hagi impediment 
de tipus tècnic.” 

S’observa que en l’art. 138 s’ha optat per mantenir la previsió sobre la voluntat de 
l’Ajuntament de “procurar” la compartició d’emplaçaments i instal·lacions, tot i essent 
conscient de la seva limitació normativa, donat que permet interpretar la voluntat 
municipal. 

Per altra banda, es manté l’exigència de soterrament amb caràcter general, entenent 
que té un caràcter preferent i no imperatiu en la mesura que es preveu que 
impediments tècnics ho impossibilitin. 

El POUM està legitimat per vetllar pel paisatge urbà i els usos que es desenvolupen en 
el territori municipal en benefici de la població. En conseqüència, pot introduir la 
previsió de l’art. 219 NNUU (no 142, com erròniament s’esmenta en les Observacions 
20, 21 de l’Informe) i limitar la presència d’antenes a les edificacions de nova 
construcció, més enllà que la normativa sectorial ho admeti en determinats supòsits. 
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S’ha corregit la redacció de l’últim paràgraf de l’art. 219 (actualment art. 257), que 
passa a tenir la redacció següent: 

“Les línies de distribució entre la base de l'antena i les preses de recepció hauran 
d'anar encastades o soterrades. Únicament en ocasions excepcionals, i sobre 
edificis ja construïts, es podran col·locar, preferentment en un tub rígid o amb 
cable despullat de color neutre, en terrats, parets interiors no vistes i patis de 
serveis interiors dels edificis”.  

 

Petició 5b Registre d’entrada núm. E/000300-2014 de 07/04/2014  
 Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació – 
Carles Flamerich Castells 

  C. Salvador Espriu, 45-51 – 08908 L’Hospitalet de Llobregat 
 

 

(Aquest és el segon Informe emès per la Direcció General, i es va emetre un cop 
rebuda per l’organisme oficial la resposta formal al seu primer informe, resumida en 
l’anterior apartat 5a). 

La DG ha tramès nou escrit amb les següents observacions: 

a) Els plànols d’ordenació també s’han de modificar, per congruència amb el nou 
redactat de l’art. 222 NNUU. 

b) Les referències han de ser sempre a instal·lacions de telecomunicacions, més 
que a telefonia mòbil o radiodifusió AM. 

c) Es recomana excloure de la normativa les referències a la voluntat municipal de 
vetllar per la compartició de les infraestructures. 

d) Es recomana que el soterrament de línies es consideri preferent amb caràcter 
general, però no imperatiu. 

e) Es considera que la legislació sectorial ja és una protecció suficient per evitar la 
proliferació injustificada d’antenes. 

Resposta4: 

En atenció a l’anterior, s’han incorporat noves modificacions al document que es 
presenta a aprovació provisional.  En concret, s’accepten totes les observacions, a 
excepció de l’apartat e), donat que l’Ajuntament ha de tenir instruments per actuar 
quan detecti la instal·lació d’un nombre inadequat d’antenes, i aquesta intervenció no 
serà possible si no hi ha una norma específica que estableixi el criteri sota paràmetres 
de protecció del paisatge urbà, perspectiva no incorporada en la legislació sectorial 
aplicable. 

                                                
4 La resposta ja va ser tramesa a la Direcció General el 13/05/2014 (Reg. Sortida 2848).  
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En definitiva, s’han introduït les següents noves modificacions: 

a) Els plànols són coherents amb l’art. 222 NNUU (actualment art. 260). 

b) El títol de l’art. 222 (avui 260) passa a ser “Instal·lacions de telecomunicacions” 

c) S’elimina l’apartat 3 dels arts. 135 i 530 (avui 138 i 570). 

d) L’apartat 5 dels arts. 135 i 530 (avui 138 i 570) passa a tenir la següent redacció: 

“5. Les ampliacions, modificacions i/o millores de les xarxes de distribució i 
comercialització de serveis públics amb cable que es situïn dins del sòl urbà, 
hauran de realitzar-se, amb caràcter general, de forma soterrada.” 

 
 

Petició 6 Registre d’entrada núm. 6716  de 20/06/2013 
  Àrea del Medi Natural-Sr. Luis Vàzquez Rivas 
  Av. Meridiana, 38 08018 BARCELONA 

Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

L’ISA del POUM descriu i valora adequadament els aspectes referents a biodiversitat 
territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural, i proposa objectius i criteris 
ambientals adequats, envers a aquests aspectes, que han de permetre un 
desenvolupament urbanístic més sostenible. 

Aquest informe de l'Àrea del Medi Natural, prenent com a punt de partida la proposta 
d’alternativa 3 de la memòria ambiental, destaca diversos aspectes a considerar: 

- Protegir de qualsevol desenvolupament urbanístic la part de l'espai natural de 
Gallecs, per tal d'evitar afectacions sobre els valors naturals. 

- A nivell faunístic, tenir present en el document que el terme municipal acull dos 
espais catalogats pel departament com a Àrea d'interès faunístic i florístic (AIFF) 
motivat per ser l'àrea de l'àliga cuabarrada (espècie d'interès comunitari per 
l'acord GOV/112/2006, espècie d'au catalogada com a espècie amenaçada amb la 
categoria de vulnerable d'acord amb el Reial Decret 139/2011, espècie 
catalogada en perill d'extinció segons preveu el Projecte de Decret de Catàleg de 
la Fauna Amenaçada de Catalunya).  En concret, el municipi recull dos espais amb 
presència d'una matriu agroforestal, a l'est i a l'oest de la trama urbana del 
municipi, i que formen part de dues àrees de campeig de dues parelles de 
l'espècie. 

- Protegir, conservar i preservar el sentit natural de la xarxa hidrològica del 
municipi (riera de Caldes, riera de Sentmenat, torrent d'en Baell, torrent del 
Caganell) per la funció de connectivitat i permeabilitat biològica i ecològica que 
tenen tots els espais fluvials, tant a nivell d'àmbit territorial local, com a nivell 
d'àmbit territorial de corredors naturals entre espais naturals emplaçats fora del 
terme  

- Protegir els Hàbitats d'Interès Comunitari (HICV) descrits en el document 
ambiental, per tal d'evitar la seva afectació en funció de les noves ordenacions. 
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- A nivell forestal, tenir present que diverses finques del municipi (finca de Sant 
Roc-Can Duran-Can Oriac, finca de Can Clapés i Jussà, finca Ca n'Arimon, finca de 
Can Cerdà) disposen de Pla Tècnic/Simple de Gestió i Millora Forestal (PTGMF); i 
en el cas de desenvolupament del planejament modifiqui la superfície o els 
criteris de gestió de l'instrument d'ordenació, s'haurà de comunicar-ho al Centre 
de la Propietat Forestal (CPF). 

- Tal com es reflecteix en el document ambiental, el municipi de Palau-solità i 
Plegamans està declarat com a d'alt risc d'incendi pel Decret 64/1965, de 7 de 
març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, modificat 
pel Decret 206/2005, de 27 de setembre, mesures que el document de 
planejament haurà de tenir en compte. 

- Tenir present que l'apartat relatiu a les obligacions en matèria de biodiversitat de 
l'ISA (punt 3.3.3), a nivell estatal, fa referència al Reial Decret 439/1990, relatiu a 
la fauna legalment amenaçada, quan aquesta normativa actualment està 
derogada pel Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del 
Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol 
d'Espècies Amenaçades. 

 

Resposta5: 

L’informe fa un seguit d’apreciacions sobre les característiques ambientals del municipi  
i les consideracions a tenir en compte a nivell d’hàbitats, forestal, incendis, faunístic, 
etc., que no suposen modificacions importants del document de POUM, ja que molts 
dels aspectes esmentats es troben reflectits en la documentació ambiental i la 
memòria i normativa del POUM, i d'altres s’inclouen en el document que es presenta a 
aprovació provisional. 

Pel que fa a la protecció de l'espai natural de Gallecs per tal d'evitar afectacions sobre 
els valors naturals, cal remarcar de que el document del POUM aprovat inicialment ja 
té en compte aquesta consideració.  Tanmateix, a partir de l'al·legació del Consorci de 
Gallecs i dels informes sectorials, els espais lligats al PDU de l'ACTUR quedaran com a 
sistemes generals en el POUM a aprovar provisionalment, recollint les determinacions 
vigents d'aquest espais. 
 
El document del POUM, a l'igual que PDU, té com a objectius principals per aquests  
espais, la seva recuperació i conservació, lliure d’urbanització, ja que es tracta d’un 
espai amb un alt interès natural i agrícola.  

                                                
5 La resposta ja va ser tramesa a la Direcció General el 17/03/2014 (Reg. Sortida 1546; veure 
Annex, pàgines 19 a 24) i va donar lloc a la nova resposta, de 13/05/2014 (reg. Entrada 2846). 
El document que es presenta a aprovació provisional i definitiva incorpora les prescripcions de 
la DG i també el conjunt de previsions contingudes en els informes de l’OTA i la primera 
resolució sobre la memòria ambiental. 
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Tenint en compte les Àrees d'interès faunístic i florístic (àrea de l'àliga cuabarrada) que 
s'anomenen en l’informe de l'Àrea del Medi Natural, així com d'altres informes 
sectorials que demanen una major protecció de determinats espais situats, el 
document del POUM per a la seva aprovació provisional contempla una major 
protecció dels espais agrícola-forestals situats a ponent, com espais connectors; tot i 
que en el document del POUM aprovat inicialment ja es determinava una protecció 
suficient per tots aquest espais situats tant a llevant com a ponent. 

Per altra banda, el document del POUM aprovat inicialment contemplava la protecció, 
conservació i preservació de la xarxa hidrològica del municipi (riera de Caldes, riera de 
Sentmenat, torrent d'en Baell, torrent del Caganell) per la funció de connectivitat, 
permeabilitat biològica i ecològica, que tenen els espais fluvials del municipi a nivell 
d'àmbit local, com a nivell d'àmbit territorial entre espais naturals emplaçats fora del 
terme.  Tanmateix, en funció de les noves dades aportades dels estudis d'inundabilitat 
de l'Agència Catalana de l'Aigua, s'ha modificat i augmentat en alguns punts del 
territori el sistema hidrològic, incrementant d'aquesta manera la protecció d'aquests 
espais. 
Per altra banda, en el document del POUM que es presenta a aprovació provisional, 
seguint amb les directrius de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, es 
delimita una nova franja continua de protecció adjacent a les rieres i torrents, per tal 
de potenciar els ambients riberals d'alt valor ecològic, acomplint amb l'increment de 
protecció que es planteja en aquest i en altres informes. 
 
Aquesta franja de protecció de 15,00 m respecte del sistema hidrològic garanteix la 
continuïtat dels espais de ribera d’interès ecològic-paisatgístic i, per tant, la 
supervivència d’aquests espais de ribera, per tal de que tinguin continuïtat i realment 
facin la funció d’espais vertebradors de tot el sòl no urbanitzable, creant la connexió 
de tot el territori en el sentit nord-oest/sud-est. 
 
Pel que fa a la protecció dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HICV) descrits en el 
document ambiental, el document del POUM pretén protegir una bona part del 
territori municipal com a sòl no urbanitzable, i d'aquest pràcticament la totalitat és 
d'especial protecció; en conseqüència, hi ha una voluntat clara de protegir tots els 
diferents habitats d'interès dins del municipi.  I en el document que es presenta a 
aprovació provisional ja s’han incorporat les noves determinacions que pretenen una 
major protecció dels hàbitats, en resposta a la preocupació mostrada també en 
l’informe de l’OTA i la seva primera resolució sobre la memòria ambiental de 
30/09/2014. 
 
A nivell forestal, tal com es diu en l'informe, hi ha diverses finques del municipi que 
disposen de Pla Tècnic/Simple de Gestió i Millora Forestal (PTGMF);  per tant, en el cas 
que el desenvolupament del planejament modifiqui la superfície o els criteris de gestió 
de l'instrument d'ordenació, s'haurà de comunicar al Centre de la Propietat Forestal 
(CPF). 
 
Per altra banda, tal com es reflecteix en el document ambiental, el municipi de Palau-
solità i Plegamans està declarat com a municipi d'alt risc d'incendi i, per tant, el 
document del POUM plantejarà les mesures necessàries a tenir en compte. 
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Finalment, el document te present la correcció, en l’apartat de biodiversitat de l’ISA 
(punt 3.3.3), que es planteja en l'informe i que fa referència al Reial Decret 439/1990, 
relatiu a la fauna legalment amenaçada, en quant aquesta normativa actualment està 
derogada, i queda substituïda pel Reial Decret 139/2011, de desenvolupament del 
Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol 
d’Espècies Amenaçades. 
 
 

Petició 7 Registre d’entrada núm. 5543  de 05/06/2013 
  Dirección General de Ferrocarriles- Sr- Jorge Ballesteros Sánchez 
  Plaza de los Sagrados Corazones, 7 28071 MADRID 

 
Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

El terme municipal no conté actuacions programades a curt/mig termini, relatives a 
l’àmbit competencial de l’informant, ni hi discorre cap línia de la Red Ferroviaria de 
Interés General del Estado. 

 

Resposta: 

No és necessari cap canvi del POUM. 
 
 
 

Petició 8 Registre d’entrada núm. 3360- 31/03/2014  

 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. 

 Direcció General de Desenvolupament Rural  – Jordi Sala i Casarramona 

 Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 – 08007 Barcelona 

Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

En resposta a la petició, de l'informe urbanístic preceptiu sol·licitat per l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans, d’acord amb l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, sobre “Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)”, la Direcció General del Desenvolupament Rural ha 
emès aquest, establint un seguit de consideracions, determinacions i prescripcions a 
incloure en el POUM, que fonamentalment fan referència a la normativa del Sòl No 
Urbanitzable. 
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L’informe es considera FAVORABLE un cop es recullin les prescripcions que s'esmenten 
a continuació: 

1. Modificació de l’apartat 2 de l’article 490 pel que fa a l’Agroforestal d’especial 
valor (clau 21a/21b) 

L’informe de la Direcció General del Desenvolupament Rural suggereix eliminar els 
centres de jardineria com a activitat incompatible en la zona agrícola-forestal (clau 
21a/21b), entenent que la incompatibilitat limita el desenvolupament d’una possible 
activitat agrària. També es considera oportú eliminar la limitació d’allotjament de 
temporers rurals, ja que, juntament amb les construccions destinades a habitatges 
familiar, l’article 47.6.b TRLU en permet la construcció sempre que estiguin 
directament i justificadament associades a una activitat agrícola, ramadera o en 
general rústica. 

2. Modificació de l’apartat 4 de l’article 490 pel que fa a l’Agroforestal d’especial 
valor (clau 21a/21b) 

L’informe de la Direcció General del Desenvolupament Rural raona que cal modificar 
alguns punts de l’apartat 4 de l’article 490 (condicions urbanístiques en la zona 
agrícola-forestal) (avui art. 532) indicant: 

Punt a) 

Aquest apartat s’haurà de modificar indicant: 

La superfície mínima de les finques per a poder realitzar segregacions i 
edificacions no residencials en aquestes zones s'estableix en funció del tipus 
d'explotació, i per tant, en funció de la parcel·la mínima agrícola (Decret 
169/1983) o de la parcel·la mínima forestal (Decret 35/1990), segons el cas. 

Les edificacions residencials, sempre vinculades a l’activitat agrícola-forestal, 
només podran autoritzar-se si la parcel·la té una superfície mínima de 25 Ha. 
 
Punt c) 

El sostre màxim en construccions ramaderes serà de 6.000 m2st i sempre 
condicionat al compliment de la normativa sectorial, per tal de permetre la seva 
viabilitat econòmica.  Si l’ús és residencial vinculat a l’explotació agrícola-forestal, 
l’edificació tindrà un sostre màxim de 250 m2st. 

Respecte les limitacions que es fan de superfície edificable dels coberts agrícoles 
o forestals i les diferents construccions auxiliars s’haurà de modificar i indicar: 

“La superfície màxima per coberts agrícoles o forestals i les diferents 
construccions auxiliars restarà justificada per un estudi agronòmic, que justifiqui 
la necessitat de maquinària i el volum d’emmagatzematge dels productes 
obtinguts a l’explotació agrària, i pel projecte tècnic d’acord amb l’article 48.1.b) 
del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, sense altres limitacions prèvies.” 
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Punt d) 

Es recomana que el sostre màxim construït per les noves construccions 
destinades a habitatge familiar sigui de 250 m² sense comptabilitzar magatzems, 
garatges i sales de calderes. 

També s’haurà de modificar la parcel·la mínima de 14 ha per 25 ha, tal i com s’ha 
comentat en el punt a) del present article. 
 
Punt e) 

S'hauria de modificar aquest punt d'aquesta manera: 

La divisió horitzontal en les masies existents no admetrà mai, més de 4 
habitatges, a raó de 350 m² de sostre per al primer habitatge (principal) i de 150 
m² la mitjana dels restants habitatges, essent 800 m² el sostre mínim de la masia 
amb 4 habitatges.  
 
Punt f) 

Tal i com s’ha mencionat en l’apartat a), la superfície mínima de la parcel·la 
s’haurà de modificar de 14 ha a 25 ha. 
 
Punt h) 

S'hauria de modificar aquest punt d'aquesta manera: 

Cap nova construcció, que no sigui habitatges, la superfície restarà justificada pel 
projecte tècnic d’acord amb l’article 48 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, sense altres limitacions 
prèvies. En cas d’habitatge, el que s’ha especificat en l’apartat d). 

3. Modificació del punt d) de l’apartat 4 de l’article 491 pel que fa al Forestal 
d’especial protecció (clau 22)  

L’informe de la Direcció General del Desenvolupament Rural proposa modificar el punt 
d) de l’apartat 4 del precepte (avui art. 533) respecte les limitacions constructives de 
sostre edificat màxim dels coberts per a eines i magatzems forestals, que caldria 
eliminar i substituir-la pel text següent: 

“ La superfície edificable dels coberts per a eines i magatzems forestals restarà 
justificada per un estudi agronòmic, que justifiqui la necessitat de maquinària i 
el volum d’emmagatzematge dels productes obtinguts a l’explotació agrària, i 
pel projecte tècnic d’acord amb l’article 48.1.b) del Decret 305/2006 de 18 de 
juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, sense altres 
limitacions prèvies”. 
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4. Modificació del punt e) de l’apartat 3 de l’article 492 pel que fa a l’Agrícola de 
valor reconegut d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24a) 

L’informe de la Direcció General del Desenvolupament Rural suggereix modificar el 
punt e) de l’apartat 4 del precepte (avui art. 533) respecte al règim general d’activitats 
i usos en la zona 24a, amb els següents termes: 

Segons la classificació del sòl no urbanitzable que fa aquest POUM, aquesta clau 
24a correspon al sòl agrícola, per tant, la superfície mínima de conreu serà de 3 ha 
(Decret 169/1983) i els usos permesos seran els propis de l’activitat agrícola. Per 
tant, s’haurien d’eliminar com activitats incompatibles en la zona d’interès 
ecològic i paisatgístic (clau 24a) els vivers, hivernacles, ramaders (granges i 
instal·lacions), centres de jardineria, doncs limiten el desenvolupament d’una 
possible activitat agrària, així com la limitació d’allotjament de temporers rurals ja 
que, juntament amb les construccions destinades a habitatge familiar, per l’article 
47.6 b) del Text refós de la Llei d’Urbanisme, es permesa la seva construcció 
sempre que estiguin directament i justificadament associades a una activitat 
agrícola, ramadera o en general rústica. 
 
Per altra banda, les granges són compatibles dins d’aquesta classificació sempre 
que estigui justificat per un projecte tècnic d’acord amb l’article 48.1 a) del Decret 
305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
sense altres limitacions prèvies, complint la normativa sectorial i justificat per un 
estudi d’integració i impacte paisatgístic. 

5. Modificació del punt c) de l’apartat 5 de l’article 492 pel que fa a l’Agrícola de 
valor reconegut d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24a) 

L’informe de la Direcció General del Desenvolupament Rural determina que caldria 
modificar el punt c) de l’apartat 5 respecte a les condicions urbanístiques de la zona 
24a, i a les limitacions constructives de sostre edificat màxim que es fan pels coberts 
per a eines i magatzems forestals, que caldria eliminar i substituir pel text següent: 

 
“La superfície edificable dels coberts per a eines i magatzems forestals restarà 
justificada per un estudi agronòmic, que justifiqui la necessitat de maquinària i el 
volum d’emmagatzematge dels productes obtinguts a l’explotació agrària, i pel 
projecte tècnic d’acord amb l’article 48.1.b) del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, sense altres limitacions 
prèvies”. 

6. Modificació del punt c) de l’apartat 4 de l’article 495 pel que fa a l’Espai Natural 
protegit PEIN (clau 25a) 

L’informe de la Direcció General del Desenvolupament Rural proposa modificar el punt 
c) de l’apartat 4 respecte a les condicions urbanístiques de la zona 25a, i a les 
limitacions constructives de sostre edificat màxim que es fan pels coberts per a eines i 
magatzems forestals, que caldria eliminar i substituir pel text següent: 
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“La superfície edificable dels coberts per a eines i magatzems forestals restarà 
justificada per un estudi agronòmic, que justifiqui la necessitat de maquinària i el 
volum d’emmagatzematge dels productes obtinguts a l’explotació agrària, i pel 
projecte tècnic d’acord amb l’article 48.1.b) del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, sense altres limitacions 
prèvies”. 

7. Modificació del punt c) de l’apartat 4 de l’article 496 pel que fa a l’Espai Natural 
protegit PD Gallecs (clau 25b) 

L’informe de la Direcció General del Desenvolupament Rural considera adequat  
modificar el punt c) de l’apartat 4 respecte a les condicions urbanístiques de la zona 
25b, i a les limitacions constructives de sostre edificat màxim que es fan pels coberts 
per a eines i magatzems forestals, que caldria eliminar i substituir pel text següent: 

 
“La superfície edificable dels coberts per a eines i magatzems forestals restarà 
justificada per un estudi agronòmic, que justifiqui la necessitat de maquinària i el 
volum d’emmagatzematge dels productes obtinguts a l’explotació agrària, i pel 
projecte tècnic d’acord amb l’article 48.1.b) del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, sense altres limitacions 
prèvies”. 

8. Modificació de l’apartat 2 de l’article 499 pel que fa a l’estructura de la propietat 
del sòl  

L’informe de la Direcció General del Desenvolupament Rural suggereix modificar 
l’apartat 2 de l’article 499 pel que fa a l’estructura de la propietat del sòl, en els termes 
següents: 

 
S’haurà de modificar la superfície mínima de 14 ha per 25 ha, sent 2 ha del sòl 
agrícola i 23 ha. de sòl forestal ( unitat mínima agrícola (Decret 169/1983) i 
forestal ( Decret 35/1990)). 

9. Modificació dels punts a), b), d) i e), de l’apartat 2 de l’article 516 pel que fa 
referència a les condicions generals de construcció, ampliació o reforma 
d’edificacions destinades a usos agrícoles, forestals o agroalimentaris 

 
L’informe de la Direcció General del Desenvolupament Rural indica que cal modificar 
els punts a), b), d) i e) de l’apartat 2 de l’article 516 pel que fa referència a les 
condicions generals de construcció, ampliació o reforma d’edificacions destinades a 
usos agrícoles, forestals o agroalimentaris, indicant: 
 

Punt a) Coberts i eines  

Respecte les limitacions constructives de sostre edificat màxim i alçada que es 
fan pels coberts per a eines, caldrà eliminar-les i substituir-les pel text següent: 
La superfície edificable i alçada dels coberts per a eines restarà justificada per 
un estudi agronòmic, que justifiqui la necessitat de maquinària, i pel projecte 
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tècnic d’acord amb l’article 48.1.b) del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, sense altres limitacions prèvies. 
 

Punt b) Magatzems agrícoles o forestals 

Respecte les limitacions constructives de sostre edificat màxim i alçada que es 
fan dels magatzems agrícoles o forestals, caldrà eliminar-les i substituir-les pel 
text següent: La superfície edificable i alçada dels magatzems agrícoles o 
forestals restarà justificada per un estudi agronòmic, que justifiqui la necessitat 
de maquinària i el volum d’emmagatzematge dels productes obtinguts a 
l’explotació agrària, i pel projecte tècnic d’acord amb l’article 48.1.b) del Decret 
305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
sense altres limitacions prèvies. 
 

Punt d) Granges 

Respecte les limitacions constructives de sostre edificat màxim i alçada que es 
fan de les granges, caldrà eliminar-les i substituir-les pel text següent: Es 
recomana que el sostre d’edificació màxima de les granges sigui de 6.000 m² 
sempre condicionada al compliment de la normativa sectorial. La longitud d 
alçada màxima de les construccions de caràcter agrícola o ramader restarà 
justificada per un projecte tècnic d’acord amb l’article 48.1.b) del Decret 
305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
sense altres limitacions prèvies. 
 

Punt e) Instal·lacions per al conreu protegit (hivernacles) 

Respecte les limitacions constructives d’alçada que es fan dels hivernacles, 
caldrà eliminar-la i substituir-la pel text següent: L’alçada dels hivernacles 
restarà justificada per un projecte tècnic d’acord amb l’article 48.1.b) del Decret 
305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
sense altres limitacions prèvies. 

10. Modificació de l’article 532 de regulació generals dels usos admesos en el sòl no 
urbanitzable 

L’informe de la Direcció General del Desenvolupament Rural indica la necessitat de 
modificar l’Art. 532, de regulació general dels usos admesos en SNU. 

11. Modificació del Catàleg de masies i cases rurals del POUM 

L’informe de la Direcció General del Desenvolupament Rural recomana excloure, del 
Catàleg de Masies i Cases rurals, 4 construccions no residencials, les quals no haurien 
de formar part d’aquest Catàleg. 
 
Per altra banda, en l’Informe es destaca que una part del TM es troba dins de l’Espai 
Gallecs, el qual s’incorpora al PEIN; per tant, les masies que queden incloses en aquest 
espai hauran de complir amb la normativa de protecció del medi natural.  
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També posa de manifest que el document del POUM mostra un llistat de 29 
edificacions en SNU que són masies i cases rurals a preservar, però que no es mostren 
en fitxes. 
 

Resposta6: 

La resposta a totes les consideracions contingudes en l’Informe és la següent: 

1. Modificació de l’apartat 2 de l’article 490 pel que fa a l’Agroforestal d’especial 
valor (clau 21a/21b) 

La normativa del POUM que es presenta per a la seva aprovació provisional incorpora 
una nova clau urbanística 21b, que desplaça a la 21b anterior cap a la 21c i aquesta cap 
a la nova 21d.  En aquestes tres claus, es modifiquen els articles corresponents i es 
determina que són: 
 

- Compatibles: 

Els centres de jardineria que comercialitzin productes d'horticultura i jardineria 
procedents de la pròpia finca o de la proximitat i l’allotjament de temporers 
rurals que estiguin vinculats a l’explotació de la finca. 
 

- Incompatibles: 

Els centres de jardineria (tret d'aquells que comercialitzen amb productes 
d'horticultura i jardineria procedents de la pròpia finca o de la proximitat) i 
l’allotjament de temporers rurals que no estiguin vinculats a l’explotació de la 
finca. 

2. Modificació de l’apartat 4 de l’article 490 pel que fa a l’Agroforestal d’especial 
valor (clau 21a/21b) 

En el document que es presenta per a l’aprovació provisional s’han realitzat molt 
canvis en l’articulat del sòl no urbanitzable, en funció de les anteriors apreciacions i 
també d’algunes al·legacions que fan referència a aquesta classe de sòl.  El resultat és 
que l’article corresponent (actualment 532.4) ha passat a tenir la següent redacció: 

a) La superfície mínima de les finques per a poder realitzar segregacions i edificacions no 
residencials en aquestes zones s'estableix en funció del tipus d'explotació, i per tant, en 
funció de la parcel·la mínima agrícola (Decret 169/1983) o de la parcel·la mínima 
forestal (Decret 35/1990), segons el cas. 

                                                
6 La resposta ja va ser tramesa a la Direcció General el 13/05/2014 (Reg. Sortida 2845; veure 
Annex, pàgines 25 a 42), tot i que posteriorment s’han introduit algunes variacions fruit dels 
informes de l’OTA i la CTU, que en cap cas signifiquen una alteració dels criteris adoptats en 
l’informe tramès. 
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b) La longitud mínima de façana al front d'un camí serà de 100,00 m, llevat del cas de les 
finques ja edificades i consolidades a l’entrada en vigor d’aquesta normativa, que no 
hauran de complir aquesta exigència. 

c) El sostre màxim del conjunt d’edificacions en una finca qualificada d'agrícola-forestal 
21a, no superarà en cap cas el 1,5% de la seva superfície, amb uns màxims de: 

- Finques fins a 1 ha es podrà realitzar un màxim de 100 m2st. 

- Finques de 1 ha a 3 ha es podrà realitzar un màxim de 300 m2st. 

- Finques de 3 ha a 10 ha es podrà realitzar un màxim de 1.000 m2st. 

- Finques més grans de 10 ha es podrà realitzar un màxim de 2.000 m2st. 

El sostre màxim del conjunt d’edificacions en una finca qualificada d'agrícola-forestal 
21b / 21c / 21d, no superarà en cap cas el 3% de la seva superfície, amb uns màxims de: 

- Finques fins a 1 ha es podrà realitzar un màxim de 200 m2st. 

- Finques de 1 ha a 3 ha es podrà realitzar un màxim de 600 m2st. 

- Finques de 3 ha a 10 ha es podrà realitzar un màxim de 2.000 m2st. 

- Finques més grans de 10 ha es podrà realitzar un màxim de 5.000 m2st. 

Tot i així, totes les noves implantacions o edificacions s’hauran de justificar en funció 
d’un estudi agronòmic i un projecte tècnic, que justifiqui la seva necessitat. 

d) La superfície màxima per a coberts d'eines, magatzems agrícoles o forestals i les 
diferents construccions auxiliars es determinarà per un estudi agronòmic i un projecte 
tècnic, que justifiqui la necessitat de maquinària i el volum d'emmagatzematge dels 
productes obtinguts en l'explotació agrària, d'acord amb la legislació vigent, tenint en 
compte que el sostre total no es sobrepassi del sostre màxim. 

e) Les edificacions residencials, sempre vinculades a l’activitat agrícola-forestal, només 
podran autoritzar-se si la parcel·la té una superfície mínima de 25 Ha. 

Per tant, es podran realitzar noves edificacions residencials vinculades a una explotació si 
s'acompleix la superfície mínima de finca (25 ha) i sempre que es justifiqui la necessitat 
en relació a l'explotació econòmica que es vol implantar. En conseqüència, en aquesta 
parcel·la mínima només es podrà realitzar 1 habitatge i el sostre màxim construït per les 
noves construccions destinades a habitatges familiars serà de 250,00 m2st. 

f) En el cas de masies i cases rurals el sostre màxim serà el permès en el Catàleg de masies i 
cases rurals.  

g) En les masies i cases rurals existents, s'admetrà la divisió en propietat horitzontal en els 
supòsits fixats al Catàleg de masies i cases rurals. 

h) La divisió parcel·laria d'una finca constituïda per una masia existent es podrà realitzar si 
acompleix la superfície mínima de 25 ha de sòl agrícola forestal. 

i) Tota nova construcció tindrà caràcter aïllat, no permetent-se paraments tancats que 
poguessin ésser susceptibles de convertir-se en parets mitgeres, sempre i quan aquesta 
nova construcció no sigui una ampliació o s'annexi a una existent. 

j) Les noves construccions, d’habitatge i no residencials, es justificaran en funció del 
projecte tècnic. 

k) Tota construcció haurà de separar-se un mínim de 10,00 m de qualsevol partió, sense 
perjudici de majors distàncies assenyalades pels organismes titulars dels camins o de les 
vies de comunicació.  
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l) La forma exterior de l’edificació, els materials constructius, acabats i colors hauran 
d’adaptar-se als tradicionals de la zona en què aquesta s’ubiqui, i per tant, hauran 
d’utilitzar-se materials, textures i composicions volumètriques pròpies del medi rural. 

m) En cap cas s’admet la disposició d’edificis en careners o posicions visualment rellevants, 
ni en terrenys amb un pendent superior al 20%. 

n) Totes les construccions que allotgin activitats ramaderes s’ajustaran a la normativa 
sectorial vigent per l’ampliació o noves construccions. 

o) Les edificacions residencials es limitaran a aquelles existents i reconegudes en els plànols 
d’ordenació del sòl no urbanitzable i aquelles noves vinculades a l’explotació agrícola i 
ramadera. 

3. Modificació del punt d) de l’apartat 4 de l’article 491 pel que fa al Forestal 
d’especial protecció (clau 22)  

El document del POUM que es presenta a aprovació provisional inclou la previsió 
següent: 

La superfície màxima per a coberts d'eines, magatzems agrícoles o forestals i les 
diferents construccions auxiliars es determinarà per un estudi agronòmic i un 
projecte tècnic, que justifiqui la necessitat de maquinària i el volum 
d'emmagatzematge dels productes obtinguts en l'explotació agrària, d'acord amb la 
legislació vigent, tenint en compte que el sostre total no es sobrepassi del sostre 
màxim. 

4. Modificació del punt e) de l’apartat 3 de l’article 492 pel que fa a l’Agrícola de 
valor reconegut d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24a) 

Val a dir que aquesta zona, tot i ser agrícola, presenta uns valors de gran interès 
ecològic i paisatgístic. Per tant, s’han tingut també en compte altres al·legacions i 
l’informe de l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, on es proposa 
condicionar determinades activitats (vivers, centres de jardineria,...), però deixar com a 
incompatibles d’altres que l’informe de la Direcció General del Desenvolupament Rural 
consideraria oportú admetre (hivernacles, granges i allotjaments de temporers rurals). 
 
D’aquesta forma, el document del POUM que es presenta per a la seva aprovació 
provisional inclourà la previsió següent (actualment art. 534.2.d) i e): 
 

En la zona agrícola de valor reconegut d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24a) es 
concreten els usos i les activitats condicionades i compatibles següents: 

L’activitat agrícola; l’activitat forestal (5), els vivers i centres de jardineria (5), només 
aquells que comercialitzen amb productes d'horticultura i jardineria procedents de la 
pròpia finca o de la proximitat; l’activitat ramadera, limitada a la pastura d’animals; 
préstec de terres; guarda de maquinària vinculada a l’activitat de la finca; 
emmagatzematge de productes de la pròpia explotació; activitats esportives a l’aire 
lliure (sense instal.lacions); les actuacions específiques d’interès públic (instal·lacions i 
obres necessàries per a serveis tècnics (1)(6)); i les instal·lacions de servei tècnic i 
infrastructures i energia, embassament de retenció o regulació (4)(6)). 
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Per altra banda, els usos i les activitats incompatibles i prohibits en aquesta zona 
agrícola de valor reconegut d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24a), són les següents: 

Els hivernacles; l’activitat de caça; la rompuda; centres de jardineria de productes no 
procedents de la finca o de la proximitat; l’elaboració i comercialització dels productes 
agraris i derivats; la guarda de maquinària industrial no vinculada a l’activitat de la 
finca; emmagatzematge de productes que no son de la pròpia explotació; l’allotjament 
de temporers rurals; habitatge familiar rural; petita indústria vinculada a l'explotació 
agrícola, ramadera, forestal; les activitats d’explotació de recursos naturals; els primers 
tractaments i selecció dels recursos naturals; les piscines col·lectives a l’aire lliure; els 
camps de vol d’aviació; les instal.lacions esportives, clubs de tennis i esportius 
especialitzats, tret d’aquelles que es realitzen a l’aire lliure (sense instal.lacions); camp 
de vol (aeromodelisme); els camps de golf; pitch & put; activitat de tir en arc; activitat de 
tir; activitat de peinball; club de tennis i esportius especialitzats; hípiques i quadres; 
equitació; els circuits per a vehicles a motor; gosseres (guarda i cria); camps 
d’entrenament per a gossos i altres animals; els abocadors o plantes de tractament de 
residus sòlids urbans; els abocadors de runes; les plantes de descontaminació i 
desballestament; plantes de compostatge, els aparcaments o vendes i exposició de 
caravanes; vehicles comercials i/o industrials; activitats col.lectives d’interès públic de 
caràcter cultural, educació en el lleure i d’esbarjo; residència per la tercera edat; 
clíniques veterinàries; equipaments i serveis comunitaris que estiguin vinculats 
funcionalment al medi rural; estacions de servei (benzineres); els parcs de maquinària 
per a obres públiques; magatzematge de maquinària i de materials de la construcció i 
d’altres; alberg de joventut; casa de colònies; desmuntables per a celebracions a l’aire 
lliure; espais coberts per events col.lectius fixes; casa pagès o establiments de turisme 
rural; instal.lacions esportives i piscines lligades a activitats turístiques permeses; 
restauració; construccions hoteleres; hotel apartament; càmping o àrees d’acampada; 
parcs temàtics; i parcs d’atraccions; punts d’informació; centres d’interpretació; 
activitats vinculades a altres compatibles (oficines, despatxos, serveis,...); i activitats 
artesanals i artístiques. 

5. Modificació del punt c) de l’apartat 5 de l’article 492 pel que fa a l’Agrícola de 
valor reconegut d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24a) 

En atenció a l’anterior, l’article 492 apartat 5 punt c) queda redactat, en el document a 
aprovar provisionalment, de la següent manera (actualment art. 534.4.c): 
 

 El sostre màxim que es determina a les finques qualificades d'agrícola de valor reconegut 
d'interès ecològic i paisatgístic (clau 24a), no superarà en cap cas el 1% de la seva 
superfície, amb uns màxims de: 

- Finques fins a 1 ha es podrà realitzar un màxim de 100 m2st. 

- Finques de 1 ha a 3 ha es podrà realitzar un màxim de 200 m2st. 

- Finques més grans de 3 ha es podrà realitzar un màxim de 600 m2st. 

Totes les noves implantacions o edificacions s’hauran de justificar en funció d’un estudi 
agronòmic i un projecte tècnic, que justifiqui la seva necessitat. 
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6. Modificació del punt c) de l’apartat 4 de l’article 495 pel que fa a l’Espai Natural 
protegit PEIN (clau 25a) 

Cal esmentar que l’article 495 ha canviat substancialment degut a les al·legacions de 
l’INCASOL, del Consorci de Gallecs i de l’informe de l’Oficina Territorial d'Acció i 
Avaluació Ambiental.  En concret, aquests espais no es definiran com a zones sinó com 
a sistemes generals dins l’àmbit del Pla Director Urbanístic de l'ACTUR de Santa Maria 
de Gallecs, en tractar-se d’espais amb unes condicions agrícoles importants tant per la 
seva extensió i superfície regular, que formen part de l'ACTUR i en alguns casos també 
del PEIN. 
 
En tot cas, en el document del POUM que es presenta a aprovació provisional s’han 
recollit les determinacions de la Direcció General del Desenvolupament Rural, i 
l’articulat queda de la següent manera (actualment art. 160.4.b)): 

 La superfície per a coberts d'eines, magatzems agrícoles o forestals i les diferents 
construccions auxiliars es determinarà per un estudi agronòmic i un projecte 
tècnic, que justifiqui la necessitat de maquinària i el volum d'emmagatzematge 
dels productes obtinguts en l'explotació agrària, d'acord amb la legislació 
sectorial vigent, i les determinacions del Pla Director Urbanístic de l'ACTUR de 
Santa Maria de Gallecs, així com a les determinacions establertes, només en els 
casos corresponents, al Pla d'Espais d'Interès Natural de Gallecs (PEIN). 

7. Modificació del punt c) de l’apartat 4 de l’article 496 pel que fa a l’Espai Natural 
protegit PD Gallecs (clau 25b) 

L’article 496 ha canviat profundament i s’ha unificat amb l’article 495, com a 
conseqüència de les al·legacions de l’INCASOL, del Consorci de Gallecs i de l’informe de 
l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental.  En concret, aquests espais no es 
definiran com a zones sinó com a sistemes generals dins l’àmbit del Pla Director 
Urbanístic de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, en tractar-se d’espais amb unes 
condicions agrícoles importants tant per la seva extensió i superfície regular, que 
formen part de l'ACTUR i en alguns casos també del PEIN. 

En tot cas, en el document del POUM que es presenta a aprovació provisional s’han 
recollit les determinacions de la Direcció General del Desenvolupament Rural, i 
l’articulat queda de la següent manera: 

La superfície per a coberts d'eines, magatzems agrícoles o forestals i les diferents 
construccions auxiliars es determinarà per un estudi agronòmic i un projecte tècnic, 
que justifiqui la necessitat de maquinària i el volum d'emmagatzematge dels 
productes obtinguts en l'explotació agrària, d'acord amb la legislació sectorial 
vigent, i les determinacions del Pla Director Urbanístic de l'ACTUR de Santa Maria de 
Gallecs, així com a les determinacions establertes, només en els casos 
corresponents, al Pla d'Espais d'Interès Natural de Gallecs (PEIN). 
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8. Modificació de l’apartat 2 de l’article 499 pel que fa a l’estructura de la propietat 
del sòl 

Per tant, l’apartat 2 de l’article 499, en el document del POUM que es presenta per a la 
seva aprovació provisional, quedarà redactat de la següent manera (actualment art. 
539.2): 

 La finca mínima segons la legislació sectorial en el sòl no urbanitzable és 
aquella que s’ajusta a les unitats mínimes de conreu o a la unitat mínima de 
producció forestal establertes en l’annex del Decret 169/1983 de 12 d’abril 
sobre Unitats Mínimes de Conreu, i al Decret 35/1990 de 23 de gener sobre 
Unitats Mínimes Forestals. Per al municipi de Palau-solità i Plegamans, 
aquestes són: 

• Unitat Mínima de Conreu en terreny agrícola: 3 hectàrees 

• Unitat Mínima de Conreu en terreny forestal: 25 hectàrees 

 En la zona agrícola forestal (Claus 21a, 21b, 21c i 21d), el Pla fixa una superfície 
mínima de 25 hectàrees, podent ser 2 ha de sòl agrícola i 23 ha de sòl forestal 
(unitat mínima agrícola (Decret 169/1983) i forestal (Decret 35/1990)), per 
edificacions residencials, sempre vinculades a l’activitat agrícola-forestal. 

9. Modificació dels punts a), b), d) i e), de l’apartat 2 de l’article 516 pel que fa 
referència a les condicions generals de construcció, ampliació o reforma 
d’edificacions destinades a usos agrícoles, forestals o agroalimentaris 

Interessa comentar que el document que es presenta per a l’aprovació provisional ja 
conté força canvis en l’articulat del sòl no urbanitzable, a partir de les prescripcions de 
la Direcció General del Desenvolupament Rural, de les diferents al·legacions que fan 
referència a aquesta classe de sòl, així com de l’aplicació de la lògica de preveure una 
normativa ajustada al sòl no urbanitzable d’especial protecció, on el paisatge, el medi 
ambient i la integració siguin elements bàsics que han de respectar les edificacions i 
construccions.  Per aquest motiu, els punts a), b), d) i e) de l’apartat 2 d’aquest article 
516 (actualment art. 556) queden redactats de la següent manera: 

 

a) Cobert d’eines 

 Petita instal·lació destinada a emmagatzemar eines, petita maquinària, 
productes i altres elements relacionats directament amb l'explotació. 

 En caràcter general, es permet la construcció de coberts d’eines amb els requisits 
següents: 

• Inexistència d’altres edificacions destinades a la mateixa finalitat dins de la 
mateixa finca, o bé insuficiència per atendre les necessitats actuals de la 
finca, i que no hagin esgotat el sostre màxim determinat per la clau 
urbanística corresponent. 

• Llicència municipal prèvia. 

• La superfície màxima per a coberts d'eines agrícoles o forestals i les diferents 
construccions auxiliars es determinarà en un estudi agronòmic i un projecte 
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tècnic, que justifiqui la seva necessitat, tenint en compte que el sostre total 
de la finca no es sobrepassi del sostre total màxim. 

• Alçada màxima des de qualsevol punt del terreny en el perímetre de la 
façana serà de 8,00 m., i al carener de la coberta de 12,00 m; a excepció 
d’aquells casos que per la seva funció i activitat requereixen de dimensions 
especials, pels quals es justificarà tècnicament a la llicència d'obres la 
necessitat de major alçada. 

 L'Ajuntament podrà exigir el seu desmuntatge o procedir al seu enderroc quan 
cessi l'activitat, tret que l'element en qüestió formi part del Catàleg de Patrimoni. 

b) Magatzems agrícoles o forestals 

 Instal·lació destinada a emmagatzemar eines, maquinària de tot tipus, productes 
i altres elements relacionats directament amb l'explotació agrícola, i 
instal·lacions destinades a l'elaboració familiar i artesanal de productes derivats 
finals o intermedis de la pròpia explotació. En aquest cas s’admet la 
comercialització a l'engròs d'aquests productes. 

 En caràcter general, es permet la construcció de magatzems agrícoles o forestals 
amb els requisits següents: 

• Inexistència d’altres edificacions destinades a la mateixa finalitat dins de la 
mateixa finca, o bé insuficiència per atendre les necessitats actuals de la 
finca, i que no hagin esgotat el sostre màxim determinat per la clau 
urbanística corresponent. 

• El compliment de la superfície mínima de finca fixada en aquestes Normes en 
funció de cada clau urbanística. 

• Llicència municipal prèvia. 

• La superfície màxima per a magatzems agrícoles o forestals i les diferents 
construccions auxiliars es determinarà en un estudi agronòmic i un projecte 
tècnic, que justifiqui la seva necessitat, tenint en compte que el sostre total 
de la finca no es sobrepassi del sostre total màxim. 

• Alçada màxima dels magatzems agrícoles o forestals serà de 8,00 m. des de 
qualsevol punt del terreny en el perímetre de la façana, i de 12,00 m com a 
màxim al carener de la coberta; a excepció d’aquells casos que per la seva 
funció i activitat requereixen de dimensions especials, pels quals es justificarà 
tècnicament a la llicència d'obres la necessitat de major alçada. 

• La construcció per aquest ús o activitat haurà d'estar vinculada 
preferentment a una edificació principal preexistent inclosa al Catàleg de 
patrimoni i/o al Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. 

• Els nous volums s’annexaran preferentment als preexistents, i si no es 
disposaran a una distància mínima entre volums de 10,00 m, i el tractament 
exterior s’hi haurà d’integrar compositivament. 
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• En cas de necessitat de guarda i custòdia de maquinaria agrària (tractor, 
cuba, remolc...) caldrà acreditar documentalment que vagi a nom del titular 
de la propietat o explotació. 

 L'Ajuntament podrà exigir el seu desmuntatge o procedir al seu enderroc quan 
cessi l'activitat, tret que l'element en qüestió formi part del Catàleg de patrimoni. 

c) Mines, basses, pous o estacions i sistemes de bombament 

 Es troben incloses, totes aquelles instal·lacions que contenen en el seu interior 
equips per a la captació i bombament d’aigua subterrània o procedent 
d’estacions precedents, emmagatzematge o transport d'aigua de les pròpies 
finques o d'altres servides des d'aquestes instal·lacions. 

 En caràcter general, es permet la construcció de totes aquelles instal·lacions 
necessàries per l’activitat que es desenvolupa, amb els requisits següents: 

• Inexistència d’altres edificacions destinades a la mateixa finalitat dins de la 
mateixa finca, o bé insuficiència per atendre les necessitats actuals 
d'aquesta, i que no hagin esgotat el sostre màxim determinat per la clau 
urbanística corresponent. 

• Llicència municipal prèvia. 

• La superfície màxima per a instal.lacions d'aquest tipus es determinarà en 
funció d'un estudi agronòmic i/o un projecte tècnic, que justifiqui la seva 
necessitat, tenint en compte que el sostre total de la finca no es sobrepassi 
del sostre total màxim. 

• Alçada màxima per aquestes instal.lacions serà de 8,00 m. des de qualsevol 
punt del terreny en el perímetre de la façana, i de 12,00 m com a màxim al 
carener de la coberta; a excepció d’aquells casos que per necessitat de la 
instal.lació requereixen de dimensions especials, pels quals es justificarà 
tècnicament a la llicència d'obres la necessitat de major alçada. 

 Per altra banda, i en caràcter general, es permet la construcció de bases i dipòsits 
d’aigua necessàries per l’activitat que es vol desenvolupar, que s’haurà de 
justificar, amb els requisits següents: 

• Inexistència d’altres edificacions destinades a la mateixa finalitat dins de la 
mateixa finca, o bé insuficiència per atendre les necessitats actuals 
d'aquesta, i que no hagin esgotat el sostre màxim determinat per la clau 
urbanística corresponent. 

• Llicència municipal prèvia. 

• S’aplicarà una proporció d’ocupació de 100,00 m2sòl per cada hectàrea amb 
una superfície màxima d’ocupació de 1.000,00 m2sòl, independentment del 
tamany de la finca. 

• S'haurà de justificar l’emplaçament i dimensions de la bassa o del dipòsit en 
base a criteris paisatgístics, d’accessibilitat i de proximitat a la font de 
captació. 
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• S’estableix un radi de 50 m lliure d’obstacles al voltant de la bassa o del 
dipòsit per permetre, eventualment, la seva utilització per part de mitjans 
aeris en l’extinció d’incendis. 

• L’excavació del terreny (terra extreta) s’haurà de compensar amb terraplens 
perimetrals (terra sobreposada) que actuaran com a dic de tancament. 

• L'Ajuntament podrà exigir el seu desmuntatge o procedir al seu enderroc 
quan cessi l'activitat. 

• Els dipòsits d’aigua no sobresortiran de la rasant natural del terreny més 
d’1,20 m, i per tant, el volum restant estarà soterrat. 

• En el cas de bases s'estableix una excavació màxima d’1,50 m del terreny 
natural i un dic supletori màxim d’1,00 m. La relació a/b dels pendents dels 
talussos interior i exterior no ha de superar mai el valor 2. 

d) Granges 

 Es troben incloses, en aquest tipus d'instal·lacions, els allotjaments ramaders 
destinats a la cria i/o engreix de bestiar en estables.  

 Aquest tipus d'instal·lacions han de presentar, en caràcter general, els requisits 
següents: 

• Només s'admet la construcció de noves edificacions destinades a granges en 
les zones 21a, 21b, 21c i 21d. 

• S’admet en tot el sòl no urbanitzable l’activitat ramadera per al consum 
domèstic i familiar en les seves varietats tradicionals i vinculada a una 
explotació agrícola amb una edificació preexistent inclosa al Catàleg de 
patrimoni i/o al Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, i 
sempre que guardin les distàncies pertinents al sòl urbà i urbanitzable, en 
funció de la normativa sectorial. 

• La superfície mínima de la finca per a poder realitzar qualsevol activitat 
ramadera serà l’equivalent a la unitat mínima de conreu (3 Ha), i per tant, el 
sostre edificat màxim determinat segons les claus urbanístiques 
corresponents, a justificar mitjançant Pla especial, solament es podrà situar 
dins una finca que compleixi la unitat mínima de conreu. 

• Qualsevol instal·lació i construcció que allotgi activitats ramaderes requerirà 
de la llicència municipal prèvia i dels diferents permisos pertinents als 
diferents organismes oficials i s’ajustarà a la normativa sectorial vigent per 
l’ampliació o noves construccions. 

• L'Ajuntament podrà exigir el seu desmuntatge o procedir al seu enderroc 
quan cessi l'activitat, tret que alguns dels elements constructius formin part 
del Catàleg de patrimoni. 

• El sostre màxim en construccions ramaderes serà de 6.000 m2st en les claus 
21c i 21d, i de 2.000 m2st en la clau 21a i 21b, sempre condicionada al 
compliment de la normativa sectorial, i en funció de la superfície de la 
parcel·la. 
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• L'alçada màxima per aquestes instal·lacions serà de 8,00 m. des de qualsevol 
punt del terreny en el perímetre de la façana, i de 12,00 m com a màxim al 
carener de la coberta; a excepció d’aquells casos que per necessitat de la 
instal·lació requereixen de dimensions especials (dipòsits, sitges,....), pels 
quals es justificarà tècnicament a la llicència d'obres la necessitat de major 
alçada. 

• La construcció per aquest ús o activitat haurà d'estar vinculada 
preferentment a una edificació principal preexistent inclosa al Catàleg de 
patrimoni i/o al Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. 

• Els nous volums s’annexaran preferentment als preexistents, i si no es 
disposaran a una distància mínima entre volums de 10,00 m, i el tractament 
exterior s’hi haurà d’integrar compositivament.  

• Les distàncies al nucli de població i a les zones residencials quedarà 
determinada segons el tipus d'explotació i en funció de la legislació sectorial. 
La distancia de les noves edificacions a qualsevol massa boscosa serà de com 
a mínim 50,00 m. 

• Per instal·lar o ampliar una explotació ramadera existent, caldrà emplaçar 
les edificacions 500,00 m, separades respecte dels habitatges existents.  

10. Modificació de la regulació generals dels usos admesos en el sòl no urbanitzable 

Aquesta modificació que es proposa quedarà inclosa en el document a aprovar 
provisionalment, ja que el quadre general dels usos admesos en SNU ha d’incorporar 
tots els canvis realitzats a partir de la consideració dels informes sectorials i les 
al·legacions. 

11. Modificació del Catàleg de masies i cases rurals del POUM 

En atenció a l’anteriorment recomanat per la Direcció General de Desenvolupament 
Rural, i al contingut de l’informe territorial i urbanístic emès per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, el document del POUM que es presenta per a la seva aprovació 
provisional, i més específicament el Catàleg de Masies i Cases rurals en el Sòl No 
Urbanitzable, és modifica en base a diferents consideracions, i en concret se 
n’exclouen les construccions no residencials esmentades a l’informe.  Això comporta 
l’eliminació de fitxes del Catàleg, tot i que no és així en l’Inventari de totes les 
construccions en Sòl No Urbanitzable, la memòria i la normativa, on senzillament 
s’especifica que aquestes construccions es sotmeten a les previsions del sòl no 
urbanitzable en funció de la clau urbanística en la qual quedin ubicades. 

Per altra banda, es comparteix que les masies que queden incloses en l’espai PEIN han 
de complir amb la normativa de protecció del medi natural.  No obstant, en l’espai 
PEIN de Gallec només es situa un equipament tècnic format per les antenes i les 
construccions on s’ubiquen les instal·lacions de RNE.  I la resta de construccions del 
municipi de Palau-solità i Plegamans que queden incloses en el PD de Gallecs, però 
excloses de l’espai PEIN, són la masia de Can Maiol, la masia de Can Boada Nou i 
l’antiga construcció de la Creu Roja. 
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Per últim, cal puntualitzar que el document del POUM està format pel Catàleg de 
Masies i Cases Rurals a preservar en el Sòl No Urbanitzable, les quals queden 
determinades en unes fitxes escrites i gràfiques; però el POUM també recull totes les 
construccions existents en el Sòl No Urbanitzable, que es contenen en el corresponent 
Inventari. 
 
 

 
Petició 9 Registre d’entrada núm. 11.424- 17/10/2013  

Direcció General de Patrimoni Cultural - Mª Àngels Torras Ripoll 
 Carrer Muntaner núm. 221 - 08036 Barcelona  
 

Antecedents 

El municipi de Palau-solità i Plegamans té com a planejament general dins el seu terme 
el Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat definitivament en data 27.07.1978. 

En els últims anys, s'ha volgut tirar endavant un nou Pla d'Ordenació Urbanístic 
Municipal (POUM), el qual s'ha aprovat inicialment per segona vegada pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el 30 d’abril de 2013. 

En data 17 de maig de 2013 (registre d’entrada 001975/0391E) l’alcaldessa de Palau-
solità i Plegamans va sol·licitar l’informe sobre el document del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Palau-solità i Plegamans, en virtut del que disposa a l’article 
83.5 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 

El document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-solità i Plegamans va 
estar presentat a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya en suport digital. 

El 17 d'octubre de 2013, va entrar per registre a l'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, l'informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, referent al document del POUM, però principalment al Catàleg de Protecció 
del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic, així com en menor mesura al Catàleg de 
masies, cases rural i altres construccions en sòl no urbanitzable. 

L'informe, que és favorable, conté un seguit de determinacions i prescripcions en 
referència al document, que cal corregir i modificar, si més no justificar. 
 
Aportació: 

L'aportació, que fa la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya al document del POUM, i més concretament al Catàleg de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic i al Catàleg de masies, cases rural i altres 
construccions en sòl no urbanitzable, documents que es troben inclosos en el POUM, 
presenta els punts següents: 

1. En la fitxa 1.01 El Castell de Plegamans s’ha d’esmentar que és BCIN per la 
disposició addicional 1.2 de la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni 
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cultural català (Núm. Registre: 1177-MH R.I.5115582), i que els projectes d’obra 
o intervenció hauran de ser aprovats per la Comissió Territorial del Patrimoni 
Cultural. 

2. En la fitxa 1.02 Comanda Templera de Santa Magdalena s’ha d’esmentar que és 
BCIN per la disposició addicional 1.2 de la Llei 9/93, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català (Núm. Registre: 1178-MH R.I.5115583), i que els 
projectes d’obra o intervenció hauran de ser aprovats per la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural. 

3. En la fitxa 3.01 Can Carreter ( Ca l’Abundàncies) cal esmentar que l’escut és 
BCIN pel Decret de 14 de març de 1963, de protecció d’escuts i creus de terme 
(Núm. Registre: 3908-MH. R-I-51-12059), i indicar que els projectes que afectin 
a l’escut hauran de ser aprovats per la Comissió Territorial del Patrimoni 
Cultural. 

4. En la fitxa 3.09 Can Falguera s’ha d’esmentar que l’escut és BCIN pel Decret de 
14 de març de 1963, de protecció d’escuts i creus de terme (Núm. Registre: 
3907-MH. R-I-51-12058), i indicar que els projectes que afectin a l’escut hauran 
de ser aprovats per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural. 

5. L’article 23 de la normativa del document C. del Catàleg de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i arqueològic estableix que: 

 “Els BCIL es poden desplaçar per causa de força major o interès social. 
L’autorització s’ha de tramitar en la forma prevista per a la declaració de 
l’element com a bé d’interès local” 

 Per tant, resulta necessari que aquest article precisi el procediment per a 
determinar com es certifica el supòsit d’interès social, i que concreti amb més 
detall el procediment de tramitació de l’autorització de desplaçament. 

6. La normativa del Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic 
ha de fer constar que l’òrgan competent per autoritzar les obres en els béns 
protegits és el següent: 

a) Béns culturals d’interès nacional (BCIN): 
 Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

b) Béns culturals d’interès local (BCIL): 
 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Tanmateix, correspon a la 

Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona emetre 
informes sobre les protestes de deixar sense efecte la declaració de 
béns culturals d’interès local, d’acord amb l’article 17.4 de la Llei 9/93, 
de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 

c) Béns Patrimonials d’Interès Municipal (BPIM): 
 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
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d) Autorització d’intervencions arqueològiques: 
 Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

7. A la normativa del Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i 
arqueològic cal afegir que, pel que fa al tractament final de les façanes dels 
edificis catalogats, l’Ajuntament podrà requerir que es realitzi un estudi 
cromàtic i estratigràfic fet per un tècnic especialitzat, amb l’objecte de conèixer 
amb precisió materials, textures i cromatismes originaris. 

8. A l’article 3.2, on diu LPCC, ha de dir: Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. 

9. Diversos edificis catalogats tenen un clar interès arqueològic, per la seva 
antiguitat i rellevància històrica, i que en cas de ser objecte d’obres seria precís 
que s’hi realitzés un control arqueològic. 

 1.03. Molí, nau i bassa 
 3.01. Can Carreter 
 3.03. Ca n’Arimon 
 3.05. Can Cerdà 
 3.06. Can Cladelles 
 3.07. Can Cortès  
 3.09. Can Falguera  
 3.10. Can Gordi  
 3.13. Can Padró  
 3.22. Can Puigoriol  

 En aquestes fitxes s’ha d’esmentar que abans de concedir una llicència d’obres 
en els edificis, es demanarà informe al Departament de Cultura sobre les 
mesures arqueològiques que ha de prendre el promotor, si això és necessari en 
funció del tipus d’obra. 

10. A l’article 21.6, sobre les Àrees de Protecció Arqueològica, s’ha d'incloure o 
resumir les prescripcions que es reprodueixen a les fitxes de jaciments. Es 
proposa el següent redactat: 

“En la tramitació de tots els projectes d’obres, instal·lacions o d’activitats, 
dins del perímetre de l’àrea arqueològica, s’haurà de sol·licitar informe al 
Departament de Cultura, el qual dictaminarà si és necessari que el promotor 
dugui a terme una intervenció arqueològica de documentació, control o 
altres, i en quina fase.” 

 En el mateix article s’ha de fer constar que els béns arqueològics estan 
protegits per la Llei del Patrimoni Cultural Català i només es poden afectar amb 
l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

11. En el Catàleg de Masies s’hi inclou una construcció anomenada jaciment 
arqueològic de l’època medieval (fitxa 3.04 del Catàleg de Masies). Aquets 
element ha de ser suprimit del Catàleg de Masies i inclòs en el  Catàleg de 
protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. 
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12. Al Catàleg de Masies hi ha incloses tres fonts (3.01, 3.02, 3.03), no es considera 
la seva inclusió al Catàleg de Masies. D’altra banda, la seva inclusió al catàleg de 
patrimoni és correcta. 

13. A les fitxes del Catàleg de Masies que corresponen a edificis també inclosos al 
Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic, ha de constar 
aquest fet dins del camp “Protecció existent”, indicant  el numero de fitxa del 
Catàleg de protecció del patrimoni. 

 

 
Resposta7: 

Pel que fa a l'informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya al document del POUM, s’han atès totes les consideracions contingudes en 
aquest, en el sentit següent: 

- Consideracions 1, 2, 3 i 4: 

Els suggeriments d’incorporació de dades a les fitxes del Catàleg 1.01, 1.02, 3.01 i 
3.09 s’han inclòs, amb les modificacions i afegits corresponents. Aquesta mateixa 
informació s'ha incorporat en les fitxes, en el document de la memòria i en els 
quadres que s'adjunten al final del document C. 

- Consideració 5: 

L’art. 23.4 NNUU del Catàleg ha passat a tenir la redacció següent: 

El desplaçament d'elements d’interès local és autoritzable solament quan resulta 
imprescindible per causa de força major o interès social. La declaració d'interès social serà 
declarat per acord del Ple de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. L’autorització s’ha 
de tramitar en la forma prevista per a la declaració de l'element com a bé d’interès local i 
amb consulta prèvia a la Comissió de Patrimoni. 

- Consideració 6: 

S’ha incorporat la constància sobre quin ha de ser l’òrgan competent per autoritzar 
les obres en els béns protegits, mitjançant un nou art. 37 de les NNUU del Catàleg, 
amb el títol i contingut següents: 

Art. 37. Òrgan competent per autoritzar les actuacions en els elements del 
Catàleg 

L’òrgan competent per autoritzar les obres en els béns protegits d'aquest 

Catàleg, en funció de la seva categoria de protecció, és el següent: 

- Béns culturals d’interès nacional (BCIN): 

                                                
7 La resposta ja va ser tramesa a la Direcció General el 12/06/2014 (Reg. Sortida 3455, veure 
Annex, pàgines 43 a 56), i va donar lloc a la segona resposta de l’organisme oficial de 
23/09/2014, rebuda el 30/09/2014 (Reg. Entrada 10127). El document que es presenta a 
aprovació provisional i definitiva incorpora totes les prescripcions de la DG. 
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 Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona del Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

- Béns culturals d’interès local (BCIL): 

 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Tanmateix, correspon a la 

Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona emetre informes 

sobre les protestes de deixar sense efecte la declaració de béns culturals 

d’interès local, d’acord amb l’article 17.4 de la Llei 9/93, de 30 de 

setembre, del patrimoni cultural català. 

- Béns Patrimonials d’Interès Municipal (BPIM): 

 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

- Autorització d’intervencions arqueològiques: 

 Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

- Consideració 7: 

S’ha afegit la referència a les façanes dels edificis catalogats, amb un nou article 35: 

"Art. 35. Tractament de les façanes en edificis catalogats 

En el cas d'actuacions en les façanes i en elements exteriors de les edificacions 
incloses en el catàleg, l’Ajuntament podrà requerir que es realitzi un estudi 
cromàtic i estratigràfic fet per un tècnic especialitzat, amb l’objecte de conèixer 
amb precisió materials, textures i cromatismes originaris". 

- Consideració 8: 

L’art. 3.2 NNUU s’ha modificat i passa a tenir la redacció següent: 

"El Catàleg concreta la regulació del patrimoni cultural immobiliari, arqueològic 
i ambiental de Palau-solità i Plegamans segons el que estableix la Llei 9/1993 
del Patrimoni Cultural Català". 

- Consideració 9: 

Pel que fa als edificis amb interès arqueològic detallats en l’informe, han incorporat 
la previsió que cal realitzar-ne un control arqueològic en cas de ser objecte d’obres.  
És així en les fitxes següents: 

 1.03. Molí, nau i bassa 
 3.01. Can Carreter 
 3.03. Ca n’Arimon 
 3.05. Can Cerdà  
 3.06. Can Cladelles 
 3.07. Can Cortès  
 3.09. Can Falguera  
 3.10. Can Gordi  
 3.13. Can Padró  
 3.22. Can Puigoriol  
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- Consideració 10: 

S’ha modificat l’art. 21.6 NNUU del Catàleg, intercalant un paràgraf amb la redacció 
següent: 

"En la tramitació de tots els projectes d’obres, instal·lacions o d’activitats, dins 
del perímetre de l’àrea arqueològica, s’haurà de sol·licitar informe al 
Departament de Cultura, el qual dictaminarà si és necessari que el promotor 
dugui a terme una intervenció arqueològica de documentació, control o altres, i 
en quina fase." 

- Consideració 11: 

S’ha suprimit la fitxa 3.04 del Catàleg de Masies i cases rurals, deixant aquest 
jaciment arqueològic al Catàleg de protecció de patrimoni arquitectònic i 
arqueològic. 

- Consideració 12: 

S’han exclòs les fonts del Catàleg de Masies i cases rurals (fitxes 3.01, 3.02 i 3.03), 
mantenint la seva inclusió al Catàleg de patrimoni (fitxes 5.01, 5.02 i 5.03). 

- Consideració 13: 

En les fitxes del Catàleg de Masies i cases rurals, que corresponen a edificis també 
inclosos al Catàleg de patrimoni, es fa una menció expressa en l'apartat 
d'observacions, dins de la proposta, al número de fitxa corresponent, la categoria i 
el nivell de protecció corresponent al Catàleg de Patrimoni.  En la normativa del 
Catàleg de masies i cases rurals, i també en el de Patrimoni, s’inclou també una 
previsió expressa dirigida a distingir l’abast d’un i altre catàlegs i la subjecció que 
suposa de cada element. 
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Petició 10 Registre d’entrada núm. 6520  de 17/06/2013 
  Àrea municipal de l’Agència de Residus de Catalunya-Sr. Josep Simó 
  Dr. Roux, 80  08017 BARCELONA 
 

 
Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

Informe favorable, recordant que caldrà donar compliment a la normativa i els plans i 
programes referents a residus. 
 

Resposta8: 

Del contingut de l’informe no se’n deriva cap necessitat de canvis en el POUM.  Tot i 
que, en els apartats corresponents de la normativa i de la memòria del document que 
es presenta a aprovació provisional s’afegeixen un seguit de criteris i actuacions; en 
concret: 

- Es fomentarà el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i es facilitarà la 
disponibilitat d'instal·lacions adequades per al seu tractament i/o dipòsit.  

- Es podrà preveure, mitjançant ordenances específiques, els espai reservats 
suficients per a la col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per 
optimitzar les operacions de recollida i transport de residus, de conformitat amb 
l’article 49 del Decret Legislatiu 1/200,de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei reguladora dels residus. 

- Els residus d’enderroc, de la construcció i d’excavacions que es generin en el 
desenvolupament del pla, es gestionaran en instal·lacions autoritzades per 
l’Agència de Residus de Catalunya, i d’acord amb la normativa vigent en matèria 
de residus (Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora dels residus, i el Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció). 

- En el supòsit de que es vulgui implantar una planta de valorització de residus de 
la construcció caldrà donar compliment als requeriments de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya durant el període 2007-2012, pel que fa al nombre 
d'instal·lacions necessàries, tal i com defineix el Programa de Gestió de Residus 
de la Construcció (PROGROC). 

- Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb 
activitats potencialment contaminants del sòl, caldrà que s’ajusti al compliment 
del Real Decreto 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació d’activitats 

                                                
8 La resposta ja va ser tramesa el 13/05/2014 (Reg. Sortida 2847). Veure Annex, pàgines 57 a 
62) 
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potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració 
de sòls contaminants. 

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

 
 

Petició 12a Registre d’entrada núm. 5839 de 7/6/2013 
  Agència Catalana de l’Aigua – Josep M. Aguiló Saün 
  C. Provença 204-208 – 08036 Barcelona 
 

Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

L’ACA assenyala que el seu informe es vehicularà a través del Departament de Territori 
i Sostenibilitat. 
 
L'informe de l'ACA determina un seguit de consideracions a tenir en compte en el 
document del POUM, per la seva aprovació provisional, aquestes recollides i 
agrupades per conceptes, son fonamentalment les següents: 

1. Domini públic hidràulic i zona de policia 
 
Les lleres públiques d’aquest municipi són: la Riera de Caldes, la Riera de Sentmenat, la 
Riera de Can Duran, el torrent de l’Home Mort, el torrent d’en Baells, el torrent de Can 
Turull, el torrent de Ca l’Aiguader i el torrent de Caganell. 
 
Com defineix l’article 5 del TRLA, les lleres de domini privat són les que discorre l’aigua 
de pluja ocasionalment i travessen finques particulars.  
 

L’article 6 del RDPH defineix els marges com els terrenys que llinden amb les lleres 
públiques, i estableix que, en tota la seva longitud, els marges estan subjectes a: 

a) Una zona de servitud de pas de 5 m d’amplada per a ús públic, regulada al 
RDPH 

b) Una zona de policia de 100 m d’amplada on es condicionarà l’ús del sòl i de les 
seves activitats. 

 
Zona de servitud: 

Les finalitats s’estableixen a l’article 7.1 del RDPH. Ha de quedar lliure de qualsevol 
construcció per ser practicable en tot moment. Qualsevol actuació ha d’estar sotmesa 
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a l’especificat de l’article 7.2 del RDPH i qualsevol plantació arbòria requerirà 
autorització de l’ACA. 
 
Zona de policia (100 m): 

Amb la finalitat de protegir el domini hidràulic i el règim de torrents, l’article 9 del 
RDPH estableix que a la zona de policia de 100 m d’amplada les següents activitats i 
usos del sòl resten sotmeses al RDHP. 

a) Les alteracions substancials del relleu del terreny 

b) Les extraccions d’àrids 

c) Les construccions de qualsevol tipus, definitives o provisionals 

d) Qualsevol ús o activitat que suposi un obstacle per al corrent en règim 
d’avingudes, o que pugui ser causa de degradació o deteriorament dels 
domini públic hidràulic. 

 
Per realitzar obres en zones de policia de lleres es requereix autorització de l’ACA, a 
no ser que el Pla d’ordenació Urbana o altres figures de planejament hagin estat 
informat per l’ACA i s’hagin recollit les previsions formulades en aquest informes. 
 
En qualsevol cas, totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini públic 
hidràulic caldrà que tinguin l’autorització d’aquest organisme, excepte en els casos 
en què l’informe exclogui expressament aquesta necessitat. 
 
Per altra banda, aquestes obres en zona de domini públic hidràulic es realitzaran en 
base a les guies tècniques de l’ACA. 

Tant les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge menors, obres de fàbrica 
en camins rurals, guals, etc.), com els encreuaments de conduccions o serveis sota 
lleres, caldrà que es facin d’acord amb el document tècnic redactat per l’ACA “Guia 
tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny d’infrastructures que interfereixen 
amb l’espai fluvial”. 

Els càlculs hidrològics es faran d’acord amb el que estableix el document tècnic 
“Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al estudi d’inundabilitat d’àmbit local” 
aprovat per l’ACA. 

2. Abastament d’aigua potable 

L’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua determina que, segons el Pla d’Abastament i 
Distribució d’aigua en alta de Catalunya (PSAAC,2009), la xarxa de Palau-solità i 
Plegamans no presenta problemes pel que fa la quantitat del recurs. 

CASSA gestiona el subministrament des del 2000, i compra l’aigua a ATLL (aigües Ter-
Llobregat). 

L’aigua en alta es subministrada per ATLL a través d’una canonada de fibrociment de 
700 mm de diàmetre que discorre per la Riera de Caldes i des dels dipòsits de Can 
Falguera (6000m³) i de Can Riera (2000 m³). 
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Per tant, l’informe de l’ACA és favorable en relació a l’abastament d’aigua, ja que 
CASSA assegura en un certificat aquesta gestió i l’abastament suficient. 

Per altra banda, l’informe de l’ACA proposa fomentar l’estalvi, amb la incorporació en 
els projectes dels nous edificis de sistemes d’estalvi d’aigua. 

Es recomana, per tal de fomentar l’estalvi d’aigua, realitzar  una Ordenança d’estalvi 
d’aigua (com la de la Diputació de Barcelona).  L’aplicació d’aquesta ordenança 
permetrà assegurar que tots els edificis disposin de mecanismes d’estalvi d’aigua per a 
cada habitatge, locals o usos diferents.  L’ordenança haurà d’exigir la incorporació d’un 
o més sistemes de reutilització d’aigua  als edificis. 

Pel dimensionament dels dipòsits d’aigua de pluja, l’ACA recomana l’ús de la guia de 
referència, que mitjançant un àbac es dimensiona el dipòsit en funció de la superfície 
de teulada, l’àmbit geogràfic i els usos previstos. 

L’ACA recomana que els serveis municipals de reg de zones verdes i de neteja viària i 
clavegueram s’utilitzin preferentment aigua de fonts alternatives a la potable ( aigua 
regenerada, subterrània, de pluja).  

3. Sanejament 

En l’actualitat el municipi depura les aigües residuals a l’EDAR de La Llagosta, 
gestionada pel Consorci per la Defensa de la Conca del Besòs. 

Els nous sectors residencials determinen un total de 2.337 habitatges, els PAUs 
representen 2.460 habitatges i els PMUs generen 645 habitatges, tots sumen 5.442 
habitatges.  

Pels sectors de creixement residencial s’haurà de justificar el tipus de xarxa escollida 
(separativa o unitària per a aigües residuals i d’escorrentia) i alhora plantejar mesures 
que limitin l’aportació d’aigües de pluja als col·lectors, motiu pel qual es recomana 
d’escollir la instal·lació separativa. 

En el cas d’aigües residuals d’origen industrial, s’hauran d’establir preferentment 
xarxes de sanejament separatives i incorporar un tractament d’aigües d’escorrentia, 
independent del tractament d’aigües residuals. 

Respecte a la xarxa en alta, d’acord amb la situació geogràfica i el sistema públic de 
sanejament més proper, s’haurà de connectar  a la Llagosta, l’administració actuant del 
qual és el Consorci de la Conca del Besòs. 

Atès els nous desenvolupaments urbanístics previstos pel POUM i segons la informació 
disponible de l’ACA, s’haurà de delimitar una reserva de sòl, per tal d’instal·lar una 
solució autònoma de depuració i incloure-la en la partida pressupostaria. 

Per tant, es proposa per part de l’ACA que totes les ordenacions que s’adjunten en un 
llistat (32 PAUs, 11 PMUs i 12 SUDs) tinguin una solució autònoma de depuració, i que 
els planejaments facin una reserva de sòl per poder-hi ubicar en un futur aquestes 
instal·lacions.  Aquestes ordenacions són les següents: 
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Polígons d'Actuació Urbanística (PAU) en Sòl Urbà No Consolidat (SUNC) 

PAU-04 La Cooperativa 

PAU-06 Els Pins 

PAU-08 Can Parera 

PAU-09 El Castell 

PAU-11 Montjuïc Nord 

PAU-13 Can Puigoriol 

PAU-14 Avda. Folch i Torres 

PAU-15 Can Maiol Sud 

PAU-16 Can Figueres 

PAU-17 Plegamans Sud 

PAU-18 Illes Balears 

PAU-19 Camí de Can Clapés 

PAU-20 Puighebreuada 

PAU-21 Sant Josep Oriol 

PAU-22 Sant Joan 

PAU-23 Can Burguès 

PAU-24 Can Planes 

PAU-25 Cal Pansa 

PAU-26 Dante 

PAU-27 Industria 

PAU-28 Horta del Rector 

PAU-29 La Marinada 

PAU-30 Avda. Catalunya 

PAU-34 Ausias March 

PAU-33 Carolines - Pollancres 

PAU-36 Camí de Can Llonch 

PAU-37 Avda. Ebre 

PAU-38 Puigmal 

PAU-39 Llibertat 

PAU-40 Colom 

PAU-41 Industrial Can Parera 

PAU-42 Catalunya - Castell 

PAU-43 Can Agell (en el document d’aprovació inicial era PMU) 

Plans de Millora Urbana (PMU) en Sòl Urbà No Consolidat (SUNC): 

PMU-01 Can Pavana (Polígon A i B) (en el document per l’Aprov. Inicial aquest PMU eren dos 
(PMU-01.  Bosc de Can Pavana i PMU-02. Camí de Can Pavana) 

PMU-02 La Pujada (abans PMU-11) 

PMU-03 Serra de Plegamans 

PMU-04 Carrer del Sol 

PMU-05 Camí de Can Padró 

PMU-06 Font de Sant Josep 

PMU-07 Camí Reial (abans PMU-12) 

PMU-08 Can Cortès 

PMU-09 Avda. Navarra 
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PMU-10 Cal Viejo 

PMU-11 Barri de Can Parera (abans PMU-13) 

Sols Urbanitzables Delimitats (Sectors residencials) 

SUD.01. Sector Forn del Vidre  

SUD.02. Sector Pla del Molí  

SUD.03. Sector Camí de Sentmenat  

SUD.04. Sector Can Cladelles 

SUD.05. Sector Can Maiol Nord  

SUD.06. Sector Avda. Camí Real  

SUD.07. Sector Can Boter (abans en l’Aprov. Inicial  SUD-10)  

SUD.08. Sector Bosc de Can Padró  

SUD.09. Sector El Pedró  

Sols Urbanitzables Delimitats (Sectors industrial i serveis) 

SUD.10. Sector Industrial Llevant (abans en l’Aprov. Inicial  SUD-12) 

SUD.11. Sector Can Valls 

Sols Urbanitzables No Delimitats (Sectors residencials) 

SUND.01. Sector Can Riera (abans en l'Aprov. inicial SUD.07) 

En els sectors que s’executin sense planejament derivat, aquesta condició ha de 
constar en la fitxa urbanística corresponent. 

D’acord amb els compromisos de la Direcció general d’Urbanisme, la reserva de sòl 
destinat a l’EDAR podrà estar qualificada de serveis tècnics (sent prioritària aquesta a fi 
de garantir la ubicació de la planta si fos necessari) i d’equipaments privat (en el cas de 
que l’Agència pugui connectar-se a l’EDAR mitjançant la subscripció d’un conveni). 

L’Ajuntament haurà de comunicar a l’ACA el projecte d’urbanització. En aquest tràmit 
l’ACA determinarà, en base a l’estat de saturació del sistema, les previsions del PSARU i 
la valoració d’alternatives, si és possible o no la connexió al sistema públic. 

En el cas de fer la connexió, la nova promoció haurà d’assumir els costos econòmics de 
la seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de 
sanejament. 

En els cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament, el promotor 
haurà d’executar la reserva de sòl i partida pressupostària prevista a en el planejament 
per garantir la depuració de les aigües residuals del sector. El projecte d’urbanització 
haurà d’incloure el cost total de la solució global de sanejament ( també l’EDAR) a fi 
que, passi a formar part de les despeses a assumir per els propietaris i s’incloguin a la 
reparcel·lació com a càrrega real.  

Les xarxes d’aigües pluvials dels nous sectors hauran d’incorporar les obres i 
instal·lacions que permetin retenir i evacuar adequadament cap a la depuradora 
d’aigües residuals urbanes les primeres aigües d’escorrentia de la xarxa de sanejament 
amb elevades concentracions de contaminants produïdes en els episodis esmentats. 
Els sobreeixidors a la llera hauran de preveure en el broncal de sortida les estructures 
necessàries de transició, dissipació d’energia i protecció de marges i llera per no 
ocasionar afeccions sobre el domini hidràulic ni a tercers. 
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Les masies o cases rurals que generin aigües residuals hauran de disposar de 
l’autorització d’abocament si no estan connectades a la xarxa municipal.  

4. Inundabilitat. Hidrologia-hidràulica 

En l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua es menciona que en l’ISA preliminar del 
POUM es parla d’un estudi d’inundabilitat redactat per l’Institut Geològic de Catalunya 
en el 2009, però que aquest estudi no s’aporta a la documentació presentada. 

Per altra banda, els estudis de l’ACA permeten ajustar la informació obtinguda amb la 
delimitació de les zones inundables i proporcionen resultats per aplicar-los en els 
treballs de planificació urbanística. 
 
Les problemàtiques analitzades en l’informe de l’ACA són les següents: 

Riera de Caldes (marge esquerre) 

a) PMU-01. Can Pavana (Polígon A i B) 

L’àmbit del PMU-01. Bosc de Can Pavana no és inundable fins a un període de 
retorn d’entre 100 i 500 anys, i els calats de la làmina d’aigua en un episodi de 500 
anys de recurrència assoleixen valors d’entre 0,25 i 1,30 m d’alçada sobre el nivell 
actual dels terrenys. 

Pel que fa a l’àmbit PMU-02.  Camí de Can Pavana l’àmbit és inundable per 
l’extrem nord-oest, amb calats de la làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de 
recurrència que assoleixen valors entre 0,09 i 0,40 m d’alçada sobre el nivell actual 
dels terrenys. 

La fitxa del PMU no preveu l’execució de cap infraestructura de protecció al 
respecte. 

b) SUD-06. Av. Camí Reial 

L’àmbit del SUD-06. Av. Camí Reial no és inundable fins a un període de retorn 
d’entre 100 i 500 anys, afectant només al vial que llinda amb la Riera de Caldes 
amb calats de la làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència 
assoleixen valors entre 0,09 i 0,60 m d’altura sobre el nivell actual dels terrenys, 
afectant una petita part del vial i de la zona verda. 

c)  PMU-09. Av. Navarra 

L’àmbit C, d’ús industrial, al marge oest de la Riera de Caldes, no és inundable fins 
a període de retorn d’entre 100 i 500 anys, afectant el seu extrem sud-oest amb 
calats de la làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència, que 
assoleixen valors d’entre 0,14 i 0,57 m d’alçada sobre el nivell actual dels terrenys  

d) PE-01. Industrial Riera de Caldes 

L’àmbit és inundable principalment en el parc de l’Hostal del Fum, amb calats de la 
làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència que assoleixen valors 
d’entre 0,15 i 2,94 m d’alçada sobre el nivell actual dels terrenys, afectant en gran 
mesura a la zona verda del parc i a les naus industrials que ocupen la peça 
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compresa entre l’avda. del Camí Reial, el carrer Basters i la Via Augusta, així com a 
tres edificis del Grup Uriach que es troben deprimits respecte a l’avinguda. 

Riera de Caldes (marge dret) 

e) PAU-02. Sant Roc 

El vial que limita amb l’endegament de la riera de Caldes és inundable, així com 
també petites zones enjardinades dels habitatges que es troben a primera línia. El 
calat de la làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència assoleixen 
valors d’entre 0,10 i 0,74 m d’alçada sobre el nivell actual dels terrenys. També hi 
ha un habitatge en la confluència entre el carrer de la Font i el carrer de Can Pujol, 
on el calat de la làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència assoleix 
de fins a 0,86 m. 

f) PMU-09. Av. Navarra 

L’àmbit A, d’ús industrial, al marge dret de la Riera de Caldes, és inundable 
principalment al seu extrem nord, amb calats de la làmina d’aigua en un episodi de 
500 anys de recurrència que assoleixen valors d’entre 0,05 i 0,78 m d’alçada sobre 
el nivell actual del terreny. 

g) PAU-41. Industrial Can Parera 

L’àmbit és inundable principalment en el seu extrem est, amb calats de la làmina 
d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència assoleixen valors entre 0,45 i 1,10 
m d’alçada sobre el nivell actual del terreny. Aquesta situació es pot veure 
agreujada per la presència del torrent de Can Burguès que passa per sota de l’obra 
de pas de la carretera i que en aquest tram no té una llera definida. 

h) Sòl urbà- Palau Industrial 

La pràctica totalitat de l’àmbit és inundable per la Q500. Els calats de la làmina 
d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència de la riera de Caldes, assoleixen 
valors entre 0,15 i 0,70 m d’alçada respecte dels terrenys amb ús industrial. Per 
una Avda. de Q100 l’àmbit no és inundable. No obstant, aquest estudi no ha tingut 
en compte l’efecte del torrent de Can Burguès que discorre entre les naus i el talús 
present a l’àmbit. 

Torrent d’en Baells / Torrent de Can Duran (marge esquerre) 

i) PMU-07 Can Agell (en l’aprovació provisional PAU-43) 

El límit nord-oest de la pastilla de menor superfície és inundable. Els calats de la 
làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència assoleixen valors entre 
0,10 i 0,55 m d’alçada per sobre dels terrenys actuals. 

j) PAU-11. Montjuïc Nord – Àmbit C 

Aquest polígon es determina en 3 àmbits, i la pràctica totalitat de l’àmbit C és 
inundable. Els calats de la làmina de l’aigua en un episodi de 500 anys de 
recurrència assoleixen valors d’entre 0,15 i 2,20 m d’alçada respecte el nivell de 
terrenys.  
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k) SUD-04. Can Cladelles 

La pastilla d’equipaments esportius just al nord del camp de futbol son inundables 
a partir de períodes de retorn de 10 anys i tenen una condició d’inundabilitat greu, 
amb calats superiors a 1,10 m per T10. Per períodes de retorn de T500 els calats en 
aquesta zona arriben a 1,79 m. 

En el cas d’una pastilla classificada com a 4s, situada entre el nou vial que creuarà 
el sector de nord a sud i el carrer de Santa Margarida, és inundable, a partir de 
períodes de retorns de T50, amb calats de la làmina d’aigua de 0,08 m. Per T500 la 
làmina s’incrementa fins a calats de 0,56 m. 

Tenint en compte els valors ambientals d’aquest sector, tant proper al torrent de 
Can Duran i la riera de Caldes, es recomana la desclassificació d’aquest àmbit o bé 
l’adequació dels usos compatibilitzant-los d’acord amb els nivells de risc que s’han 
identificat. Si no es planteja una d’aquestes opcions el sector haurà d’implementar 
mesures de protecció que necessàriament passaran per actuar directament sobre 
el riu amb el conseqüent impacte sobre l’àmbit fluvial. 

Finalment, també s’ha de corregir en les fitxes i en la documentació l’error de 
parlar de la riera de Sentmenat en comptes de la riera de Can Duran, quan es parla 
del pont sobre la riera en el vial que travessa de nord a sud l’àmbit. 

l) PAU-03. Montjuïc 

L’extrem que limita amb el torrent d’en Baells o torrent de Can Duran és inundable. 
Els calats de la làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència assoleixen 
valors entre 0,10 i 1,05 m d’alçada sobre el nivell actual del terreny, zonificat com a 
cases aïllades. 

En el cas de l’habitatge del carrer Oliana núm. 25 la làmina d’aigua per un T500 
arriba a un calat de 0,52 m afectant l’habitatge i la zona verda privada. El mateix 
passa a l’habitatge del carrer Montjuïc núm. 19 on el calat de la làmina d’aigua per 
una T500 arriba a 1,86 m a la zona enjardinada. 

Torrent d’en Baells / Torrent de Can Duran (marge dret) 

m) PAU-20. Puighebreuda 

L’extrem nord que limita amb el torrent d’en Baells o torrent de Can Duran és 
inundable. Els calats de la làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència 
assoleixen valors entre 0,14 i 2,39 m d’alçada sobre el nivell actual dels terrenys 
afectant zones verdes i vials. 

n) SUD-03. Camí de Sentmenat 

No presenta problemes d’inundabilitat 
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Riera de Sentmenat (marge esquerre) 

o) PAU-19. Camí de Can Clapés  

Els calats de la làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència assoleixen 
valors d’entre 0,15 i 1,10 m d’alçada sobre el nivell actual dels terrenys classificats 
com a zones verdes privades de la clau de cases aïllades i vialitat. 

p) PAU-20. Puighebreuda 

Els calats de la làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència assoleixen 
valors entre 0,15 i 0,80 m d’alçada sobre el nivell actual del terreny. La major part 
dels terrenys inundables estan classificats com a cases aïllades. 

q) PAU-26. Dante 

Els calats de la làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència assoleixen 
valors entre 0,15 i 0,65 m d’alçada sobre el nivell actual del terreny. La major part 
dels terrenys inundables estan classificats com a V5 i en menor mesura per la clau 
5a17 de cases en filera. 

Riera de Sentmenat (marge dret) 

r)  SUD-07 Can Riera 

Aquest sector té com a càrrega la construcció d’un pont que perllongui el carrer de 
Can Riera sobre la riera de Sentmenat i la càrrega d’una passera peatonal /bici per 
a reforçar la comunicació entre barris, i que uneixi Can Riera amb La Sagrera. 

Els calats de la làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència assoleixen 
valors entre 0,10 i 1,60 m d’alçada sobre el nivell actual dels terrenys, afectant a 
habitatges unifamiliars. 

s)  Sòl urbà - Can Riera 

Els calats de la làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència assoleixen 
valors d’entre 0,10 i 1,60 m d’alçada sobre el nivell actual dels terrenys, afectant 
habitatges. 

Torrent de l’Home Mort / Torrent de Can Oller (marge esquerre)  

t)  PAU-06. Els Pins 

Caldrà preveure un estudi hidràulic per tal d’avaluar el risc d’inundació en aquest 
sector, a partir del qual es definiran les mesures de protecció que s’hauran 
d’incloure en el document de planejament que es redactin. 

u) SUD-11. Can Valls 

Aquesta Agencia disposa d’un estudi d’inundabilitat del torrent de Can Oller en 
aquest àmbit i que va ser avaluat en l’expedient corresponent. 
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5. Altres consideracions 

La correcció d’un error que planteja l’informe de l’ACA, relatiu a l’art. 114 i 118 de les 
Normes Urbanístiques on es defineix una servitud de 8,00 m, i que hauria de ser de 
5,00 m. 

La incorporació en la normativa d'un escrit en referència als instruments de 
planificació que no tinguin estudis d’inundabilitat. 
 
 

Resposta9: 

L’anàlisi de les diferents consideracions que realitza l’Agencia Catalana de l’Aigua en 
deriva un seguit de propostes d’actuacions, mesures o simplement anotacions a tenir 
en compte, que s’hauran d’incloure en el document del POUM, per tal de 
complimentar i justificar les determinacions d'aquest informe de l’ACA. 

En base al que s'ha exposat anteriorment, les consideracions a tenir en compte són les 
següents: 

1. Domini públic hidràulic i zona de policia 

El document del POUM per la seva aprovació provisional incorporarà totes les 
determinacions i concrecions realitzades per l'ACA en la normativa. 

Les obres i els càlculs es realitzaran en funció de les guies tècniques corresponents, les 
quals es citaran en la normativa. 

2. Abastament d’aigua potable 

Les recomanacions realitzades en l'informe de l'ACA s'inclouran en el document del 
POUM per la seva aprovació provisional. 

3. Sanejament 

El document del POUM, que es presenta a aprovació provisional, incorpora totes les 
anteriors recomanacions i prescripcions, justificant el seu compliment i la seva 
incorporació o no en la documentació que es presenta a continuació. 

Així, en els sectors de creixement residencial, el POUM recomana realitzar la xarxa de 
clavegueram separativa i, per tant, en el cas de utilitzar una xarxa unitària s’haurà de 
justificar. El document planteja mesures de limitació d’aportació d’aigües de pluja als 
col·lectors, tot i que seran els futurs projectes d’urbanització els que acabaran de 
definir la xarxa en funció de la connexió i de les preexistències.  

En els sector industrials s’estableix preferentment xarxes de sanejament separatives, 
incorporant-se un tractament d’aigües d’escorrentia independent del tractament 
d’aigües residuals, encara que la xarxa definitiva es determinarà en els projectes 
d’urbanització. 

                                                
9 La resposta va ser tramesa formalment a l’ACA (registre sortida 2893, de 15/05/2014; veure 
Annex, pàgines 63 a 94), la qual cosa donà lloc a un segon Informe, que s’analitza en la següent 
Petició 12b. 
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Respecte a la referència de l’informe de l’ACA a la impossibilitat de garantir la connexió 
a l’EDAR de la Llagosta degut al gran nombre de noves ordenacions que el POUM 
planteja, proposant delimitar una reserva de sòl en cada una d’aquestes ordenacions 
per instal·lar una solució autònoma de depuració; s’ha analitzat i estudiat aquesta 
problemàtica per tal de donar una solució lògica, sostenible mediambientalment i 
econòmicament, i que a la vegada sigui factible i possible de realitzar. 

La proposta que el POUM realitza, en el document per a la seva aprovació provisional i 
plantejada pels tècnics redactors del document en diverses converses, ha estat 
consensuada amb l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i l’Agencia 
Catalana de l’Aigua (ACA). S’entén que la proposta inicial de l’informe resulta 
inadequada, atesa la impossibilitat de delimitar una reserva de sòl en cadascuna de les 
diferents actuacions urbanístiques, la inviabilitat econòmica de la seva realització i 
manteniment, i la seva insostenibilitat ambiental.  Aquesta solució seria més que 
justificada si les diferents ordenacions fossin nous sectors de grans dimensions 
d’ampliació del sòl urbà i urbanitzable del municipi; no obstant, el document del 
POUM determina noves ordenacions estrictament per a l’ocupació dels diferents 
espais buits entre barris ja consolidats, que en molts casos el planejament previ ja els 
considerava urbans. És a dir, el POUM només pretén ocupar buits, actualment no 
edificats ni urbanitzats, per acabar de consolidar i cohesionar el sòl actualment urbà a 
través de relligar la trama urbana i de donar continuïtat als diferents barris. 

Per tant, resulta impossible, en base al model de poble que es vol realitzar, obtenir 
espais per a posar depuradores enmig d’aquest entramat residencial, per falta espai i 
per la mala relació que aquestes instal·lacions generen a prop dels centres urbans.  
Tampoc resulta apropiat realitzar aquest nombre de depuradores pel cost econòmic 
que representa la seva construcció i el seu manteniment. 

El POUM, en el document que es presenta per a la seva aprovació provisional, proposa 
preveure un espai a la part baixa del municipi, qualificat de sistema d’equipaments o 
sistema de serveis tècnics.  Es troba situat al costat de l'Hostal del Fum, en un entorn 
apartat dels barris residencials, i permet ubicar-hi una nova depuradora en un futur, si 
fos necessari. L’espai és actualment propietat de l’Ajuntament, es troba ben 
comunicat, amb accessibilitat, al costat de la riera de Caldes, i amb accés fàcil a la xarxa 
de clavegueram, amb la qual cosa resultaria òptim per ubicar-hi aquest tipus 
d'instal·lació. 

Tot i així, i després de tractar-ho amb els tècnics de l'ACA, semblaria que aquest espai 
tampoc no resultaria necessari si tenim en compte que una bona part de les 
ordenacions que es plantegen en el POUM provenen de planejaments actualment 
existents i, per tant, aquests ja es troben tots comptabilitzats com a espais residencials 
en la planificació de sanejament, de manera que es podria garantir la connexió actual 
de la xarxa al sistema públic de La Llagosta. 

Tot i així, serà l'ACA la que ens determinarà -en un segon informe- la necessitat o no 
d'aquest espai en el Polígon Industrial Riera de Caldes, per tal de construir una nova 
depuradora en un futur si fos necessari.  En el document que es presenta a aprovació  
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provisional es disposa igualment d’aquest espai qualificat com a equipament, per si fos 
necessari adoptar aquest solució. 

Per tal que l’ACA pugui determinar la necessitat o no d’aquest espai, a continuació 
s’assenyala quins són els PAU’s, PMUs i SUDs relacionats amb la problemàtica 
detectada, amb el sostre i el nombre d’habitatges totals de cada actuació segons el 
POUM, amb el sostre i el nombre d’habitatges totals de cada actuació segons el 
planejament vigent i, finalment, amb l’escreix de sostre i del nombre d’habitatges que 
es genera amb el nou Pla (diferència entre el POUM i el planejament vigent).  

L’ACA determinarà, en base a l’estat de saturació del sistema i en funció del nombre 
d’habitatges nous (diferència entre el nou POUM i el planejament vigent) i les 
previsions del PSARU, si és possible o no la connexió al sistema públic de clavegueram 
de la depuradora existent. 

El primer quadre és el resum dels Polígons d'Actuació Urbanística (PAU), el segon 
quadre fa referència als Plans de Millora Urbana (PMU), i finalment l'últim quadre llista 
tots els Sòls Urbanitzables Delimitats (SUD) i els Sòls Urbanitzables No Delimitats 
(SUND). 

 



   51 

QUADRE RESUM DELS POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU) 

DADES SEGONS 
PLANEJAMENT VIGENT 

(PGOU-87/PLANEJAMENTS 
DERIVATS) 

DIFERENCIA ENTRE EL 
PLANEJAMENT VIGENT I 
PROPOSTA POUM (NOU 

CREIXEMENT) 

PAUS's NOM DELS PAU's Superfície total PAU                   
m2sòl 

Sostre potencial total 
m2st 

Núme
ro 

habita
tges 

TIPUS D'HABITATGES ESTAT ACTUAL  Sostre potencial 
total m2st 

Número 
habitatg

es 

Sostre potencial 
total m2st 

Número 
habitatges 

PAU- 01 La Pineda 98.246,00 m2sòl 29.767,10 m2st 147 147 Hab. Unif. aïllats PLANEJAMENT EXISTENT 29.767,10 m2st 147 0,00 m2st 0 

PAU- 02 Sant Roc 32.904,00 m2sòl 11.335,42 m2st 49 49 Hab. Unif. aïllats PLANEJAMENT EXISTENT 11.335,42 m2st 49 0,00 m2st 0 

PAU- 03 Montjuïc  202.936,00 m2sòl 77.115,68 m2st 304 304 Hab. Unif. aïllats PLANEJAMENT EXISTENT 77.115,68 m2st 304 0,00 m2st 0 

PAU- 04 La Cooperativa 888,00 m2sòl 1.500,00 m2st 13 13 Hab. plurifamiliars NOVA ORDENACIÓ 0,00 m2st 0 1.500,00 m2st 13 

PAU- 05 Serra de Can Riera 138.005,00 m2sòl 47.299,75 m2st 207 207 Hab. Unif. aïllats PLANEJAMENT EXISTENT 47.299,75 m2st 207 0,00 m2st 0 

PAU- 06 Els Pins 82.329,00 m2sòl 31.551,61 m2st 99 99 Hab. Unif. aïllats CONSOLIDACIÓ BARRI EXIST / NOVA ORD. 0,00 m2st 0 31.551,61 m2st 99 

PAU- 07 Tenda Nova 38.186,00 m2sòl 14.087,97 m2st 57 49 Hab. aïllats / 8 hab. aparellats PLANEJAMENT EXISTENT 14.087,97 m2st 57 0,00 m2st 0 

PAU- 08 Can Parera 40.594,00 m2sòl 15.669,32 m2st 61 61 Hab. Unif. aïllats PLANEJAMENT EXISTENT 15.669,32 m2st 61 0,00 m2st 0 

PAU- 09 El Castell 159.351,00 m2sòl 62.034,13 m2st 287 189 aïllats / 36 aparellats / 62 plurif. PLANEJAMENT EXISTENT  Modif. puntuals d'ord. 60.553,38 m2st 239 1.480,75 m2st 48 

PAU- 10 Els Turons  145.615,00 m2sòl 57.383,40 m2st 218 218 Hab. Unif. aïllats PLANEJAMENT EXISTENT 57.383,40 m2st 218 0,00 m2st 0 

PAU- 11 Montjuïc Nord 9.570,00 m2sòl 2.121,85 m2st 6 6 Hab. Unif. aïllats NOVA ORDENACIÓ amb aprofitaments existents 0,00 m2st 0 2.121,85 m2st 6 

PAU- 12 Can Falguera Nord 39.436,00 m2sòl 15.125,39 m2st 53 53 Hab. Unif. aïllats PLANEJAMENT EXISTENT 15.125,39 m2st 53 0,00 m2st 0 

PAU- 13 Can Puigoriol 8.499,00 m2sòl 2.574,43 m2st 8 8 Hab. Unif. aïllats NOVA ORDENACIÓ 0,00 m2st   2.574,43 m2st 8 

PAU- 14 Avda. Folch i Torres 22.211,00 m2sòl 5.699,51 m2st 17 17 Hab. Unif. aïllats PLANEJAMENT EXISTENT 5.699,51 m2st 15 0,00 m2st 2 

PAU- 15 Can Maiol Sud 1.952,00 m2sòl 993,48 m2st 2 2 Hab. Unif. aïllats PLANEJAMENT EXISTENT 956,27 m2st 2 37,21 m2st 0 

PAU- 16 Can Figueres 8.808,00 m2sòl 3.150,83 m2st 17 
1 Hab. Unif. aïllats / 16 hab. Unif. 
filera PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ord. 1.066,10 m2st 3 2.084,73 m2st 14 

PAU- 17 Plegamans Sud 22.257,00 m2sòl 9.478,61 m2st 39 16 Hab. Unif. aïllats / 23 Hab. Plurif. PLANEJAMENT EXISTENT  Modif. puntual d'ord. 7.082,30 m2st 11 2.396,31 m2st 28 

PAU- 18 Illes Balears 42.510,00 m2sòl 20.700,00 m2st 129 30 Hab. Unif. Apa./ 99 Hab. Unif.filera PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 22.685,86 m2st 61 -1.985,86 m2st 68 

PAU- 19 Camí de Can Clapés 45.270,00 m2sòl 17.108,35 m2st 68 68 Hab. Unif. aïllats PLANEJAMENT EXISTENT 17.108,35 m2st 68 0,00 m2st 0 

PAU- 20 Puighebreuada 114.336,00 m2sòl 41.160,96 m2st 186 
92 Hab. Unif. aïllats /94 Hab. 
Unif.filera PLANEJAMENT EXISTENT  Modif. puntual d'ord. 43.447,68 m2st 171 -2.286,72 m2st 15 

PAU- 21 Sant Josep Oriol 13.214,00 m2sòl 3.954,69 m2st 13 13 Hab. Unif. Aïllats NOVA ORDENACIÓ 0,00 m2st   3.954,69 m2st 13 

PAU- 22 Sant Joan 7.897,00 m2sòl 8.400,00 m2st 80 80 Hab. plurifamiliars PLANEJAMENT EXISTENT 6.795,65 m2st 67 1.604,35 m2st 13 
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PAU- 25 Cal Pansa 1.237,00 m2sòl 1.100,00 m2st 12 12 Hab. plurifamiliars PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 714,90 m2st 3 385,10 m2st 9 

PAU- 26 Dante 3.870,00 m2sòl 2.000,00 m2st 12 12 Hab. Unif. filera PLANEJAMENT EXISTENT 1.330,20 m2st 8 669,80 m2st 4 

PAU- 27 Industria 3.420,00 m2sòl 3.200,00 m2st 32 32 Hab. plurifamiliars PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 1.606,62 m2st 9 1.593,38 m2st 23 

PAU- 28 Horta del Rector 2.889,00 m2sòl 2.920,00 m2st 29 29 Hab. plurifamiliars PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 1.214,06 m2st 6 1.705,94 m2st 23 

PAU- 29 La Marinada 1.467,00 m2sòl 2.500,00 m2st 24 24 Hab. plurifamiliars NOVA ORDENACIÓ 0,00 m2st   2.500,00 m2st 24 

PAU- 30 Avda. Catalunya 3.511,00 m2sòl 5.541,02 m2st 49 29 Hab. plurifamiliars PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 2.303,00 m2st 28 3.238,02 m2st 21 

PAU- 31 Carolines - Salzes 26.638,00 m2sòl 1.937,42 m2st 6 6 Hab. Unif. Aïllats PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 846,80 m2st 2 1.090,62 m2st 4 

PAU- 32 Carolines - Albes 3.123,00 m2sòl 1.213,32 m2st 3 3 Hab. Unif. aïllats PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 1.037,00 m2st 2 176,32 m2st 1 

PAU- 33 Carolines - Pollancres 8.235,00 m2sòl 2.642,37 m2st 6 6 Hab. Unif. Aïllats PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 1.869,20 m2st 4 773,17 m2st 2 

PAU- 34 Ausias March 4.789,00 m2sòl 5.823,00 m2st 54 54 Hab. plurifamiliars PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 4.317,07 m2st 54 1.505,93 m2st 0 

PAU- 35 Pedra Llarga 22.391,00 m2sòl 12.379,00 m2st 95 40 Hab. Unif. filera / 55 Hab. Plurif. PLANEJAMENT EXISTENT 11.940,30 m2st 95 438,70 m2st 0 

PAU- 36 Camí de Can Llonch 2.778,00 m2sòl 2.520,00 m2st 18 18 Hab. plurifamiliars PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 1.000,00 m2st 1 1.520,00 m2st 17 

PAU- 37 Avda. Ebre 3.721,00 m2sòl 2.900,00 m2st 32 32 Hab. plurifamiliars PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 2.587,00 m2st 19 313,00 m2st 13 

PAU- 38 Puigmal 5.878,00 m2sòl 2.165,91 m2st 12 12 Hab. Unif. aparellats NOVA ORDENACIÓ amb aprofitaments existents 1.396,45 m2st 5 769,46 m2st 7 

PAU- 39 Llibertat 3.375,00 m2sòl 1.667,65 m2st 4 4 Hab. Unif. Aïllats PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 1.282,50 m2st 4 385,15 m2st 0 

PAU- 42 Catalunya - Castell 2.438,00 m2sòl 1.910,00 m2st 12 12 Hab. plurifamiliars PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 515,85 m2st 3 1.394,15 m2st 9 

PAU- 43 Can Agell 1.739,00 m2sòl 1.914,97 m2st 8 8 Hab. Unif. Aparellats PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 334,45 m2st 7 1.580,52 m2st 1 

TOTAL SÒL RESIDENCIAL 1.374.774,00 m2sòl 530.632,15 m2st 2.461    467.140,08 m2st 1.976 63.492,07 m2st 485 
                

PAU- 23 
Can Burguès 
(industrial) 55.636,00 m2sòl 16.840,77 m2st     PLANEJAMENT EXISTENT 16.840,77 m2st   0,00 m2st   

PAU- 24 Can Planes (serveis) 95.275,00 m2sòl 19.052,02 m2st     PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 19.052,02 m2st   0,00 m2st   

PAU- 40 
Colom(terciari/oficines/s
erveis) 611,00 m2sòl 919,60 m2st     PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 360,75 m2st   558,85 m2st   

PAU- 41 
Industrial Can Parera 
(ind.) 5.057,00 m2sòl 3.174,38 m2st     NOVA ORDENACIÓ/ Consolidació usos existents   m2st   3.174,38 m2st   

TOTAL SÒL INDUSTRIAL 156.579,00 m2sòl 39.986,77 m2st      36.253,54 m2st   3.733,23 m2st   
                

SUPERFÍCIE TOTAL PAU'S 1.531.353,00 m2sòl 570.618,92 m2st      503.393,62 m2st   67.225,30 m2st   
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QUADRE RESUM DELS PLANS DE MILLORA URBANA (PMU)  

DADES SEGONS 
PLANEJAMENT VIGENT 

(PGOU-87/PLANEJAMENTS 
DERIVATS) 

DIFERENCIA ENTRE EL 
PLANEJAMENT VIGENT I 
PROPOSTA POUM (NOU 

CREIXEMENT) 

PMU's NOM DELS PMU's 
Superficie total PMU                   

m2sòl 

Sostre potencial 
total                   
m2st 

Número 
habitatges 

TIPUS 
D'HABITATGES 

ESTAT ACTUAL  
Sostre potencial 

total                
m2st 

Número 
habitatges 

Sostre potencial 
total                   
m2st 

Número 
habitatges 

PMU- 01 Can Pavana 21.105,00 m2sòl 12.506,09 m2st 138 138 Hab. Plurif. PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 9.003,09 m2st 15 3.503,00 m2st 123 

PMU- 02 La Pujada 8.135,00 m2sòl 3.903,89 m2st 34 34 Hab. Plurif. PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 0,60 m2st 6 2.178,79 m2st 28 

PMU- 03 Serra de Plegamans 24.778,00 m2sòl 4.950,32 m2st 32 32 Hab. Unif. filera PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 4.659,20 m2st 11 291,12 m2st 21 

PMU- 04 Carrer del Sol 9.128,00 m2sòl 4.395,58 m2st 44 44 Hab. Plurif. NOVA ORDENACIÓ 0,00 m2st 0 4.395,58 m2st 44 

PMU- 05 Camí de Can Padró 9.527,00 m2sòl 4.931,70 m2st 38 38 Hab. Plurif. NOVA ORDENACIÓ 0,00 m2st 0 4.931,70 m2st 38 

PMU- 06 Font de Sant Josep 21.404,00 m2sòl 6.111,50 m2st 35 35 Hab. Unif. filera PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 3.938,00 m2st 9 2.173,50 m2st 26 

PMU- 07 Camí Reial 8.291,00 m2sòl 6.050,00 m2st 59 59 Hab. Plurif. PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 4.990,38 m2st 49 1.059,62 m2st 10 

PMU- 08 Can Cortés 3.610,00 m2sòl 3.157,70 m2st     NOVA ORDENACIÓ 0,00 m2st 0 3.157,70 m2st 0 

PMU- 09 Avda. Navarra 29.535,00 m2sòl 20.621,07 m2st 132 132 Hab. Plurif. PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 19.392,65 m2st 10 1.228,42 m2st 122 

PMU- 10 Cal Viejo 13.288,00 m2sòl 6.348,50 m2st 49 49 Hab. Plurif. PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. d'ordenació 3.837,96 m2st 16 2.510,54 m2st 33 

PMU- 11 Bari de Can Parera 12.262,00 m2sòl 7.200,00 m2st 76 76 Hab. Plurif. / filera NOVA ORDENACIÓ amb aprofitaments existents 0,00 m2st 0 7.200,00 m2st 76 

TOTAL SÒL RESIDENCIAL         637   45.821,88 m2st  116 32.629,98 m2st  521 
               

TOTAL SÒL COMERCIAL                   
               

TOTAL SÒL INDUSTRIAL                   
               

SUPERFÍCIE TOTAL PAU'S 161.063,00 m2sòl 80.176,36 m2st 637         
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QUADRE RESUM DELS SOLS URBANITZABLES DELIMITATS (SUD)  

DADES SEGONS 
PLANEJAMENT VIGENT 

(PGOU-87/PLANEJAMENTS 
DERIVATS) 

DIFERENCIA ENTRE EL 
PLANEJAMENT VIGENT I 
PROPOSTA POUM (NOU 

CREIXEMENT) 

SECTOR NOM SECTOR 
Superficie                    

m2sòl 
Sostre potencial total  

m2st 

Número 
habitatge

s 
TIPUS D'HABITATGES ESTAT ACTUAL  

Sostre potencial 
total                   m2st 

Número 
habitatg

es 

Sostre potencial total                   
m2st 

Número 
habitatges 

SUD-01 Forn del Vidre 113.235,00 m2sòl 39.632,25 m2st 283 
10 Hab.Unif. aïllat / 70 Hab.Unif. 

filera/203 Hab. Plurif. 
PART NOVA ORD. / PART PLANEJ. 
EXIST. Modif. d'ord. 28.362,60 m2st 70 11.269,65 m2st 213 

SUD-02 Pla del Molí  190.997,00 m2sòl 85.948,65 m2st 764 8 Hab. Unif. aïllades / 756 Hab. Plurif. NOVA ORDENACIÓ 
0,00 m2st 0 85.948,65 m2st 764 

SUD-03 Camí de 
Sentmenat 

72.087,00 m2sòl 21.626,10 m2st 144 23 Hab. Unif. aïllats / 121 Hab. Unif. filera PLANEJAMENT EXISTENT amb Modif. 
d'ordenació 27.393,00 m2st 108 -5.766,90 m2st 36 

SUD-04 Can Cladelles 114.145,00 m2sòl 39.950,75 m2st 285 1 Hab. Unif. aïllat existent / 284 Hab. 
Plurif. 

NOVA ORDENACIÓ 
0,00 m2st 0 39.950,75 m2st 285 

SUD-05 Can Maiol Nord 61.710,00 m2sòl 30.855,00 m2st 309 35 Hab. Unif. filera / 274 Habit. Plurif. PLANEJAMENT EXISTENT 
30.855,00 m2st 309 0,00 m2st 0 

SUD-06 Avda. Camí 
Reial 

39.884,00 m2sòl 13.959,40 m2st 120  120 Hab. Plurif. NOVA ORDENACIÓ amb aprofitaments 
existents 0,00 m2st 0 13.959,40 m2st 120 

SUD-07 Can Boter 23.418,00 m2sòl 5.854,50 m2st 70 18 Hab. Unif. filera / 52 Hab. Plurif. NOVA ORD. per adquisició de sistemes 
d'expropiació 2.652,00 m2st 7 3.202,50 m2st 63 

SUD-08 Bosc de Can 
Padró  

74.156,00 m2sòl 22.246,80 m2st 133  133 Hab. Plurif. NOVA ORD. per adquisició de sistemes 
d'expropiació 0,00 m2st 0 22.246,80 m2st 133 

SUD-09 El Pedró 42.470,00 m2sòl 10.617,50 m2st 64 2 Hab. Unif. aïllats existents / 62 Hab. 
Unif. filera 

NOVA ORD. per adquisició de sistemes 
d'expropiació 0,00 m2st 0 10.617,50 m2st 64 

TOTAL SÒL RESIDENCIAL 732.102,00 m2sòl 270.690,95 m2st 2.172    89.262,60 m2st 494 181.428,35 m2st 1.678 

                

         
SECTORS 

NOM 
SECTORS Superfície  m2sòl 

Sostre potencial total  
m2st  

         

SUD-10 Industrial 
Llevant 

243.522,00 m2sòl 121.761,00 m2st    PLANEJAMENT EXISTENT segons PD 
Gallecs amb Modif. d'ordenació 

149.838,00 m2st   -28.077,00 m2st   

SUD-11 Can Valls 231.952,00 m2sòl 87.909,35 m2st    PLANEJAMENT EXISTENT 87.909,35 m2st   0,00 m2st   

TOTAL SÒL INDUSTRIAL 475.474,00 m2sòl 209.670,35 m2st     237.747,35 m2st   -28.077,00 m2st   

TOTAL SÒL 
URBANITZABLE 

1.207.576,0
0 m2sòl 480.361,30 m2st           
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Finalment, el document del POUM incorporarà les consideracions indicades i 
determinades en l’informe de l’ACA respecte a les xarxes; tot i que aquestes 
consideracions estan més relacionades amb els projectes d’urbanització 
corresponents. Són les següents:  

- En el cas que les diferents ordenacions es puguin connectar a l’EDAR, es farà 
mitjançant la realització d’un conveni amb la promoció. L’Ajuntament haurà de 
comunicar a l’ACA el projecte d’urbanització. La nova promoció haurà d’assumir els 
costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes les 
infraestructures del sistema de sanejament. 

- En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament actual, i 
per tant s’hagi de realitzar una altra depuradora, el promotor també haurà 
d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes 
les infraestructures del sistema de sanejament a realitzar. 

- Les xarxes d’aigües pluvials dels nous sectors incorporaran les obres i les 
instal·lacions necessàries que permetin retenir i evacuar adequadament cap a la 
depuradora d’aigües residuals les primeres aigües d’escorrentia de la xarxa de 
sanejament amb elevades concentracions de contaminants produïdes. 

- Els sobreeixidors a la llera preveuran en el broncal de sortida les estructures 
necessàries de transició, dissipació d’energia i protecció de marges i llera per no 
ocasionar afeccions sobre el domini hidràulic ni a tercers. 

- Les masies o cases rurals que generin aigües residuals disposaran de l’autorització 
d’abocament, si no estan connectades a la xarxa municipal.  

4. Inundabilitat. Hidrologia-hidràulica 

Vista la documentació aportada de l’ISA, es considera un error de la memòria 
d’aquesta, quan es parla d’un estudi d’inundabilitat redactat per l’Institut Geològic de 
Catalunya en el 2009, ja que els estudis d’inundabilitat aportats són només els de 
INUNCAT i de l’ACA; per tant ,es corregirà el document en aquest sentit. 

Per altra banda, i en funció dels estudis de l’ACA i INUNCAT, es determinen en aquest 
informe un seguit de problemàtiques pel que fa a la inundabilitat d’algunes noves 
ordenacions, que marcaran un conjunt de limitacions i que faran adoptar les mesures 
constructives de protecció passiva corresponents i aquelles d’obres d’infraestructura 
necessàries a càrrec dels Projecte d’urbanització corresponents. 

Les problemàtiques analitzades en l’informe de l’ACA, amb les mesures corresponents 
adoptades en el document del POUM que es presenta a aprovació provisional, són les 
següents: 

Riera de Caldes (marge esquerre) 

a) PMU-01. Can Pavana (Polígon A i B) 

En el document per l’Aprov. Inicial aquest PMU eren dos (PMU-01. Bosc de Can Pavana 
i PMU-02. Camí de Can Pavana), i en el document del POUM per la seva aprovació 
provisional quedarà en un Pla de Millora Urbana amb dos polígons. 
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El document del POUM que es presenta a aprovació provisional determina, en la fitxa i 
en la normativa corresponent del Pla de Millora Urbana, un seguit d’actuacions, 
limitacions i mesures que permeten acomplir i justificar les determinacions de 
l’informe de l’ACA. 

Tot i que en l’informe de l’ACA es determinen certs problemes d’inundabilitat en 
aquests PMUs; assolint en episodis de 500 anys, en el Bosc de Can Pavana, uns valors 
de calat de la làmina d’aigua d’entre 0,25 i 1,30 m, i pel Camí de Can Pavana entre 0,09 
i 0,40 m d’alçada sobre el nivell actual dels terrenys; cal entendre que els dos polígons 
no són inundables si tenim en compte que en el seu dia es va realitzar la canalització i 
l’endegament de la riera mitjançant un mur de contenció, segons el projecte aprovat 
definitivament per resolució de la Junta d’Aigües (actualment l’ACA) de 17 de juliol de 
1997. Si aquest àmbit fos inundable també ho seria la urbanització de La Pineda, tenint 
en compte que, en tot el front d’aquests dos PMUs, es va realitzar un mur de 
contenció per evitar qualsevol problema hidrològic. 

En vistes del que s’ha exposat, la hipòtesi que les obres d’endegament i canalització 
que es varen realitzar l’any 1997 no s’haguessin executat correctament sembla força 
improbable, ja que el mur va definir perfectament la llera evitant qualsevol problema 
d’inundabilitat al barri de La Pineda; per tant, només queda la possibilitat que el 
pronòstic actual d’aquest espai com a inundable resulti un error.   

Tot i així, l’ordenació que es planteja en aquests dos PMU determina una gran franja 
de zona verda en front de la riera de Caldes, que evidentment podrà absorbir les 
diferències de cota i evitar qualsevol problema d’inundabilitat.  

El PMU justifica que s’ajusta a les mesures de previsió de risc d’inundació i, per tant, 
preveu un seguit d’actuacions de consolidació i  tractament dels marges de la riera de 
Caldes, amb la realització de les mesures necessàries per la previsió de riscos 
d'inundacions amb la consolidació d'un espai elevat i enjardinat que faci de barrera i 
de protecció a la zona residencial. L’alçada d’aquesta barrera, talús, mur de 
contenció,... haurà de tenir un mínim de 1,50 m.  

Les mesures s’acabaran de concretar, definir i executar en la redacció i execució del 
Projecte d’Urbanització. 

b) SUD-06. Av. Camí Reial 

El document del POUM que es presenta a aprovació provisional determina, en la fitxa i 
en la normativa corresponent del SUD, un seguit d’actuacions, limitacions i mesures 
que permeten complir i justificar les determinacions de l’informe de l’ACA.  

L’ordenació que es planteja en aquest SUD preveu un vial perimetral al costat oest, de 
gran secció i dimensions, amb una franja verda que es disposa linealment al llarg 
d’aquest i que fa de transició amb el sistema hidrològic de la riera. 

Aquesta franja lineal de zona verda en front de la riera de Caldes ens ajudarà a 
absorbir les diferències de cota, i d’aquesta manera evitar qualsevol problema 
d’inundabilitat.  

El SUD justifica, en la memòria i en la normativa, que s’ajusta a les mesures de previsió 
de risc d’inundació i, per tant, preveu un seguit d’actuacions de consolidació i  
tractament dels marges de la riera de Caldes, amb la realització de les mesures 
necessàries per la previsió de riscos d'inundacions, amb la consolidació d'un espai 
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elevat i enjardinat que faci de barrera i de protecció a la zona residencial (dunes) o, 
fins i tot, de pujar la cota de rasant del carrer per tal de generar un talús vegetal que 
faci de contenció i que solucioni el problema. La cota a pujar del carrer o d’alçada de 
qualsevol element constructiu (mur) o element natural (talús o dunes vegetals) serà de 
com a mínim 0,80 m. 

Les mesures s’acabaran de concretar en el Pla parcial corresponent i de definir i 
executar en la redacció i execució del Projecte d’Urbanització. 

c) PMU-09. Av. Navarra 

El document del POUM que es presenta a aprovació provisional determina, en la fitxa i 
en la normativa corresponent del PMU, un seguit d’actuacions, limitacions i mesures 
que permeten complir i justificar les determinacions de l’informe de l’ACA.  

L’ordenació que es planteja, en l'àmbit C d'aquest PMU, preveu un vial peatonal 
perimetral al costat oest, amb una franja verda lineal que es disposa entre aquest vial i 
la zona industrial. 

Aquesta franja lineal de zona verda en front de la riera de Caldes ajudarà a absorbir les 
diferències de cota, necessàries per evitar qualsevol problema d’inundabilitat.  

El PMU justifica, en la memòria i en la normativa, que s’ajusta a les mesures de 
previsió de risc d’inundació i, per tant, preveu un seguit d’actuacions de consolidació i  
tractament dels marges de la riera de Caldes, amb la realització de les mesures 
necessàries per la previsió de riscos d'inundacions, amb la consolidació d'un espai 
elevat i enjardinat que faci de barrera i de protecció a la zona industrial. Es pretén 
generar un talús vegetal o unes dunes que facin de contenció i que solucionin el 
problema. La cota a pujar o l’alçada de qualsevol element constructiu (mur) o element 
natural (talús o dunes vegetals) serà de com a mínim 0,80 m. 

Les mesures s’acabaran de concretar en el Pla parcial corresponent i de definir i 
executar en la redacció i execució del Projecte d’Urbanització. 

d) PE-01. Industrial Riera de Caldes 

El document del POUM podrà establir certs mecanismes o mesures en la implantació 
futura de les edificacions industrials; no obstant, aquest sòl és urbà consolidat i, per 
tant, no es poden requerir les obres d’infraestructura necessàries a càrrec dels 
projectes d’urbanització corresponents, en funció del nivell de risc hidrològic 
identificat. 

Tot i així, l’Ajuntament o la mateixa Agencia Catalana de l’Aigua podrà realitzar certes 
mesures de protecció per tal de millorar, reduir i eliminar els riscos d'inundacions, amb 
la creació d'un espai més elevat, enjardinat, que faci de contenció de la possible làmina 
d’aigua, i que es disposi en l’Hostal del Fum i en les zones verdes que fan de transició 
entre la riera i la zona industrial. 

Es podrà fer un talús vegetal o unes dunes que facin de contenció i pugin la cota del 
terreny existent, per tal de minvar aquest risc hidrològic. 

Les mesures s’acabaran de concretar i definir en un Projecte d’Urbanització. 

El document del POUM que es presenta a aprovació provisional preveu, en la 
normativa corresponent del PE, un seguit de limitacions i mesures pertinents per 
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reduir el problema, amb l’obligatorietat d’elevar la cota de la planta baixa en les zones 
en un cert risc d’inundabilitat. 

Riera de Caldes (marge dret) 

e) PAU-02. Sant Roc 

Cal puntualitzar que, en primer lloc, sembla poc probable que aquesta urbanització 
sigui en una part inundable, ja que el Projecte d’endegament de la Riera de Caldes en 
aquesta zona es va realitzar i aprovar definitivament per resolució de la Junta d’Aigües 
(actualment l’ACA) el 17 de juliol de 1997. Això suposaria que les obres que es varen 
realitzar en el seu dia s’haguessin fet malament o d’una manera incomplerta; o que els 
càlculs actuals dels espais inundables en aquest àmbit no estan prou encertats.  

Per altra banda, aquest PAU es considera Sòl Urbà Consolidat (SUC), ja que prové del 
Pla Parcial La Pineda Sant Roc aprovat definitivament el 22/09/1993 i publicat 
03/11/1993. El Projecte de reparcel.lació econòmica per cooperació de tot el Pla 
Parcial La Pineda Sant Roc es va aprovar definitivament el 30/10/1997. Així, la 
delimitació d’aquest polígon només és a efectes de realitzar efectivament la 
urbanització, donat que la reparcel.lació es troba aprovada i no precisa modificacions 
per a la regularització de l’àmbit. 

Per tant, qualsevol actuació o mesura de millora de la inundabilitat s’haurà de realitzar 
en la redacció i execució del Projecte d’Urbanització; però s’entén que una actuació 
d’aquesta dimensió, pel que fa a la canalització i endegament de la riera, no s’ha 
d’imputar al barri com a despesa urbanitzadora si tenim en compte que el planejament 
i la reparcel.lació ja estan aprovades.  

Tot i així, les cotes dels carrers ja estan definides i, per tant, no es poden prendre 
mesures en la urbanització però si reduir el problema amb la normativa d’edificació, 
obligant a pujar la cota de la planta baixa en les zones en un cert risc d’inundabilitat a 
1,00 m. 

f) PMU-09. Av. Navarra 

A l’igual que l’anterior, cal puntualitzar que sembla poc probable que aquesta 
urbanització sigui inundable en una part, ja que el Projecte d’endegament de la Riera 
de Caldes en aquesta zona es va realitzar i aprovar definitivament per resolució de la 
Junta d’Aigües (actualment l’ACA) el 17 de juliol de 1997. Això suposaria que les obres 
que es varen realitzar en el seu dia s’haguessin fet malament o d’una manera 
incomplerta; o que els càlculs actuals dels espais inundables en aquest àmbit no estan 
del tot encertats.  

Qualsevol actuació o mesura de millora de la inundabilitat s’haurà de realitzar en la 
redacció i execució del Projecte d’Urbanització del propi polígon; però s’entén que la 
canalització i endegament de la riera, com a infraestructura general, no s’ha d’imputar 
a aquesta ordenació com a despesa urbanística.  

Tot i que aquest polígon només és inundable en l’extrem nord, coincidint amb 
sistemes generals (vialitat i zones verdes), el document del POUM proposa pujar la 
cota de la planta baixa de les edificacions respecte a la cota rasant de l’actual carrer 
paral·lel a la riera (Avda. Navarra) a 1,00 m mínim. 
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Les mesures s’acabaran de concretar en el Pla de Millora Urbana i de definir en la 
redacció i execució del Projecte d’Urbanització. 

g) PAU-41. Industrial Can Parera 

El PAU justifica, en la memòria i en la normativa, que s’ajusta a les mesures de previsió 
de risc d’inundació determinades per l’ACA.  Per tant, en la fitxa i en la normativa del 
PAU quedarà definida la realització de les mesures necessàries per a preveure riscos 
d'inundacions, amb la consolidació d'un espai o una plataforma més elevada, així com 
un element constructiu (mur) que faci de barrera i de protecció a la zona industrial, de 
com a mínim 1,30 m d’alçada. 

Per altra banda, cal entendre que la situació esmentada no es pot veure agreujada per 
la presència del torrent de Can Burguès, ja que no passa per sota de l’obra de pas de la 
carretera sinó que es queda a l’altra banda, encara que una bona part queda 
canalitzada, abocant directament a la riera de Caldes pel sòl urbà de Palau Industrial. 

h) Sòl urbà- Palau Industrial 

Palau Industrial és un sòl urbà consolidat, per la qual cosa no es poden requerir les 
obres d’infraestructura necessàries a càrrec del projecte d’urbanització corresponent, 
en funció del nivell de risc hidrològic identificat. 

Tot i així, l’Ajuntament o la mateixa Agencia Catalana de l’Aigua podran realitzar certes 
mesures de protecció per tal de millorar, reduir i eliminar els riscos d'inundacions amb 
la creació d'un talús, unes dunes o un mur que faci de contenció de la possible làmina 
d’aigua, i que es disposi en la zona verda que fa de transició entre la riera i la zona 
industrial. 

Es podrà fer un talús vegetal o unes dunes que facin de contenció, i pugin la cota del 
terreny existent per tal de minvar aquest risc hidrològic. Aquesta barrera de protecció 
de la zona industrial tindrà com a mínim 1,00 m d’alçada. 

Les mesures s’acabaran de concretar i definir en un Projecte d’Urbanització. 

El document del POUM que es presenta a aprovació provisional determina, en la 
normativa de la clau urbanística corresponent, un seguit de limitacions i mesures que 
permeten reduir el problema, amb l’obligatorietat d’elevar la determinació de la cota 
de la planta baixa de les edificacions en les zones en un cert risc d’inundabilitat. 

Per altra banda, cal entendre que aquesta situació no es pot veure agreujada per la 
presència del torrent de Can Burguès, ja que aquest quedarà canalitzat abocant 
directament a la riera de Caldes a través del sòl urbà de Palau Industrial. 

Torrent d’en Baells / Torrent de Can Duran (marge esquerre) 

i) PMU-07 Can Agell (en l’aprovació provisional PAU-43) 

En el document aprovat inicialment la parcel.la a la qual fa referència aquest informe 
queda inclosa en el PMU-07; però en el document per l’aprovació provisional s’inclou 
en el PAU-03. Montjuïc. 

Cal puntualitzar, en primer lloc, que sembla poc probable que la parcel·la tingui una 
part inundable ja que aquesta està elevada respecte al carrer amb un mur de 
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contenció; per tant, pel que fa aquest àmbit els càlculs dels espais inundables 
semblarien erronis. 

Per altra banda, aquest PAU es considera Sòl Urbà Consolidat (SUC) ja que prové del 
Pla Parcial de Montjuïc, aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme de 
Barcelona, en sessió de 17/6/1992, i amb el Projecte de reparcel.lació aprovat 
definitivament el 7/4/2000, amb abast tant físic com econòmic. Encara que es pretén, 
amb el polígon actual, una redefinició dels límits per solucionar determinats problemes 
urbanístics, s'entén que l’obligació de cessió al municipi de l’aprofitament urbanístic 
està complimentada, amb la qual cosa restaria pendent només la urbanització. 

Qualsevol actuació o mesura de millora de la inundabilitat s’haurà de realitzar en la 
redacció i execució del Projecte d’Urbanització; tot i així, les cotes dels carrers ja estan 
definides i, per tant, no es poden prendre mesures en la urbanització però si reduir el 
problema amb la normativa d’edificació, obligant a pujar la cota de la planta baixa en 
les zones en un cert risc d’inundabilitat a 1,00 m. 

j) PAU-11. Montjuïc Nord – Àmbit C 

Tal com explica l’informe de l’ACA, la parcel·la que es disposa en l’àmbit C del PAU-11. 
Montjuïc Nord és totalment inundable.  Segons el Pla general vigent, queda inclosa en 
el Pla parcial de Montjuïc i adjudicada en la repacel.lació com a zona d’aprofitament 
privat.  Aquest fet s’ha de considerar improcedent i per aquesta raó el POUM ha optat 
per incloure la parcel·la en el nou polígon d’actuació amb la qualificació de zona verda, 
compensant així els aprofitaments que aquesta genera en un altre lloc on es puguin 
materialitzar.  De fet, un dels gran objectius d’aquest nou polígon PAU-11 “Montjuïc 
Nord” és compensar l’adjudicació d’una parcel·la no apte per edificar en la 
Reparcel.lació del Pla parcial de Montjuïc amb una altra parcel·la edificable. 

La solució que el POUM planteja resulta d’interès públic, ja que la situació d’aquesta 
parcel·la pràcticament damunt de la llera redueix la seva secció i el cabdal. El fet 
d’alliberar aquest espai com a zona verda, per tal d’ampliar la llera de la riera de Can 
Duran, facilita el transcurs natural de l’aigua i redueix els problemes d’inundabilitat. 

k) SUD-04. Can Cladelles 

Efectivament, una bona part de la superfície d’aquest sector presenta certs problemes 
d’inundabilitat.  La pastilla d’equipaments esportius just al nord del camp de futbol és 
inundable a partir de períodes de retorn de 10 anys, amb calats superiors a 1,10 m, i 
per períodes de retorn de T500 els calats en aquesta zona arriben fins a 1,79 m. 

Cal observar que, fonamentalment, els sòls amb certs problemes d’inundabilitat estan 
qualificats de sistemes tant d’equipaments com de sistema viari i espais lliures (horts 
urbans). 

I, en general, les zones on es disposa l’aprofitament privat de blocs plurifamiliars no es 
troben amb problemes tant grans d’inundabilitat.  En el cas d’una pastilla classificada 
com a 4s, situada entre el nou vial que creuarà el sector de nord a sud i el carrer de 
Santa Margarida, és inundable a partir de períodes de retorns de T50, amb calats de la 
làmina d’aigua de 0,08 m, i per T500 la làmina s’incrementa fins a calats de 0,56 m. 

Degut a la problemàtica d’aquest sòls en l’aspecte d’inundabilitat, i tenint en compte 
els seus valors ambientals, s’ha considerat la seva desclassificació; tant ara i degut a 



 

 61 

aquest informe i el de mediambient, com en la redacció del document del POUM 
aprovat inicialment. No obstant, s’ha observat que la desclassificació d’aquest sector 
generaria més perjudicis a l’ordenació del conjunt del municipi que els beneficis propis 
d’evitar els problemes d’inundabilitat, que es poden solucionar tècnicament realitzant 
un seguit d’infraestructures de protecció i canalització en aquest tram. 

La incorporació d’aquest sòls com a urbanitzables i, per tant, la seva transformació 
urbanística és fonamental pel conjunt del municipi.  Abans d'entrar en la valoració 
particular del sector, cal explicar que amb caràcter general el POUM de Palau-solità i 
Plegamans, i així es determina en la memòria, dóna molta importància al concepte de 
sostenibilitat, tenint en compte que tots els nous planejaments i nous 
desenvolupaments han de ser viables en la seva configuració, en el seu manteniment i 
reposició, i han de suplir algunes de les necessitats i dèficits actuals. 

El POUM busca un model de poble de consolidació i cohesió, a través de relligar la 
trama urbana i d’aquesta manera superar l’actual tendència del municipi pel que fa a 
l’expansió en el territori de creixements desendreçats. El document del POUM només 
pretén ocupar buits urbans existents per acabar de consolidar la trama urbana i relligar 
i articular els diferents barris dispersos, i els nous desenvolupaments urbanístics han 
d’ajudar a compactar l’actual sòl urbà i fer molt més sostenible el municipi. Aquest 
sector acompleix amb escreix amb aquest model de consolidació de la trama urbana. 

Per altra banda, el POUM resol prioritàriament els problemes interns de comunicació 
viària, de manera que els nous desenvolupaments es justifiquen per la necessitat de 
realitzar noves vies d’unió o de completar les existents entre els diferents barris. Un 
dels objectius principals d’aquest sector de Can Cladelles és connectar els barris de 
l’altre banda de la riera amb el centre, estructurar una nova via que relligui de nord a 
sud els diferents barris de ponent i realitzar un nou pont a la Riera de Sentmenat i a la 
riera de Can Duran. 

La nova via estructurant de ponent que es realitza gràcies al sector de Can Cladelles 
dóna continuïtat al carrer Montjuïc, relligant de nord a sud tot el sòl urbà i 
urbanitzable del municipi en la banda de ponent. 

Aquests futur vial relliga a través del Camí de Sant Roc les urbanitzacions de La Pineda i 
Can Puigoriol situades a llevant a l’altre costat de la riera, amb les urbanitzacions de 
Montjuïc i Can Duran, amb el nou sector de Can Cladelles donant continuïtat al sòl no 
urbanitzable pel Camí de Santa Magdalena, fins arribar a Palau industrial i la C-155. 

El seu traçat ampli permet la previsió de funcions diverses: vialitat, transport públic, 
aparcament, carril bici i vies cíviques (peatonal). 

La nova avinguda uneix i dóna accés a les zones més importats situades a ponent del 
municipi (àrees residencials, equipaments, ), millorant enormement l’accés de les 
urbanitzacions de Els Pins de Can Riera, Serra de Can Riera, Can Riera, La Sagrera, Can 
Clapés, Montjuïc i Can Duran situades a l’altre banda de la riera al centre urbà.   

La via paral·lela a la riera, juntament amb l’altre via a l’altre costat de la riera, amb les 
vies transversals del Pg. de la Carrerada i c. Indústria amb els ponts i rotondes 
respectives, formarà un anell viari fonamental per resoldre el trànsit del municipi. 

Finalment, el sector també suposa un seguit de millores pel conjunt del municipi com 
poden ser: la creació de nous accessos, molt necessaris, a l’actual camp de futbol, a la 
futura àrea esportiva i a l’Escola de Can Cladelles; la disposició també de sòl per 
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aparcaments; l’ampliació del Parc lineal de la Riera de Caldes amb la creació d’un gran 
espai verd central, en relació al Torrent de Can Duran, a on es disposaran en una bona 
part d’horts urbans; l’adquisició per cessió d’equipaments per l’ampliació de l’àrea 
esportiva i de l’Escola de Can Cladelles; i la creació d’una zona comercial i terciària al 
nord del sector lligada a la Carrerada, que faci de centralitat i apropi totes les 
urbanitzacions al centre. 

Per tant, de manera justificada i tal com s’ha explicat en els anteriors apartats, aquest 
sector s’entén necessari i prioritari pel desenvolupament urbanístic del municipi.  En 
conseqüència, com que es pretén incorporar-lo al procés de transformació urbanística, 
s’han d’adoptar determinades actuacions específiques pel tractament de la 
problemàtica detectada per l’ACA, moltes elles ja apuntades en la memòria, la 
normativa i la fitxa corresponent d’aquest sector inclosa en el document del POUM. 

El POUM planteja l’adequació dels usos compatibilitzant-los d’acord amb el nivell de 
risc que s’ha identificat en l’informe de l’ACA, però també planteja realitzar les 
mesures de protecció necessàries, que passaran per actuar directament sobre la riera 
amb el conseqüent impacte sobre l’àmbit fluvial. 

Amb caràcter particular, el POUM planteja per aquest sector el següent: 

- Realitzar un estudi particular d’inundabilitat en el Pla parcial corresponent, per 
concretar les actuacions tècniques a realitzar en el Pla Parcial i en el Projecte 
d’Urbanització. 

- Delimitar, consolidar i endegar amb murs o talussos, a definir tècnicament en el 
Projecte d’urbanització, els marges del torrent de Can Duran. 

- Pujar les cotes de les rasants del carrer intern en funció del nivell freàtic. 
Aquestes cotes quedaran definides en el Pla parcial i en el Projecte 
d’Urbanització; no obstant, en el document del POUM es suggereix una cota 
del carrer principal que travessa el sector a uns 2,00 m de la cota actual del 
terreny. Aquesta cota suposaria relligar de manera òptima les dues rotondes 
(c/Sant Oleguer-La Carrerada i el c/ Indústria) i per altra banda evitar la 
inundabilitat en tot el sector, ja que aquesta via faria de contenció de l’aigua 
(presa).  

- Realitzar amb la pròpia via una presa de laminació en el Torrent de Can Duran, 
per evitar qualsevol avinguda d’aigua. Això representa que la nova via farà de 
contenció de l’aigua i evitarà la inundabilitat de la resta del sector; per tant, 
amb un bon endegament de la llera de la riera, l’aigua anirà fluint evitant 
l’embassament.  

El SUD justifica, en la memòria i en la normativa, que s’ajusta a les mesures de previsió 
de risc d’inundació determinades per l’ACA, i defineix la realització de les mesures 
necessàries per la previsió de riscos d'inundacions; no obstant, serà el Pla parcial i el 
Projecte d’Urbanització que concretaran tècnicament la solució.  

Finalment, s’ha tingut en compte la puntualització que fa l’informe pel que fa a 
corregir -en les fitxes i en la documentació- l’error d’esmentar la riera de Sentmenat en 
comptes de la riera de Can Duran, quan es fa referència al pont sobre la riera en el vial 
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que travessa de nord a sud l’àmbit; tot i que aquest sector travessarà per sobre les 
dues rieres.  

l) PAU-03. Montjuïc 

Cal especificar, en primer lloc, que aquest PAU és sòl urbà consolidat (SUC), ja que 
prové del Pla Parcial de Montjuïc, aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme 
de Barcelona, en sessió de 17/6/1992, i amb el Projecte de reparcel.lació també 
aprovat definitivament el 7/4/2000, amb abast tant físic com econòmic. Per tant, 
encara que es pretén una redefinició dels límits per solucionar determinats problemes 
urbanístics, s'entén que l’obligació de cessió al municipi de l’aprofitament urbanístic 
està complimentada i, per tant, la delimitació d’aquest polígon és a efectes de realitzar 
efectivament la urbanització. 

Qualsevol actuació o mesura de millora de la inundabilitat s’haurà de realitzar en la 
redacció i execució del Projecte d’Urbanització. 

Tot i així, les cotes dels carrers ja estan definides i, per tant, no es poden prendre 
mesures en la urbanització però si reduir el problema amb la normativa d’edificació, 
obligant a pujar la cota de la planta baixa en les noves edificacions en les zones en un 
cert risc d’inundabilitat. Es proposa que les parcel·les del carrer Oliana i Montjuïc es 
delimitin amb el torrent de Can Duran amb un desnivell de com a mínim 2,00 m 
mitjançant un mur de contenció o un talús enjardinat, per tal de consolidar aquest 
marges i evitar possibles problemes d’inundabilitat.   

Torrent d’en Baells / Torrent de Can Duran (marge dret) 

m) PAU-20. Puighebreuda 

Aquest polígon es considera Sòl Urbà No Consolidat (SUNC), encara que prové d’una 
urbanització irregular que cal regularitzar. Originàriament formava part del Pla parcial 
aprovat, Camí de Can Clapés, de major extensió. La delimitació d’aquest polígon 
comportarà la realització de la reparcel.lació i la urbanització, encara que una bona 
part es troba amb l’edificació totalment consolidada, cosa que dificulta enormement 
qualsevol actuació. 

Qualsevol actuació o mesura de millora de la inundabilitat s’haurà de realitzar en la 
redacció i execució del Projecte d’Urbanització. 

Amb la nova ordenació que es planteja d’aquest polígon, es determina una zona verda 
d’una amplada força considerable que ressegueix linealment al torrent i que realitza la 
transició entre el barri i el sòl no urbanitzable, possibilitant en aquest espai la 
realització de talussos enjardinats per tal de consolidar aquests marges i evitar 
possibles problemes d’inundabilitat.  

La delimitació del barri de Puighebreuada amb el torrent de Can Duran es realitzarà 
amb un desnivell en alguns casos i segons els estudis d’inundabilitat de com a mínim 
2,50 m mitjançant un talús enjardinat, per tal de consolidar aquest marges i evitar 
possibles problemes. 
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n) SUD-03. Camí de Sentmenat 

El document del POUM, per aquesta nova ordenació, no contempla cap tipus 
d’actuació i de mesura degut a que no presenta cap tipus de problema d’inundabilitat. 

Riera de Sentmenat (marge esquerre) 

o) PAU-19. Camí de Can Clapés 

Aquest polígon es considera Sòl Urbà No Consolidat (SUNC), encara que prové d’una 
urbanització irregular que cal regularitzar. Originàriament formava part del Pla parcial 
aprovat, Camí de Can Clapés, de major extensió. La delimitació d’aquest polígon 
comportarà la realització de la reparcel.lació i la urbanització, encara que una bona 
part es troba amb l’edificació totalment consolidada, cosa que dificulta enormement 
qualsevol actuació, que només es podrà realitzar en la redacció i execució del Projecte 
d’Urbanització. 

En funció dels calats de la làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència que 
assoleix un valor  màxim de 1,10 m d’alçada sobre el nivell actual dels terrenys 
classificats; es proposa, en tot el perímetre del barri de 

Can Clapés amb el torrent de Can Duran, realitzar un tancament de les parcel·les a 
través de murs de contenció, per tal de consolidar aquest marges i evitar possibles 
problemes. En el cas de delimitació del sistema general d’espais lliures que hi ha al 
final del barri, es proposa realitzar aquesta transició amb el sistema hidrològic a través 
d’un talús vegetal. Les alçades, tant dels murs de  contenció com dels talussos, seran 
de com a mínim de 1,30 m d’alçada respecte al terreny natural existent.  

p) PAU-20. Puighebreuda 

Aquest polígon es considera Sòl Urbà No Consolidat (SUNC), encara que prové d’una 
urbanització irregular que cal regularitzar. Originàriament formava part del Pla parcial 
aprovat, Camí de Can Clapés, de major extensió. La delimitació d’aquest polígon 
comportarà la realització de la reparcel.lació i la urbanització, encara que una bona 
part es troba amb l’edificació totalment consolidada, cosa que dificulta enormement 
qualsevol actuació. 

Qualsevol actuació o mesura de millora de la inundabilitat s’haurà de realitzar en la 
redacció i execució del Projecte d’Urbanització. 

La nova ordenació que es planteja d’aquest polígon es determina una zona verda d’una 
amplada força considerable, que ressegueix linealment el torrent i realitza la transició 
entre el barri i el sòl no urbanitzable, possibilitant en aquest espai la realització de 
murs o talussos enjardinats per tal de consolidar aquest marges i evitar possibles 
problemes d’inundabilitat. Fins i tot en aquest espai s’ha afecta un habitatge i unes 
naus industrials que es troben massa prop de la llera, per tal de poder realitzar la 
urbanització d’aquests espais de relació  i transició. 

La delimitació del barri de Puighebreuada amb el torrent de Sentmenat es realitzarà 
amb un desnivell en alguns casos i segons els estudis d’inundabilitat de com a mínim 
1,00 m mitjançant un mur de contenció o un talús enjardinat, per tal de consolidar 
aquest marges i evitar possibles problemes.   



 

 65 

q) PAU-26. Dante 

Aquest polígon es considera Sòl Urbà No Consolidat (SUNC). La delimitació comportarà 
la realització de la reparcel.lació i la urbanització. 

Qualsevol actuació o mesura de millora de la inundabilitat s’haurà de realitzar en la 
redacció i execució del Projecte d’Urbanització. 

Amb la nova ordenació que es planteja d’aquest polígon, es determina una zona verda 
d’una amplada força considerable que ressegueix linealment el torrent i que realitza la 
transició entre el polígon i el sòl no urbanitzable, possibilitant en aquest espai la 
realització de murs o talussos enjardinats per tal de consolidar aquest marges i evitar 
possibles problemes d’inundabilitat.  
La delimitació amb el torrent de Sentmenat es realitzarà amb un desnivell segons els 
estudis d’inundabilitat de com a mínim 0,80 m mitjançant un mur de contenció o un 
talús enjardinat, per tal de consolidar aquests marges i evitar possibles problemes. 

Riera de Sentmenat (marge dret) 

r) SUD-07 Can Riera 

Degut a un seguit d'al·legacions al respecte, a la innecessarietat de realitzar aquest 
sector en un futur immediat i a la poca aportació d’elements d’estructura en el conjunt 
del municipi, i tenint en compte els seus valors ambientals, s’ha optat per transformar 
aquest sòl urbanitzable en Sòl Urbanitzable No Delimitat. 

Per tant, qualsevol actuació o mesura de millora de la inundabilitat s’haurà de realitzar 
en la redacció de la Delimitació del sector i del Pla parcial corresponent, i 
posteriorment en el Projecte d’Urbanització. 

Els calats de la làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència assoleix un 
valor màxim de 1,60 m d’alçada sobre el nivell actual dels terrenys, per tant, el talús, 
les dunes de contenció de terres o el mur de contenció que es recomanen tindran una 
alçada mínima de 1,80 m. Per altra banda, per evitar el problema d’inundabilitat de la 
casa que es troba en el c/ Costa del Sol, el POUM proposa de realitzar un mur de 
contenció d’alçada 1,80 m com a mínim.   

s) Sòl urbà - Can Riera 

Can Riera és un sòl urbà consolidat i, per tant, no es poden requerir les obres 
d’infraestructura necessàries a càrrec del projecte d’urbanització corresponent, en 
funció del nivell de risc hidrològic identificat. 

Tot i així, l’Ajuntament o la mateixa Agencia Catalana de l’Aigua podran realitzar certes 
mesures de protecció per tal de millorar, reduir i eliminar els riscos d'inundacions, amb 
la creació d'un talús, unes dunes o un mur, que faci de contenció de la possible làmina 
d’aigua i que es disposi en el sòl no urbanitzable de Can Riera. 

Els calats de la làmina d’aigua en un episodi de 500 anys de recurrència assoleix un 
valor màxim de 1,60 m d’alçada sobre el nivell actual dels terrenys, per tant, el talús o 
les dunes de contenció de terres que es recomanen tindran  una alçada mínima de 
1,80 m. 
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Torrent de l’Home Mort / Torrent de Can Oller (marge esquerre)  

t) PAU-06. Els Pins 

El polígon prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar. El Pla General 
d’Ordenació Municipal de la Comarca de Sabadell, aprovat l’any 1978, classificava Els 
Pins de Can Riera com a Sòl Urbanitzable No Programat, que s’havia de desenvolupar 
mitjançant la tramitació d’un Programa d’actuació urbanística i un Pla Parcial. L’àmbit 
que s’incorpora a aquest nou PAU, que es classifica actualment com a SUND i amb un 
ús majoritari d’habitatge aïllat, es troba amb els carrers consolidats, amb una 
parcel.lació força concreta i amb una gran ocupació d’aquestes amb cases unifamiliars 
aïllades. 

Tot i així, i en funció de l’informe de l’ACA, s’inclourà en la fitxa corresponent del 
POUM l’obligatorietat de realitzar en el Projecte de reparcel.lació i Projecte 
d’Urbanització un estudi hidràulic per tal d’avaluar el risc d’inundacions. 

u) SUD-11. Can Valls 

El sector de Can Valls és un Pla parcial aprovat definitivament, i per tant, en la seva 
tramitació ja es va realitzar l'estudi d'inundabilitat del torrent de Can Oller, cosa que el 
document del POUM en fa referència en la memòria, en la normativa i en la fitxa 
corresponent. 

5. Altres consideracions 

Pel que fa a la correcció d’un error que planteja l’informe de l’ACA, relatiu a l’art. 114 i 
118 de les Normes Urbanístiques on es defineix una servitud de 8,00 m i que hauria de 
ser de 5,00 m, en el document que es presenta a aprovació provisional es corregeix 
aquesta errada material. 

Respecte a la petició de l’informe de l’ACA, d’incorporar en la normativa un escrit en 
referència als instruments de planificació que no tinguin estudis d’inundabilitat, 
s’accepta i en la normativa se’n fa referència, en el sentit següent: 

“Quan no es disposa del corresponent instrument de planificació sectorial aprovat 
per l’administració hidràulica competent que delimiti les zones inundables , el 
planejament urbanístic que inclogui en el seu àmbit terrenys emplaçats en zones 
previsiblement inundables ha d’incorporar, com a document integrant de l’informe 
ambiental, un Estudi d’inundabilitat que ha de ser informat favorablement per 
l’ACA en la tramitació del pla....” 
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Petició 12b Registre d’entrada de 23/09/2014 
  Agència Catalana de l’Aigua – Josep M. Aguiló Saün 
  C. Provença 204-208 – 08036 Barcelona 
 

 

(Aquest és el segon Informe emès per l’ACA, i es va emetre un cop rebuda per 
l’organisme oficial la resposta formal al seu primer informe, resumida en l’anterior 
apartat 12a). 

Antecedents 
 
El Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Palau-solità i Plegamans s’havia 
aprovat per primera vegada inicialment pel Ple municipal de 22 de juny de 2006.  El 30 
d’abril del 2013 es va aprovar inicialment per segona vegada, incorporant un seguit de 
determinacions que suposaven canvis respecte a l’anterior aprovació inicial. 

En resposta a la petició d’informe tramesa per l’Ajuntament, l’Agencia Catalana de 
l'Aigua (ACA) va avaluar la proposta aprovada inicialment per segona vegada, 
mitjançant Informe desfavorable notificat a l’Ajuntament el 7 de juny de 2013, que era 
desfavorable. 

En funció d'aquest informe, dels diferents informes sectorials i les diverses al.legacions 
presentades en el període d'exposició pública del document, es va elaborar un nou 
document per a l’aprovació provisional, amb les modificacions pertinents i la 
incorporació de les determinacions establertes en l’informe de l’ACA rebut el 7 de juny 
de 2013.  A partir d’aquest fet, l’Ajuntament va fer una nova sol.licitud d'Informe sobre 
el POUM. 

L’ACA ha tornat a avaluar la proposta i en data 23 de setembre de 2014, via email, s’ha 
informat a l'Ajuntament que la nova proposta de POUM és favorable en molts dels 
aspectes amb una sèrie de consideracions a tenir en compte; i que el tema de la 
inundabilitat del SUD-04. Can Cladelles provoca que en aquest punt l’informe hagi de 
ser desfavorable.  
 
 

Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 
 
L'informe de l'ACA determina un seguit de consideracions a tenir en compte en el 
document del POUM per la seva aprovació provisional.  Aquestes, recollides i 
agrupades per conceptes, són fonamentalment les següents: 

1. Abastament d’aigua potable 

S'informa favorablement. 
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2. Sanejament 

L’ACA ha avaluat l’increment del volum d’aigües residuals que generarien els 
creixements residencials i industrials, a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament 
de Palau.  Dels 39 PAU residencials, el planejament vigent contemplava 2.461 
habitatges, però amb la proposta del POUM es produiria un increment 
d’aproximadament 485 habitatges (PAU-04 la Cooperativa, PAU-06 Els Pins, PAU-09 El 
Castell, PAU-11 Montjuic nord, PAU-13 Can Puigoriol, PAU-14 Avinguda Folch i Torres, 
PAU-16 Can Figueres, PAU-17 Plegamans Sud, PAU-18 Illes Balears, PAU-20 
Puighebreuada, PAU-21 Sant Josep Oriol, PAU-22 Sant Joan, PAU-25 Cal Pansa, PAU-26 
Dante, PAU-27 Industria, PAU-28 Horta del rector, PAU-29 La Marinada, PAU-30 
Avinguda Catalunya, PAU-31 Carolines Salzes, PAU-32 Carolina-Albes, PAU-33 
Carolines-Pollancres, Pau-36 Camí de Can Llonch, PAU-37 Avinguda Ebre, PAU-38 
Puigmal, PAU-42 Catalunya- Castell, PAU-43 Can Agell. L’increment de 485 habitatges 
nous suposaria un cabal de 291 m3/dia. 

Respecte als PAU industrials, la proposta del POUM suposa un increment de 3.733,23 
m2/st respecte al planejament vigent, el que suposaria 10,08 m3/dia. 

Pel que fa als Plans de Millora Urbana (PMU), la diferència entre el planejament vigent 
i la proposta del POUM suposarà un increment de 531 habitatges, el que comportarà 
un increment de cabal de 312,60 m3/dia. 

En el cas dels SUD residencials (Sòls Urbanitzables Delimitats) la diferència entre el 
planejament vigent i la proposta del POUM suposarà un increment de 1.678 
habitatges, el que comportarà un increment de cabal de 1.006,80 m3/dia. 

Així doncs, la proposta del POUM suposarà un increment de cabal de 1.620,48 m3/dia. 
L’EDAR de La Llagosta, l’administració responsable de la qual és el Consorci per la 
Defensa de la Conca del riu Besòs, té un cabal de disseny de 43.000 m3/dia. Durant 
l’any 2013 el grau de saturació del cabal era d’aproximadament del 70%, per la qual 
cosa caldrà obtenir, en el seu dia, l’autorització del Consorci per la Defensa de la Conca 
del Besòs. 

Tot i que el nou document del POUM suposa un increment d'aportació d'aigües 
residuals a l'EDAR de La Llagosta, s'informa favorablement la proposa donat que el 
POUM ha previst la inclusió d’una reserva de sòl per instal·lar una solució autònoma de 
depuració pels nous sectors, en funció de l’estat de saturació del sistema de La 
Llagosta. Aquesta reserva de sòl estaria ubicada al costat de l’Hostal del Fum, en un 
entorn apartat dels barris residencials, i permetria la ubicació d’una EDAR si fos 
necessari. El finançament d'aquesta instal.lació es faria mitjançant les diferents 
ordenacions que es plantegen. 

3. Inundabilitat 

S’informa favorablement amb les consideracions que es detallen a continuació (a 
excepció del SUD-04 Can Cladelles, que s’informa desfavorablement): 

En el cas de sòls urbans consolidats (PE-01. Industrial Riera de Caldes, PAU-02. Sant 
Roc, Sòl urbà Consolidat-Palau industrial, PMU-07. Can Agell, Sòl urbà Can Riera), les 
mesures de protecció proposades s’hauran d’orientar per mantenir lliure la zona de 
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flux preferent (calculat per un període de retorn de 100 anys) d’acord amb el RD 
9/2008 pel qual es modifica el reglament del domini públic hidràulic, ja que segons 
l’article 6.5 del reglament 305/2006 pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’urbanisme, les limitacions d’usos i construccions admissibles per part del 
planejament urbanístic que s’estableixen als apartats 2, 3 i 4 de la directriu de 
preservació front als riscs d’inundabilitat, no s’apliquen al sòl urbà. 

Les mesures proposades consisteixen, entre d’altres, en motes o murs que facin de 
contenció de l’avinguda. Aquestes actuacions s’avaluaran en el planejament derivat 
corresponent i hauran d’anar acompanyades del pressupost de les obres en cadascuna 
de les fitxes urbanístiques de cada sector. 

També s'haurà de valorar la possibilitat d’alternatives a l’execució de murs de formigó 
en base a solucions més toves i integrades a l’espai fluvial. 

En el cas del PAU-41 Industrial Can Parera i del Palau Industrial- Sòl Urbà, l’ACA 
requereix que es tingués en compte la presència del torrent de Burguès, que pot 
agreujar la situació d’inundabilitat del sector. L’Ajuntament aclareix que el torrent no 
passa per l’obra de pas de la carretera sinó que queda a l‘altra banda, encara que una 
bona part quedi canalitzada abocant directament a la riera de Caldes pel sòl urbà de 
Palau Industrial. 

En el cas de sòl urbans no consolidats i sòls urbanitzables, s’hauran de compatibilitzar 
els usos tal i com estableixen els articles 6.2, 6.3 i 6.4 RLU. En concret: 

- En el cas del SUD-04 Can Cladelles, tot i que la PEF del Besòs no incorpora de 
moment la delimitació del sistema hídric, es pot apreciar que la pastilla de 
terreny zonificada com a equipament esportiu (on es disposarà la futura àrea 
esportiva) , just al nord del camp de futbol existent i el carrer de Sant Oleguer, és 
inundable a partir de períodes de retorn de 10 anys i té una condició 
d’inundabilitat greu, amb calats superiors a 1,10 m per T10. Per períodes de 
retorn de T500 els calats en aquesta zona arriben als 1,79 m. És per aquest motiu 
que s’informa desfavorablement aquest sector, ja que aquest usos no són 
compatibles amb el nivell de risc identificat. 

- En el cas del SUD-07 Can Riera, l’Ajuntament ha considerat transformar aquest 
sòl urbanitzable en sòl urbanitzable no delimitat. Per tant, qualsevol actuació o 
mesura de millora de la inundabilitat, s’adoptarà en el moment d’una eventual 
delimitació del sector i en el Pla Parcial corresponent. 

- Tal i com requereix l’ACA, l’Ajuntament ha previst, en el nou redactat del POUM, 
que en fase de planejament derivat es realitzi un estudi hidràulic del torrent de 
l’Home Mort al seu pas pel sector PAU-06 El Pins, per tal d’avaluar el risc 
d’inundacions. 

- En el cas del SUD-11 Can Valls, i segons s’indica a l’escrit presentat per 
l’Ajuntament el 16 de maig del 2014, tant a la fitxa com a la memòria 
corresponent es fa referència als estudis que l’ACA ja va informar. 
(UDPH2005005721, UDPH2006004745 i UDPH2009002882). 
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4. Afeccions Mediambientals 

L'informe de l'ACA determina de que, si de conformitat amb la legislació ambiental 
d’impacte ambiental vigent, és necessària la corresponent declaració d’impacte 
ambiental, correspondrà al Departament de Territori i Sostenibilitat efectuar la 
preceptiva valoració.  També es recorda que, en cas que el pla sigui objecte d’avaluació 
ambiental de conformitat amb la disposició transitòria sisena del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, caldrà evacuar el 
preceptiu tràmit d’avaluació ambiental davant del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

Per altra banda, es preveu que el domini públic hidràulic no computi a efectes de 
repartiment de càrregues i beneficis, en les diferents ordenacions que es plantegen. 
 

Resposta10: 

1. Abastament d’aigua potable 

No és necessària cap nova modificació. 

2. Sanejament 

No és necessària cap nova modificació. 

3. Inundabilitat 

- Pel que fa a l'àmbit del SUD-07. Can Riera, en el document aprovat inicialment es 
classificava com a sòl urbanitzable; posteriorment, en funció de les al.legacions dels 
ciutadans i dels informes sectorials pertinents, es va preveure com a sòl urbanitzable 
no delimitat; i finalment, en funció de l'informe de la Comissió d'Urbanisme i de l'OTA, 
s’ha optat per classificar-lo com a sòl no urbanitzable. 

Així, el nou document del POUM que s’aprovarà provisionalment desclassifica aquest 
sector i el declara Sòl No urbanitzable, evitant en qualsevol cas d'actuar en els marges 
de la riera i en el sistema hidrològic.  La nova classificació suposarà que una bona part 
del sòl es qualifiqui d'Agrícola forestal d'especial protecció. Els marges de la ribera, 
amb una vegetació específica associada al sistema hídric, es qualificarà de 24c. Ribera 
d'interès ecològic i paisatgístic, amb l'objectiu de protegir els sòls d’alt valor agrològic, 
que configuren  els corredors biològics del municipi. 

- Pel que fa al polígon de Els Pins (PAU-06), amb un grau de consolidació dels carrers i 
de les edificacions força important, queda inclosa –en la fitxa corresponent- 
l’obligatorietat de realitzar un estudi hidràulic en fase de Projecte de reparcel·lació i 
Projecte d’urbanització, per tal d’avaluar el risc d’inundacions del Torrent de l’Home 
Mort (Torrent de Can Oller). 

                                                
10 La resposta va ser tramesa a l’ACA el 11/12/2014 (veure Annex, pàgines 95 a 120)i ha 
permès l’obtenció de l’informe favorable final, emés en data 26/01/2015 (Reg. Entrada 
Ajuntament 1295, 05/02/2015). 
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- En el cas del SUD-11 Can Valls, i segons també s’indica a l’escrit presentat per 
l’Ajuntament el 16 de maig del 2014, el document del POUM farà referència, tant en la 
memòria, normativa, com en la fitxa corresponent, als estudis d'inundabilitat que l'ACA 
ja va avaluar i informar (UDPH2005005721, UDPH2006004745 i UDPH2009002882), 
pel que fa al torrent de Can Oller en aquest àmbit. 

- En el cas de sòls urbans consolidats (PE-01. Industrial Riera de Caldes, PAU-02. Sant 
Roc, Sòl urbà Consolidat-Palau industrial, PMU-07. Can Agell, Sòl urbà Can Riera), les 
mesures de protecció que es proposen són mantenir lliure la zona de flux preferent 
(calculat per un període de retorn de 100 anys) d’acord amb el RD 9/2008 pel qual es 
modifica el reglament del domini públic hidràulic ja que, segons l’article 6.5 del Decret 
305/2006, no s’apliquen al sòl urbà les limitacions d’usos i construccions admissibles 
per part del planejament urbanístic que s’estableixen als apartats 2, 3 i 4 de la directriu 
de preservació front als riscs d’inundabilitat. 

- El document valorarà, en les fitxes corresponents, les mesures a adoptar en la 
utilització de motes o murs que facin de contenció de les avingudes. Aquestes 
actuacions s’avaluaran en el planejament derivat corresponent, i en les fitxes 
urbanístiques de cada sector es determinarà el pressupost de les obres a realitzar de 
manera estimativa, com a mínim contemplant cada una de les actuacions; si més no, 
en  en el planejament derivat i fonamentalment en el Projecte d'urbanització quedarà 
definida la solució tècnica i avaluada econòmicament.  

- Les actuacions adoptades en els polígons o sectors per solucionar possibles 
problemes d'inundabilitat es realitzaran preferentment amb solucions toves i 
integrades a l’espai fluvial, evitant en la mesura possible solucions amb murs de 
contenció (murs de formigó,...). Aquesta prescripció s’inclourà en totes les fitxes on 
sigui necessària alguna actuació de defensa, pel que fa a la inundabilitat. 

- En el cas del PAU-41 Industrial Can Parera i del Palau Industrial- Sòl Urbà, es tindrà en 
compte la presència del torrent de Burguès que pot agreujar la situació d’inundabilitat 
de l'entorn. 

Tot i que el torrent és de poca entitat, passa per sota de l'obra de pas de la carrtera, no 
tenint en aquest tram de connexió amb la riera de Caldes una llera definida, per tant 
en funció dels estudis pertinents s'haurà de definir i reconduir el transcurs de l'aigua. 

Així, en la fitxa corresponent i en la normativa es determina que, prèviament a 
qualsevol actuació, es realitzarà un estudi d'inundabilitat del torrent de Can Burguès i 
s'haurà de demanar informe a l'ACA. 

- Finalment, pel que fa a la única actuació que es considera clarament desvaforable per 
motius d'inundabilitat en l'informe de l'ACA (SUD-04 Can Cladelles), el document del 
POUM informat prevèia un sistema d'equipament esportiu just al nord del camp de 
futbol existent i el carrer de Sant Oleguer, que és inundable a partir de períodes de 
retorn de 10 anys i té una condició d’inundabilitat greu, amb calats superiors a 1,10 m 
per T10. Per períodes de retorn de T500 els calats en aquesta zona arriben als 1,79 m.  

Els usos que s'establien no són compatibles amb el nivell de risc identificat. 
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Per altra banda, cal tenir en compte que en aquest Sector tampoc no és favorable 
l'informe de l'OTA.  És així per l'impacte derivat sobre el torrent de Can Duran, ateses 
les obres de protecció necessàries per garantir la compatibilitat de la proposta amb el 
risc d'inundabilitat i la pèrdua dels valors del sols agroforestals i els seus valors 
associats al manteniment de la funcionalitat ecològica, els serveis i el paisatge. L'OTA 
no considera adequat el raonament que es va fer per justificar aquest sector, ja que es 
proposava una actuació directa al torrent per tal de garantir la compatibilitat del risc 
d'inundabilitat, de manera que s'alterava la morfologia i la funcionalitat hidràulica 
d'aquest curs fluvial i la seva funció connectora. 

En funció doncs dels dos informes, així com del de Comissió Territorial d'urbanisme, 
que també planteja reduir noves implantacions, s'ha optat per realitzar una nova 
proposta en el document a aprovar provisionalment i definitiva.  L’opció és 
desclassificar una bona part de l'àmbit com a sòl no urbanitzable, per tal de donar 
continuïtat al torrent i no modificar el sistema hídric; és a dir, la solució adoptada 
finalment, en la zona d'influència hidràulica, passa per reduir una bona part del sector 
de Can Cladelles, deixant-lo com a sòl no urbanitzable amb la clau 24a (Agrícola de 
valor reconegut d'interès ecològic i paisatgístic), tot donant continuïtat a aquests 
espais al llarg del torrent. 

La nova implantació residencial quedarà reduida només al sud-oest de l'àmbit, situant-
se estrictament entre el barri de La Sagrera i l'escola de Can Cladelles, i amb una 
classificació de sòl urbanitzable no delimitat. 

Aquesta solució minimitza l'impacte directa sobre la riera, evitant qualsevol solució 
que modifiqui el sistema hídric, amb la conseqüent realització de murs, barreres, 
basses de laminació,... 

L'únic element que travessarà la riera serà el vial de connexió entre la rotonda situada 
en el carrer de Sant Oleguer i la del carrer Pompeu Fabra, al costat de l'escola de Can 
Cladelles. Aquest vial s’haurà de materialitzar sense generar cap barrera, amb 
solucions permeables, deixant passar el sòl no urbanitzable i configurant-se com un 
element per sobre d'aquest espais.  
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 Règim del sòl (classificació) de la nova solució que es proposa del sector de Can Cladelles, i que 

planteja la desclassificació d'una bona part del sector, com a sòl no urbanitzable, amb la clau 
24a.Agrícola de valor reconegut d'interès ecològic i paisatgístic, tot donant continuïtat als espais 
agrícoles situats a les vores del torrent de Can Duran, millorant la funcionalitat ecològica associada 
al torrent i mantenint el curs fluvial, evitant solucions que generin un impacte directa sobre la riera i 
modifiquin el sistema hídric (murs, barreres, basses de laminació,....). 

 La nova solució planteja també reduir al màxim la nova implantació residencial, situant-se al sud-
oest de l'àmbit, entre el barri de La Sagrera i l'escola de Can Cladelles, amb la classificació de sòl 
urbanitzable no delimitat (SUND). 
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Nova solució d'ordenació del SUD-04. Can Cladelles (en el nou document SUND-01. Can Cladelles) 

4. Afeccions Mediambientals 

Tot i que en el POUM no hi ha cap espai on es realitzi una modificació tan gran del 
territori, topografia i sistema hídric que faci necessària la declaració d'impacte 
ambiental (tenint en compte que la proposta definitiva de Can Cladelles passa per 
desclassificar el sòl), en la normativa i amb caràcter general es determinarà que, si de 
conformitat amb la legislació d’impacte ambiental vigent és necessària la corresponent 
declaració d’impacte ambiental, correspondrà al Departament de Territori i 
Sostenibilitat efectuar la preceptiva valoració. 
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Així mateix, també en la normativa i amb caràcter general es recordarà que, en cas que 
l’instrument de planejament sigui objecte d’avaluació ambiental de conformitat amb la 
disposició transitòria sisena del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, caldrà evacuar el preceptiu tràmit d’avaluació 
ambiental davant del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Finalment, i contestant a l'informe de l'ACA, efectivament el domini hidràulic no ha de 
computar a efectes del repartiment de càrregues i beneficis; en conseqüència, també 
en la normativa i amb caràcter general s'especificarà aquesta circumstància, en les 
diferents ordenacions que es plantegen. 

 
 

Petició 13 Registre d’entrada nº 7977 de 16/07/2013 
 Institut Geològic de Catalunya - Jordi Ripoll Garcia i Pere Martínez Figueres 
 C/ Balmes nº 209-211 - 08006 Barcelona 
 

Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

L'informe que es realitza per part de l'Institut Geològic de Catalunya planteja un seguit 
de punts a tenir en compte en el document del POUM, i considera necessari incorporar 
en l'esmentat document diversos condicionants a l'hora de dissenyar el planejament 
urbanístic.  S’hi s’esmenten les següents conclusions, que es transcriuen literalment:  

La informació sobre els riscos geològics exposada en el POUM és molt superficial i 
no té en compte tots els riscos geològics. 

En aquest sentit, l’IGC va emetre el febrer de 2009, a instàncies de la Direcció 
General d’Urbanisme, un informe de riscos geològics de Palau-solità i Plegamans 
(IGC/AP-010/09). 

L’IGC considera imprescindible afegir les conclusions d’aquest informe en la 
Memòria del POUM, referenciant-lo degudament i adjuntant-lo en la seva totalitat 
en els annexes.  

La informació sobre riscos geològics exposada en la memòria del POUM ha de ser 
una síntesi de les descripcions, conclusions i recomanacions exposades en els 
dictamen geològic especificat anteriorment. 
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Resposta11: 

En el punt 3 de l’apartat D), referit a les “Previsions del POUM respecte a altres 
proteccions”, del capítol VII de la Memòria del POUM, es determina quina és la 
protecció que deriva de l’existència de la falla o dels riscos geològics, i s’expliquen els 
antecedents històrics, els estudis realitzats i les justificacions de les franges de 
protecció adoptades. 

Per altra banda, l’expedient del POUM incorpora un específic volum J) Informes sobre 
la fractura de terreny existent (falla) en el terme municipal, on s’adjunten tots els 
documents més importants relacionats amb aquesta problemàtica i que s’han anat 
elaborant al llarg dels anys. Són els següents: 

1. Estudi de la fractura del terreny apareguda en la zona del polígon industrial Can 
Boada Nou (Palau-solità i Plegamans) 

 Documentació realitzada per Marc Gelizo Chamorro amb la direcció i supervisió 
d'Antonio Valenciano Horta i Albert Casas Ponsati del Departament de 
Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica de la Universitat de Barcelona. 
Juliol 2001 

2. Estudi geològic de l'afectació en la Urbanització de la falla neotectònica que 
travessa l'extrem NW del sector de Can Maiol Nord. 

 Documentació realitzada per ARTEG S.C.P i per GS ingenieria, i encarregada per la 
Promotora de Residències i Habitatges de Palau-solità i Plegamans S.L, pel 
desenvolupament del Pla parcial de Can Maiol Nord. Juliol de 2008 

3. Dictamen preliminar de riscos geològics a Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Oriental) 

 Documentació realitzada per Joan Barceló de l'Institut Geològic de Catalunya. 
Febrer 2009 

4. Nota tècnica sobre una fractura del terreny existent en el polígon industrial  Can 
Boada Nou. 

 Documentació realitzada per l'Institut Geològic de Catalunya. Juny 2009 

5. Informe de  valoració del Pla parcial "Can Maiol Nord" del municipi de Palau-
solità i Plegamans. 

 Documentació realitzada per l'Institut Geològic de Catalunya. Setembre 2009 

6. Estudi geofísic per caracteritzar geolèctricament la fractura en diferents zones del 
T.M de Palau-solità i Plegamans ( Vallès Occidental). 

 Documentació realitzada per Anna Cano i Cervellò  i Joan Claveria de l'empresa 
GS ingeniería.  Abril 2012 

 

                                                
11 La resposta ja va ser tramesa el 29/04/2014 i 27/05/2014 (Reg. Sortida 2575-2576 i 3042; 
veure Annex, pàgines 121 a 130) i donà lloc a un segon informe de l’Institut, en data 
20/10/2014 (Reg. Entrada 10892). El document que es presenta a aprovació provisional i 
definitiva incorpora totes les prescripcions establertes per l’Institut. 
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Finalment, la normativa del POUM (Capítol 7. Franges o línies de protecció, secció 
segona) també fa referència a les condicions d’ordenació i edificació que s’han de 
complir en l’àmbit d’influència de la falla, seguint amb els criteris utilitzats prèviament 
i en funció dels diversos informes i del dictamen del IGC, on es marca l'àrea de risc 
geològic, en funció  de l’estudi geofísic de la fractura en diferents zones del terme 
municipal de Palau-solità i Plegamans. 
 
Tot i que el document del POUM aprovat inicialment incorpora tota la documentació 
exposada anteriorment, a requeriment de l’informe de l’Institut Geològic de Catalunya 
s’ha optat per incloure, en la Memòria del document a aprovar provisionalment, la 
informació sobre els riscos geològics exposada en el l’informe de riscos geològics de 
Palau-solità i Plegamans (IGC/AP-010/09) que va elaborar l’IGC el mes febrer de 2009, 
a instàncies de la Direcció General d’Urbanisme. 

Així, tal com es demana en l’informe de  l’IGC, el document del POUM acompanya 
l’informe de riscos geològics de Palau-solità i Plegamans (IGC/AP-010/09) que va 
realitzar l’IGC el mes febrer de 2009.  També incorpora, en la memòria, les conclusions 
d’aquest informe, que són fonamentalment una síntesis  de les descripcions, 
conclusions i recomanacions exposades en el dictamen geològic especificat 
anteriorment.  Finalment, en la normativa es determinen un seguit de paràmetres i 
obligacions en funció del dictamen i dels diferents treballs i documents realitzats en 
relació a aquesta fractura de terreny (falla), per tal d’evitar qualsevol risc.  

El contingut de la memòria i de la normativa, pel que fa referència a aquesta fractura 
de terreny (falla) i en general als riscos geològics, s’adjunta a continuació, amb les 
incorporacions degudes a l’informe de l’Institut Geològic de Catalunya que demostren i 
justifiquen el compliment de les seves prescripcions. 

En definitiva, la documentació incorporada al POUM que es presenta a aprovació 
provisional conté el que es transcriu literalment: 

Protecció derivada de l’existència de la falla i dels riscos geològics 

Antecedents històrics 

El municipi de Palau-solità i Plegamans està afectat per una falla geològica que 
travessa per la part sud del terme i transcorre d’est a oest. 

Als vols de 1990 va aparèixer una esquerda en el terreny, situada en el polígon 
industrial Riera de Caldes, que va afectar diverses naus industrials i habitatges 
unifamiliars adjacents al polígon, patint en alguns casos, seriosos danys 
estructurals. L’aparició de diferents esquerdes en les estructures està 
documentada entre l’abril i l’agost del 1990, i en diferents dictàmens realitzats 
pel seu seguiment i control es reflecteix que els moviments continuen, en alguns 
casos de forma discontínua, fins al 1995 (data dels últims dictàmens).  

Per poder determinar l’origen de les patologies de les edificacions es van 
contractar tant a nivell particular com per part de l’Ajuntament, diversos 
estudis geològics i geotècnics. 
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Al juliol de 2001, la Universitat de Barcelona presenta un informe on es realitza 
un estudi geofísic i es revisa tota la documentació prèvia generada dels estudis i 
dictàmens pericials, concloent com a causa més provable de l’origen de 
l’esquerda a un fenomen de tipus tectònic, concretament a una reactivació o 
formació d’una falla de la depressió del Vallès-Penedès que  afectaria tant els 
materials quaternaris com els del substrat miocè. 

Segons aquest informe la falla tindria una extensió lineal (observada) d’uns 
1.150 metres i seria de tipus normal-sinistra, amb uns desplaçaments màxims 
observats de 40 mm (component vertical) i 25 mm (component horitzontal). 

Durant el 2009 tècnics de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) realitzen visites 
per fer reconeixements sobre el terreny i poder realitzar més informes.  

Estudis realitzats 

Des del 2001 fins ara, s’han realitzat varis estudis, informes, dictàmens i notes 
tècniques per diferents empreses privades i organismes públics per definir la 
falla geològica i establir criteris d’actuacions. 

Aquests estudis que s'acompanyen  en el document J. del pla, que fa referència 
als Informes sobre la fractura de terreny existent (falla) en el terme municipal, 
són els següents: 

� Estudi de la fractura del terreny apareguda en la zona del polígon 
industrial Can Boada Nou (Palau-solità i Plegamans) 
Documentació realitzada per Marc Gelizo Chamorro amb la direcció i 
supervisió d'Antonio Valenciano Horta i Albert Casas Ponsati del 
Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica de la 
Universitat de Barcelona. Juliol 2001 

� Estudi geològic de l'afectació en la Urbanització de la falla neotectònica 
que travessa l'extrem NW del sector de Can Maiol Nord. 
Documentació realitzada per ARTEG S.C.P i per GS ingenieria, i 
encarregada per la Promotora de Residències i Habitatges de Palau-
solità i Plegamans S.L, pel desenvolupament del Pla parcial de Can 
Maiol Nord. Juliol de 2008 

� Dictamen preliminar de riscos geològics a Palau-solità i Plegamans 
(Vallès Oriental). 
Documentació realitzada per Joan Barceló de l'Institut Geològic de 
Catalunya. Febrer 2009 

� Nota tècnica sobre una fractura del terreny existent en el polígon 
industrial  Can Boada Nou. 
Documentació realitzada per l'Institut Geològic de Catalunya. Juny 2009 

� Informe de  valoració del Pla parcial "Can Maiol Nord" del municipi de 
Palau-solità i Plegamans. 
Documentació realitzada per l'Institut Geològic de Catalunya. Setembre 
2009 
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� Estudi geofísic per caracteritzar geolèctricament la fractura en diferents 
zones del T.M de Palau-solità i Plegamans ( Vallès Occidental). 
Documentació realitzada per Anna Cano i Cervellò  i Joan Claveria de 
l'empresa GS ingeniería.  Abril 2012. 

Dictamen preliminar de riscos geològics a Palau-solità i Plegamans de l’IGC 
(febrer 2009) 

La Direcció General d’Urbanisme, a petició de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, va realitzar un dictamen preliminar de riscos geològics en l’àrea 
delimitada al terme municipal de Palau-solità i Plegamans. 

L’objectiu d’aquest dictamen era efectuar una avaluació preliminar de la 
perillositat geològica natural, per tal de determinar si en els àmbits estudiats o 
en part d’aquests existeixen indicis de processos geològics que puguin donar 
lloc a situacions de risc que convingui evitar. 

No era l’objectiu d’aquest estudi opinar sobre la qualificació urbanística que 
s’haurà d’adjudicar a cada zona dins el sector estudiat. L’aspecte geològic és un 
factor entre d’altres a tenir en compte a l’hora de la planificació urbanística per 
part dels organismes competents en aquesta matèria. 

El dictamen es va centrar doncs en l’estudi de la perillositat geològica d’origen 
natural corresponent a: 

• Moviments del terreny (moviments de vessant i esfondraments) 

• Inundabilitat 

• Cons de dejecció i processos erosius associats a torrentades i avingudes 

• Aqüífers vulnerables d’especial interès per al consum urbà 

Quedava fora de l’abast de l’estudi l’avaluació del risc, entès com el producte 
de la perillositat geològica per la vulnerabilitat de les diferents estructures 
existents i d’aquelles que es pot preveure implantar en el futur.  

Amb caràcter general, les àrees on es recomanava la realització d’estudis 
addicionals corresponien a àrees que contenen àmbits amb perillositat de 
Mitjana a Alta. En aquestes àrees, com a criteri general, abans d’emprendre 
qualsevol actuació urbanística es recomana efectuar estudis detallats, previs a 
la definició dels usos del sòl que hi poden ser compatibles, que avaluïn 
detalladament determinats aspectes de la perillositat geològica i els seus 
possibles efectes sobre l’actuació projectada. 

A l’extrem sud-occidental del municipi es va reconèixer un escarpament d’uns 
20,00 m d’alçada (identificat en l’informe de l’IGC com a punt a; plànol 4.1; 
fotografies 2 i 3), excavat per la riera de Caldes als materials argilosos. En 
aquest indret es van observar masses individualitzades, cicatrius de 
despreniments i material acumulat al peu de l’escarpament. Aquests indicis 
indiquen possibles volums de sortida de material. Ateses les mides de les 
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masses i l’estat de l’escarpament, cal considerar la possibilitat d’esdeveniments 
de magnitud baixa a mitjana amb una freqüència mitjana o alta, per la qual 
cosa caldria preveure una perillositat natural baixa a mitjana enfront 
despreniments pel punt a. 

Es recomana que a les possibles actuacions que s’efectuïn sota l’àrea 
d’influència de l’escarpament identificat amb el punt a (veure informe de IGC), 
els estudis geotècnics previs considerin la possibilitat de despreniments o bé 
d’induir-ne i, si s’escau, que indiquin la necessitat de prendre mesures 
correctives o preventives, tot i que en aquest indret el document del POUM no 
pretén de realitzar cap actuació, en quedar aquesta àrea com a Sòl No 
Urbanitzable d’especial protecció agrícola-forestal. 

A la resta de l’àrea d’estudi (municipi) no s’ha identificat processos relacionats 
amb inestabilitats del terreny, ni tampoc s’ha tingut constància documental de 
l’existència antiga o recent de fenòmens relacionats amb moviments de vesant. 
És per això que s’ha estimat, per a la resta de l’àrea d’estudi, una perillositat 
natural baixa a molt baixa enfront moviments de vessant. 

Segons l’informe de IGC, quant a la perillositat natural davant esfondraments hi 
ha un destacat antecedent entre la zona del Polígon industrial de la riera de 
Caldes i la masia de Can Periquet. Entre els anys 1990 i 1995 es van produir un 
conjunt de patologies en diferents habitatges i naus industrials que estudis 
posteriors (Batlle i Mascareñas, 2001; Gelizo, 2001; Fàbrega, 2008) han atribuït 
als efectes del moviment d’esfondrament d’una falla. En alguns casos els 
moviments diferencials del terreny han estat suficientment importants per a 
què les patologies generades hagin comportat que dos edificis s’hagin hagut de 
deshabitar per danys estructurals greus.  

En el cas que realment els moviments diferencials siguin conseqüència d’una 
falla, cal pensar que la zona d’afectació ha de ser força localitzada en l’espai, 
però la seva evolució en el temps és impredictible i estaria relacionada amb el 
sistema de falles que configuren la fossa del Vallès. En qualsevol cas, cal 
preveure la possibilitat de moviments diferencials, recurrents i espaiats en el 
temps, de magnitud indeterminada, que es transmetrien a les estructures 
situades a sobre. Els danys en aquestes estructures dependrien de la magnitud 
dels desplaçaments diferencials i de la capacitat de l’estructura per absorbir-lo. 

És per aquest motiu que s’ha estimat una perillositat mitjana a alta en una 
franja a banda i banda de la possible ubicació de la falla (Subàrea A, plànols 4.1 
i 4.2), ja que es poden provocar moviments d’esfondrament. En aquesta franja 
es recomana que, prèviament a qualsevol actuació urbanística, s’efectuï un 
estudi geològic que localitzi la zona de la falla, analitzi la perillositat i, si es el 
cas, determini la franja de protecció o les mesures necessàries per evitar danys 
a les possibles futures estructures. 

La riera de Caldes, que està parcialment canalitzada, és el principal curs fluvial 
que travessa l’àrea d’estudi, de nord a sud. Al sector nord també hi discorren de 
nord a sud la riera de Sentmenat i el torrent d’en Baell, afluents de la riera de 
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Caldes. Atesa la presència de dipòsits quaternaris erosionables, no es pot 
descartar que durant episodis torrencials es generin processos erosius de baixa 
magnitud. És per això que s’ha estimat -pels marges de la riera de Caldes i 
afluents- una perillositat natural baixa enfront fenòmens torrencials. 

Quant a la inundabilitat, a més de la presència de les terrasses baixes de la 
riera de Caldes i de Sentmenat, que es troben a molt poca alçada respecte el 
curs actual, cal considerar l’existència d’antecedents com les inundacions que 
l’octubre del 1994 van afectar la urbanització de la Pineda. En aquell indret, la 
riera de Caldes va ampliar el seu marge esquerra uns 100 m i l’aigua va arribar 
a uns 3 m d’alçada (La Vanguardia, 12 octubre 1994). Segons s’ha informat des 
de l’ajuntament, arran d’aquest episodi es va fer la canalització de la riera. És 
per això que cal considerar l’existència de zones potencialment inundables i, per 
tant, es recomana la realització d’un estudi d’inundabilitat de la riera de Caldes 
i afluents. 

Amb caràcter general, independentment de la perillositat natural, l’informe de 
l’IGC determina que cal tenir en compte les següents recomanacions: 

• La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, 
d’acord amb les directrius actuals del “Código Técnico de la 
Edificación” (CTE). 

• Prendre les mesures adequades, durant o posteriorment a l’execució, 
d’excavacions o talussos antròpics per evitar el desenvolupament 
d’inestabilitats. 

• Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana 
deixar una distància prudencial entre l’escarpament i les bases de les 
edificacions, ja que es poden veure afectades per un progressiu 
desenvolupament d’inestabilitzacions locals en forma de moviments de 
massa o de despreniments. 

• Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics 
preexistents. Usualment, no solen ser aptes per a fonamentar 
estructures, i es poden generar assentaments diferencials importants 
en ser sotmesos a càrregues. 

• Respectar les lleres, evitant les actuacions que obstaculitzin el pas o 
impedeixin el correcte drenatge de l’aigua, i deixant espai lliure 
suficient al voltant de la llera. 

Justificació de les franges i de les mesures a prendre davant del risc geològic 

Des de l’Institut Geològic de Catalunya, el Departament d'Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya i el propi Ajuntament coincideixen en prendre una 
sèrie de mesures per controlar els futurs planejaments i les possibles 
construccions en l'àmbit d'influència de la falla. 
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Tots els informes i documents que s'han realitzat sobre l'àrea de risc geològic, 
presenten unes conclusions força similars, per tal de controlar, protegir i 
preservar de possibles construccions aquesta àrea de risc. 

La falla com accident geogràfic es troba definida en el plànol I1.05 del POUM, 
on es transcriu la situació de la falla observada i suposada segons l'informe de 
Marc Gelizo, es determina la situació dels perfils de tomografia elèctrica 
realitzats per GS Ingeniería, i finalment es concreta i s’ajusta la situació de la 
falla en funció d’aquests. 

En funció de l’informe de l’IGC, de les reunions mantingudes sobre aquesta àrea 
de risc, i tenint en compte tota la informació preliminar anteriorment 
esmentada, en el document del POUM que es presenta a aprovació provisional 
es determina una franja de protecció de les edificacions de 15,00 m, a banda i 
banda de la falla, només en el tram que aquesta està definida i tipificada; 
quedant la resta de l’àrea, entre la franja de 15,00 m i el límit definit en el 
dictamen de l’IGC, com a àrea de risc geològic, com a franja o espai de 
preservació.   

En la resta de l’àrea; que segons el dictamen del IGC es considera àrea de risc 
geològic i a on la línia de la falla no queda del tot tipificada i definida; es 
considerarà provisionalment espai o franja de protecció de les edificacions, fins 
que no es realitzi un estudi geològic generalitzat que defineixi aquesta línia de 
falla, s’analitzi la seva perillositat, i es determini la franja de protecció i les 
mesures necessàries per evitar danys a les possibles futures estructures. 

En els plànols corresponents, que s’adjunten en el document del POUM, 
s’estableixen dues franges o àmbits de protecció: 

- Franja o àmbits de protecció de les edificacions (àmbit de risc 1) 

- Franja àmbits de preservació de les edificacions (àmbit de risc 2) 

La definició d’aquests àmbits o franges és la següent: 

- Àmbit de RISC1 

Aquest àmbit de risc o franja de protecció de les edificacions es defineix 
a 15,00 m a banda i banda de la falla, només en el tram que aquesta 
està definida i tipificada. 

Per altra banda, l’àmbit determinat com a àrea de risc geològic segons 
el dictamen del IGC, on la línia de la falla no queda tipificada i definida, 
es considerarà provisionalment espai o àmbit de protecció de les 
edificacions, fins que no es realitzi un estudi geològic generalitzat que 
defineixi aquesta línia de falla, analitzi la seva perillositat, i determini la 
franja de protecció i les mesures necessàries per evitar danys a les 
possibles futures estructures. 
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- Àmbit de RISC2 

L’àmbit de risc 2, de preservació de l’edificació, és l’àmbit o espai que 
queda definit entre la franja de protecció de les edificacions de 15,00 m 
a banda i banda de la falla, només en el tram en què aquesta està 
definida i tipificada i el límit definit en el dictamen de l’IGC com a àrea de 
risc geològic. 

 

En aquests dos àmbits de risc es determina el següent: 

� En l’àmbit o franja de RISC1 està prohibit edificar, excepte les obres 
vinculades a la protecció i a la prevenció del risc generat per la falla, a la 
reparació dels efectes d’aquesta, i al manteniment i conservació bàsica 
dels edificis. La prohibició es determina sense perjudici que es poguesisn 
concretar altres alternatives un cop s’obtinguin els estudis específics 
posteriors a l’aprovació del POUM. 

� Pel que fa a l’obra urbanitzadora en l'àmbit de RISC1, aquesta quedarà 
subjecte a un estudi específic. 

� En l’àmbit de RISC2 el sòl tindrà les condicions d’edificació i urbanització 
de la clau de zona corresponent, o les establertes pel planejament 
derivat que el desenvolupi. No obstant, s’hauran de complir les següents 
condicions addicionals: 

- Justificar que la línia de falla no afecta al volum edificat existent o 
de nova implantació. 

- Les llicències i el planejament derivat hauran d’incorporar els 
estudis geotècnics, geològics i geofísics necessaris per descartar el 
risc per les edificacions i les persones. 

- Les edificacions, construccions i urbanització que s’autoritzin 
hauran d’adoptar les solucions constructives previstes a la norma 
sismoresistent que garanteixin la integritat d’aquestes en el 
supòsit de desplaçaments horitzontals o verticals de la falla.  

� Les edificacions, solars, construccions o urbanització que es trobin a 
cavall  dels àmbits de la franja de RISC1 i RISC2, o parcialment fora 
d’aquestes, compliran l’ordenació percentualment majoritària que afecti 
a les mateixes. No obstant, en tots els casos s’exigirà el compliment dels 
punts 1, 2 i 3 d'aquest article. 

� Pels sòls de sistemes, espais lliures i equipaments, s’exigiran als projectes 
d’urbanització o d’obra local les mateixes condicions que pels sòls 
zonificats. 

� Les infrastructures de serveis, tant aèries com les que transcorren pel 
subsòl, hauran de complir un seguit de condicions establertes en la 
normativa: 
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- Amb caràcter general, s'evitarà el pas de les noves instal.lacions de 
subministrament de les diferents companyies que transcorrin pel 
subsòl afectat per la falla. 

- Preferiblement hauran de transcorre tangents a línia de falla. 

- En aquelles que imprescindiblement l’hagin de creuar s’exigirà: 

Justificar que la línia de falla no afecta a les noves implantacions 
de les instal.lacions i tampoc a la xarxa urbana correponent. 

Per l'execució de les instal.lacions urbanes i la redacció de 
planejament derivat hauran d’incorporar-se els estudis 
geotècnics, geològics i geofísics necessaris per descartar el risc 
per la realització d'aquestes xarxes  

La urbanització que s’autoritzi haurà d’adoptar les solucions 
constructives previstes a la norma sismoresistent que 
garanteixin la integritat d’aquestes en el supòsit de 
desplaçaments horitzontals o verticals de la falla.  

- S’exigirà el compliment de certes consideracions determinades en 
el document del POUM, les establertes per la normativa sectorial, 
les determinades per les companyies corresponents, i aquelles que 
s'establiran en els projectes d'urbanització, en funció dels estudis 
tècnics corresponents. 

- En tot cas s’hauran d’adoptar solucions flexibles i justificar la seva 
integritat en cas de desplaçaments horitzontals o verticals de la 
falla. 

� Si com a conseqüència dels estudis específics posteriors a l’aprovació del 
POUM es determina la conveniència de modificar els àmbits de les 
franges de RISC1 o RISC2, no es requerirá modificació puntual del POUM 
sinó que mitjançant Pla Especial es podrà concretar i determinar l’àrea 
de risc geològic i l’espai de protecció, i les seves característiques. 

� Les persones que, com a conseqüència de l’existència de la falla, es vegin 
obligades a perdre la seva residència habitual, podran ser subjectes 
especials de les polítiques socials d’habitatge del municipi.  A aquests 
efectes, es tindrà en compte la seva especial situació a l’hora de disposar 
del parc d’habitatge destinats a polítiques socials, podent dur a terme 
un procés de substitució dels habitatges afectats per l’àmbit de 
protecció de la franja de RISC1. 

� En l’àmbit de RISC 1 totes les llicències gaudiran d’exempció de taxes e 
ICIO. En l’àmbit de RISC 2, si escau, totes les llicències gaudiran 
d’exempció parcial de taxes e ICIO limitada a les despeses generades 
segons es determini a la normativa corresponent. 
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Determinacions i condicions de l'escarpament situat a l’extrem sud-occidental 
del municipi 

Pel que fa als riscos geològics del municipi de Palau-solità i Plegamans, a part 
de l'accident geològic de la falla, tenim localitzat un escarpament en l’extrem 
sud-occidental del municipi, d’uns 20,00 m d’alçada, excavat per la riera de 
Caldes amb materials argilosos, que evidentment, la normativa urbanística del 
POUM el tindrà en compte, recomanant-se el següent: 

� Prèviament a qualsevol actuació s'hauran de fer estudis geològics previs. 

� S'ha de considerar en qualsevol actuació la possibilitat de 
desprendiments. 

� S'hauran de prendre, en qualsevol actuació, mesures correctives o 
preventives. 

Condicions i prescripcions generals de riscos geològics 

Per tal d'evitar problemes de riscos geològics, amb caràcter general i 
independentment de la perillositat natural, cal tenir en compte les següents 
recomanacions: 

� La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord 
amb les directrius actuals del “Código Técnico de la Edificación” (CTE). 

� Prendre les mesures adequades, durant o posteriorment a l’execució, 
d’excavacions o talussos antròpics per evitar el desenvolupament 
d’inestabilitats. 

� Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar 
una distància prudencial entre l’escarpament i les bases de les 
edificacions, ja que es poden veure afectades per un progressiu 
desenvolupament d’inestabilitzacions locals en forma de moviments de 
massa o de despreniments. 

� Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics 
preexistents. Usualment, no solen ser aptes per a fonamentar 
estructures, i es poden generar assentaments diferencials importants en 
ser sotmesos a càrregues. 

� Respectar les lleres, evitant les actuacions que obstaculitzin el pas o 
impedeixin el correcte drenatge de l’aigua, deixant espai lliure suficient 
al voltant de la llera. 

� Realitzar, en determinades actuacions complicades i que poden 
ocasionar certs problemes d’inundabilitat, estudis específics i concrets 
per aquella nova actuació, a banda dels estudis existents que 
s'incorporen en el document (INUNCAT i l’ACA). 
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En base a les determinacions de l’informe de l’Institut Geològic de Catalunya i les 
consideracions realitzades en les reunions i converses mantingudes sobre aquest tema, 
la normativa urbanística de la zona de risc geològic, pel que fa a les condicions 
d'ordenació i edificació, quedarà de la següent manera, en el document per l’aprovació 
provisional del POUM:  

L’article 9 del Decret Legislatiu 1/2010 estableix com a directriu de planejament 
que l’administració vetlli per la seguretat i el benestar de les persones, 
preservant-les davant dels riscs naturals.  

La falla, com accident geològic que és, en funció de la concreció i definició del 
seu traçat, s’estableix gràficament en el plànol I1.05 del POUM i en els plànols 
de normativa urbanística (plànols P2.03.5 / P2.03.6 / P2.03.7 de Normativa 
urbanística en SU i SUD), així com també en les fitxes dels Polígons d'Actuació 
Urbanística, els Plans de Millora Urbana i els Sòls Urbanitzables Delimitats 
corresponents.  

En els tres plànols de normativa urbanística, on es reconeix el traçat de la falla, 
es determinen dos àmbits o franges on es defineix l’àrea de risc geològic: 

- Àmbit o franja de protecció de les edificacions (àmbit de RISC1) 

- Àmbit de preservació de les edificacions (àmbit de RISC2) 

La definició d’aquests àmbits o franges és la següent: 

- Àmbit de RISC1 

Aquest àmbit de risc o franja de protecció de les edificacions es defineix 
a 15,00 m a banda i banda de la falla, només en el tram que aquesta 
està definida i tipificada. 

Per altra banda, l’àmbit determinat com a àrea de risc geològic segons 
el dictamen del IGC, on la línia de la falla no queda tipificada i definida, 
es considerarà provisionalment espai o àmbit de protecció de les 
edificacions, fins que no es realitzi un estudi geològic generalitzat que 
defineixi aquesta línia de falla, analitzi la seva perillositat, i determini la 
franja de protecció i les mesures necessàries per evitar danys a les 
possibles futures estructures. 

- Àmbit de RISC2 

L’àmbit de risc 2, de preservació de l’edificació, és l’àmbit o espai que 
queda definit entre la franja de protecció de les edificacions de 15,00 m 
a banda i banda de la falla, només en el tram en què aquesta està 
definida i tipificada i el límit definit en el dictamen de l’IGC com a àrea de 
risc geològic. 

Pel que fa als riscos geològics del municipi de Palau-solità i Plegamans, a part 
de l'accident geològic de la falla, tenim localitzat un escarpament en l’extrem 
sud-occidental del municipi, d’uns 20,00 m d’alçada, excavat per la riera de 
Caldes amb materials argilosos, que evidentment, la normativa urbanística del 
POUM el tindrà en compte. 
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En aquests dos àmbits de risc es determina el següent: 

1. En l’àmbit o franja de RISC1 està prohibit edificar, excepte les obres 
vinculades a la protecció i a la prevenció del risc generat per la falla, a la 
reparació dels efectes d’aquesta, i al manteniment i conservació bàsica 
dels edificis. 

La prohibició es determina sense perjudici que es poguesisn concretar 
altres alternatives un cop s’obtinguin els estudis específics posteriors a 
l’aprovació del POUM. 

2. Pel que fa a l’obra urbanitzadora en l'àmbit de RISC1, aquesta quedarà 
subjecte a un estudi específic. 

3. En l’àmbit de RISC2 el sòl tindrà les condicions d’edificació i urbanització 
de la clau de zona corresponent, o les establertes pel planejament 
derivat que el desenvolupi. No obstant, s’hauran de complir les següents 
condicions addicionals: 

- Justificar que la línia de falla no afecta al volum edificat existent o 
de nova implantació. 

- Les llicències i el planejament derivat hauran d’incorporar els 
estudis geotècnics, geològics i geofísics necessaris per descartar el 
risc per les edificacions i les persones. 

- Les edificacions, construccions i urbanització que s’autoritzin 
hauran d’adoptar les solucions constructives previstes a la norma 
sismoresistent que garanteixin la integritat d’aquestes en el 
supòsit de desplaçaments horitzontals o verticals de la falla.  

4. Les edificacions, solars, construccions o urbanització que es trobin a 
cavall  dels àmbits de la franja de RISC1 i RISC2, o parcialment fora 
d’aquestes, compliran l’ordenació percentualment majoritària que afecti 
a les mateixes. No obstant, en tots els casos s’exigirà el compliment dels 
punts 1, 2 i 3 d'aquest article. 

5. Pels sòls de sistemes, espais lliures i equipaments, s’exigiran als projectes 
d’urbanització o d’obra local les mateixes condicions que pels sòls 
zonificats. 

6. Les infrastructures de serveis, tant aèries com les que transcorren pel 
subsòl, hauran de complir un seguit de condicions establertes en la 
normativa: 

- Amb caràcter general, s'evitarà el pas de les noves instal.lacions de 
subministrament de les diferents companyies que transcorrin pel 
subsòl afectat per la falla. 

- Preferiblement hauran de transcorre tangents a línia de falla. 

- En aquelles que imprescindiblement l’hagin de creuar s’exigirà: 
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Justificar que la línia de falla no afecta a les noves implantacions 
de les instal.lacions i tampoc a la xarxa urbana correponent. 

Per l'execució de les instal.lacions urbanes i la redacció de 
planejament derivat hauran d’incorporar-se els estudis 
geotècnics, geològics i geofísics necessaris per descartar el risc 
per la realització d'aquestes xarxes  

La urbanització que s’autoritzi haurà d’adoptar les solucions 
constructives previstes a la norma sismoresistent que 
garanteixin la integritat d’aquestes en el supòsit de 
desplaçaments horitzontals o verticals de la falla.  

- S’exigirà el compliment de certes consideracions determinades en 
el document del POUM, les establertes per la normativa sectorial, 
les determinades per les companyies corresponents, i aquelles que 
s'establiran en els projectes d'urbanització, en funció dels estudis 
tècnics corresponents. 

- En tot cas s’hauran d’adoptar solucions flexibles i justificar la seva 
integritat en cas de desplaçaments horitzontals o verticals de la 
falla. 

7. Si com a conseqüència dels estudis específics posteriors a l’aprovació del 
POUM es determina la conveniència de modificar els àmbits de les 
franges de RISC1 o RISC2, no es requerirá modificació puntual del POUM 
sinó que mitjançant Pla Especial es podrà concretar i determinar l’àrea 
de risc geològic i l’espai de protecció, i les seves característiques. 

8. Les persones que, com a conseqüència de l’existència de la falla, es vegin 
obligades a perdre la seva residència habitual, podran ser subjectes 
especials de les polítiques socials d’habitatge del municipi.  A aquests 
efectes, es tindrà en compte la seva especial situació a l’hora de disposar 
del parc d’habitatge destinats a polítiques socials, podent dur a terme 
un procés de substitució dels habitatges afectats per l’àmbit de protecció 
de la franja de RISC1. 

9. En l’àmbit de RISC 1 totes les llicències gaudiran d’exempció de taxes e 
ICIO. En l’àmbit de RISC 2, si escau, totes les llicències gaudiran 
d’exempció parcial de taxes e ICIO limitada a les despeses generades 
segons es determini a la normativa corresponent.  
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Petició 14 Registre d’entrada núm. 4839 de 21/05/2013 
  FGC Ferrocarrils Generalitat Catalunya- Sr- Joan Bernal Martínez 
  Cardenal Sentmenat, 4  08017 BARCELONA 

 
Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 
Informe favorable ja que el POUM no afecta als terrenys en explotació de FGC.  

Resposta: 

No és necessari cap canvi del POUM. 
 
 

Petició 15 Registre d’entrada núm. 6078  de 11/06/2013 
Direcció General Energia, Mines i Seguretat Industrial – Subdirector 
Seguretat Industrial Sr. Isidre Masalles i Roman 

  c/Sepúlveda, 148-150  08011 BARCELONA 

 
Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

Al municipi de Santa Perpètua de la Mogoda hi ha un establiment AG (accidents greus), 
amb una franja perimetral de 75 m i un cercle de seguretat de radi de 500 m, a falta 
del risc individual del que encara no es disposa. 

L’informe és favorable, condicionat a que s’incorporin les limitacions urbanístiques que 
suposa la presència de l’establiment AG esmentat. S’incorpora plànol. 

 

Resposta: 

En el municipi de Santa Perpetua de la Moguda hi ha un establiment AG, l'empresa 
PYMAG CURTIN, SA, que afecta el municipi de Palau-solità i Plegamans, tal com 
determina l'informe de la Direcció General Energia, Mines i Seguretat Industrial.  

Aquest establiment té associat una franja perimetral de 75,00 m i un cercle de 
seguretat de radi 500,00 m. 

En conseqüència, d'acord amb la instrucció 8/2007 SIE que regula els creixements 
urbans als voltants dels establiments AG (criteris per a l'elaboració de l'informe previst 
a l'article 83.5 del DL 1/2005 de 26 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la llei 
d'urbanisme de Catalunya), s'incorpora en el planejament les limitacions urbanístiques 
que imposa la presencia de l'establiment AG esmentat, segons l'informe del 
Departament d'Empresa i Ocupació de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat 
Industrial. 

Aquesta franja de seguretat dels usos industrials es determina en la part sud del 
municipi, en el polígon industrial Riera de Caldes, i respon a una franja de seguretat de 
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radi 500,00 m respecta a l’empresa PYMAG CURTIN, SA.; i es delimita en el plànol 
P2.03.8 Normativa urbanística en SU i SUD a E:1/2.000. 

En la normativa urbanística, també s'incorporen en la Secció Quinta (Franja de 
seguretat dels usos industrials) del Capítol 7 (Franges o àmbits de protecció) 4 articles 
que fan referència aquest espai o franja de seguretat. 

Aquest apartat de la normativa justifica la delimitació d'aquesta franja de seguretat 
industrial, la defineix i identifica, i finalment determina els seus objectius i les 
condicions urbanístiques que aquesta comporta. 
 
 

Petició 16 Registre d’entrada núm. 6307  de 13/06/2013 
Diputació Barcelona-Gerència Serveis Espais Naturals-Sr Jordi Bellapart i 
Colomer 

  c/Comte d’Urgell, 187  08036 BARCELONA 
 

Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

El municipi no disposa de sòls inclosos en cap dels espais naturals gestionats per la 
Diputació de Barcelona. 
 

Resposta: 

No és necessari cap canvi del POUM. 
 
 

Petició 17 Registre d’entrada núm. 1249  de 06/02/2014 
Diputació Barcelona- Gerència Serveis Infraestructures Viàries i 
Mobilitat- Sr. Xavier Pons Claret 

 c/Comte d’Urgell, 187  08036 BARCELONA  

Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

L’única superfície susceptible d’afectar la carretera B-142, titularitat de l’informant, és 
la zona SUD-11 Can Valls, amb pla parcial aprovat. 

L’informe és favorable, només condicionat a: 

- Amb caràcter previ al desenvolupament del Pla parcial, s’haurà de presentar un 
estudi de l’aportació d’IMD esperada a la B-142. ocasionada per la zona Can Valls. 

- La Gerència haurà d’autoritzar qualsevol actuació dins la zona d’influència de la 
carretera, complint la legislació sectorial. 
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Es fa recordatori que l’art. 5.1 paràgrafs 2n i 3r RLU estableix que la introducció de 
canvis en el POUM, si afecten o poden afectar l’àmbit de la carretera, precisen 
d’informe, com a condició per informar favorablement l’execució de les obres 
posteriors. 

Finalment, es sol.licita comunicació expressa de l’aprovació definitiva del POUM quan 
es produeixi. 

 

Resposta: 

No és necessari cap canvi del POUM. 
 
 

Petició 18 Registre d’entrada núm. EACAT E/000448-2013 de 20/06/2013 
Departament Territori i Sostenibilitat-Direcció Serveis Territorials a 
Barcelona - Sr. Francesc Xavier Berga Vayreda, en referència a informe 
Direcció General de Transports i Mobilitat 

 Tràmit telemàtic  

Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

Informe favorable, amb condicions a tenir en compte en la redacció d’instruments de 
planejament derivat, projectes constructius i mesures de gestió: és convenient 
incorporar informació sobre la demanda de la xarxa viària existent; analitzar 
numèricament la relació oferta-demanda per al transport públic; i sol.licitar el vist-i-
plau de l’administració titular dels serveis interurbans de la Generalitat. 

Si els projectes no segueixen les determinacions de l’estudi, ho han de justificar (art. 
18.4 Llei de mobilitat). 
 

 
Resposta12: 

En la mesura que les condicions esmentades en l’Informe deriven de l’aplicació de la 
normativa sectorial de mobilitat (Llei 9/2003 i Decret 344/2006), no és necessari cap 
canvi del POUM. 

En tot cas, les condicions relatives al desenvolupament del POUM es tindran en 
consideració en la redacció dels corresponents instruments de planejament derivat, en 
els projectes constructius o en les mesures de gestió posteriors. 
 
 

                                                
12 La resposta ja va ser tramesa a l’ATM el 17/03/2014 (Reg. Sortida 1547). Veure Annex, 
pàgines 131 a 136) 
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Petició 19a13 Registre d’entrada núm. E/000869-2013 en data 04/11/2013 
  Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental -Sra. Laura Fonts Torres 
  c. Aragó núm. 244-248, 08007 BARCELONA 
 

 
El 30 d’abril del 2013 es va aprovar inicialment per segona vegada el Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM), en el qual s’incorporen un seguit de determinacions 
que suposen canvis respecte a l’anterior aprovació inicial: 
 

- Incorporació dels estudis d’inundabilitat 
- Incorporació de les prescripcions sobre els riscos de falles geològiques 
- Noves solucions per evitar expropiacions innecessàries  
- Criteris per facilitar l’execució del Pla, mitjançant els diversos projectes 

d’urbanització o de reparcel·lació aprovats o en tràmit 
- Ordenacions detallades dels nous desenvolupaments urbanístics 
 

L’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental ha avaluat ambientalment la 
proposta aprovada inicialment per segona vegada, tenint en compte les diferències del 
POUM que va motivar la resolució de conformitat de la proposta de memòria 
ambiental en data de 5 de juliol de 2007, i les noves determinacions ambientals que 
han sobrevingut durant aquest període. 
 
A partir de l’anàlisi anterior, l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental realitza 
un seguit de consideracions, determinacions i prescripcions sobre el POUM, exposades 
en els diferents apartats del seu informe, que se'n deriven un seguit de propostes 
d’actuacions, mesures o simplement anotacions a tenir en compte, que s’hauran 
d’incloure en el document del POUM, per tal de complimentar i justificar les 
determinacions de l’informe de l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental. 
Aquestes són les següents14: 
 
1. Recepció de l'informe de l'Agencia Catalana de l'Aigua i incorporació de les seves 

prescripcions. 

                                                
13 L’informe va ser emès per l’OTA amb anterioritat a la resolució sobre la memoria ambiental, 
i la resposta li fou tramesa el 15/05/2015 (registre sortida 2895; veure Annex, pàgines 137 a 
194).   La resolució va donar lloc a un segon informe municipal, incorporat a l’expedient en el 
Document específic de resposta i que també s’afegeix com a Petició 19b en el present 
document, per facilitar la seva consulta. 
 
14 La present resposta a l’Informe de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental va ser-li 
formalment tramesa en el tràmit d’avaluació ambiental (Veure Annex, pàgines 195 a 
198), i va donar lloc a la resolució sobre la memòria ambiental de 30/09/2014, el 
contingut de la qual ha motivat la modificació del POUM en diversos aspectos, tots ells 
analitzats en l’específic Document titulat “Resposta a la resolució sobre la memòria 
ambiental de 30/09/2014 i a l’Informe urbanístic i territorial de la CTUB de 
25/09/2014”. Per tant, el present Informe queda totalment superat per l’emès 
posteriorment, en resposta a la resolució sobre la memòria ambiental. 
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L’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental demana fonamentalment la recepció 
de l’informe de l’ACA en relació al cicle integral de l’aigua, la qual cosa ja s'ha pogut fer 
efectiva amb posterioritat. Aquest Informe, pel que fa referència a l'abastament 
d'aigua potable, assenyala literalment: 
 

"D'acord amb la informació del Pla d'Abastament i Distribució d'aigua en alta de 
Catalunya (PSAAC,2009) actualment la xarxa de Palau-solità i Plegamans no 
presenta problemes pel que fa a la quantitat de recurs. L'empresa que gestiona el 
subministrament d'aigua des de l'any 2000 és CASSA,SA (Companyia d'Aigües de 
Sabadell, SA) que compra aigua a l'empresa ATLL (Aigües Ter- Llobregat) que 
s'encarrega de l'abastament en alta". 
 

Per tant, pel que fa el subministrament de l'aigua potable l'informe és favorable en el 
sentit que es garanteix l’abastament en els nous desenvolupaments. 
 
Per altra banda, per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, l'ACA 
proposa que els projectes de nous edificis i construccions incorporin sistemes d'estalvi 
de l'aigua, i que aquest projectes acompleixin l'Ordenança tipus d'estalvi d'aigua de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La normativa del POUM, en el document que es presenta per a la seva aprovació 
provisional, inclou la referència a aquestes prescripcions de l'Agencia Catalana de 
l'Aigua. 
 
En l'informe de l'ACA també es recomana que els serveis municipals de reg de les 
zones verdes i de neteja viària i de clavegueram utilitzin preferentment aigua 
procedent de fonts alternatives a la potable (aigua regenerada, subterrània, de 
pluja,...). La normativa del POUM, en el document que es presenta a aprovació 
provisional, també inclou referència a aquestes prescripcions, que abastaran a tots els 
nous sectors i les diferents ordenacions que es plantegin. D'aquesta manera tots els 
projectes d'urbanització dels diferents polígons (SUDs, PMUs i PAUs) hauran 
d'acomplir totes aquestes prescripcions. 
 
Pel que fa al sanejament, l'informe de l'ACA recomana la instal·lació de xarxes 
separatives. I el document del POUM a aprovar provisionalment estableix amb 
caràcter general aquesta recomanació, i la trasllada a tots els nous desenvolupaments, 
establint que una eventual excepció al criteri general requeriria expressa justificació. 
 
L'ACA fa palesa la seva preocupació pel que fa al nombre d'habitatges que pot sorgir 
de les noves ordenacions que el POUM proposa, que té incidència en les aigües 
domèstiques a sanejar. Des d’aquest punt de vista, afirma que no es pot garantir la 
connexió de clavegueram al sistema públic de La Llagosta degut a la seva saturació. En 
conseqüència, l'ACA proposa que en tots els sòls urbans no consolidats i en els sols 
urbanitzables indicats en un llistat (30 PAUs, 11PMUs i 12 SUDs) es delimiti una reserva 
de sòl per tal d'instal·lar una solució autònoma de depuració en cada cas, incloent la 
conseqüent partida pressupostària. 
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Per tal d’abordar aquesta problemàtica, l’Ajuntament ha mantingut reunions diverses 
amb els tècnics de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental i de l'Agencia 
Catalana de l'Aigua. En elles s’ha plantejat la inconveniència de reservar espais 
diversos en cadascuna de les ordenacions plantejades en el POUM, també per criteris 
ambientals. Alternativament, s’ha plantejat la previsió d’un espai per ubicar una nova 
depuradora en un futur, si fos necessària en atenció a la capacitat del sistema de La 
Llagosta. L’espai es trobaria a la part baixa del municipi, al costat de l'Hostal del Fum, 
en un entorn apartat dels barris residencials. Tot i així, després d’analitzar les diverses 
opcions amb l’ACA, semblaria que aquest espai no seria necessari si tenim en compte 
que una bona part de les ordenacions que es plantegen en el POUM provenen de 
planejaments actualment existents, i per tant ja es troben tots comptabilitzats i se’n 
podria garantir la connexió al sistema actual. En tot cas, serà l'ACA qui, en un segon 
informe, determinarà de forma definitiva la necessitat o no de reservar l’espai al 
Polígon Industrial Riera de Caldes per a una nova depuradora si fos necessari. En el 
document que es presenta a aprovació provisional es disposa d'aquest espai per si fos 
necessari. 
 
 
2. Recepció de l'informe de l'Institut Geològic de Catalunya sobre la idoneïtat de la 

proposta en relació amb el risc geològic 
 
Per donar compliment a l'informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, 
es fa recepció de l'informe de l'Institut Geològic de Catalunya, i a la vegada 
s'incorporen les prescripcions d'aquest informe en la normativa i en la memòria del 
POUM. 
 
 
3. Millora del consum i ocupació del sòl en funció d'incrementar la densitat 

edificatòria i la compacitat dels PAU's 6, 8, 9, 10, 19 i el 20. 
 
L'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental planteja la conveniència 
d'incrementar la densitat edificatòria i la compacitat dels PAU's 6, 8, 9, 10, 19 i el 20.  
Davant aquesta apreciació cal considerar que Palau-solità i Plegamans, amb 14.482 
habitants, mostra una morfologia urbana derivada d’una manca de planificació i gestió 
urbanística durant molts anys, que va propiciar creixements dispersos, extensos i 
inconnexes. 
 
La proposta de POUM es veu condicionada per aquesta manca de prèvia estructura 
urbanística, de manera que el nou planejament es centra en l’ocupació dels buits 
urbans i la regularització de les urbanitzacions existents.  També hi ha importants 
limitacions a l’hora de redistribuir creixements o reubicar assentaments, degut a la 
gran quantitat de planejament derivat aprovat però no efectivament executat. 
 
El fet de que els nous desenvolupaments presentin una continuïtat amb la trama 
urbana, permet la densificació i la millora de l’estructura viària; garantint-se la 
permeabilitat ecològica i la funció connectora a nivell biològic del propi municipi. 
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Així, per poder realitzar l’entramat i recosit dels actuals barris, el POUM aprovat 
inicialment proposava un total de 42 PAUs, 13 PMUs, i 12 SUD. En el document que es 
proposa per a l'aprovació provisional, després de tenir en compte les al·legacions i 
informes sectorials, el resultat és de 43 PAUs, 11 PMUs, 11 SUD i 1 SUND, dels quals 
dos sectors i quatre PAUs no són de creixement residencial.  
 
Però no es tracta en absolut de nous creixements, sinó com s’ha exposat de donar 
solució a l’endreça, entramat i recosit d’espais parcialment urbanitzats i edificats. En 
aquest sentit, i en relació a la compacitat del municipi i a la intensitat d’ús del sòl, el 
POUM redueix substancialment el consum de sòl si ho comparem amb el planejament 
vigent. 
 
En efecte, en l'actualitat hi ha una superfície de Sòl Urbà i Urbanitzable de 676,50 ha. 
Per tant, havent-hi 14.482 habitants, la densitat mitja és de 21,41 habitants/ha, xifra 
realment molt baixa si tenim també en compte que una bona part dels àmbits dels 
plans parcials es troben en l'actualitat desocupats. 
 
Davant la situació esmentada, el POUM en la seva aprovació inicial planteja un 
creixement del Sòl Urbà i Urbanitzable d'unes 43,41 ha, (la superfície total d'aquest 
tipus de sòl en el municipi, segons l'aprovació inicial del POUM és de 719,91 ha). Si es 
té en compte que el màxim d'habitants pel municipi que planteja el document del 
POUM és de 26.066 habitants, en resulta una densitat mitjana de 36,21 habitants/ha. 
Aquesta xifra demostra clarament que el POUM opta per una clara densificació i 
compactació del municipi, per tal que sigui molt més sostenible. 
 
Per altra banda, amb els canvis que es plantegen en el document per la seva aprovació 
provisional, deguts als informes sectorials i a les al·legacions, es determina un 
creixement del Sòl Urbà i Urbanitzable d'unes 38,60 ha, (la superfície total d'aquest 
tipus de sòl en el municipi, segons l'aprovació provisional del POUM és de 715,10 ha). 
Si es té en compte que el màxim d'habitants pel municipi que planteja el document del 
POUM és de 26.066 habitants, en resulta una densitat mitjana de 36,45 habitants/ha. 
Aquesta xifra demostra clarament que el POUM en el document per la seva aprovació 
provisional encara densifica i compacte el municipi, millorant la seva sostenibilitat. 
 
Tot i així, l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental considera que, malgrat que 
en general s’incrementa la compacitat dels assentaments, apareixen alguns PAU amb 
baixes densitats que provocarien elevats consums de sòl i de recursos, augmentant el 
perímetre de contacte del sòl urbà i del no urbanitzable i reduint la permeabilitat 
ecològica. Per aquest motiu, l’OTAA suggereix incrementar la densitat edificatòria 
d'alguns PAUs, com per exemple el 6, 8, 9, 10, 19 i el 20, i així augmentar la compacitat 
dels creixements i disminuir el consum de sòl d’aprofitament privat associat. 
 
En resposta a l’apreciació anterior, cal esmentar que, amb caràcter general, el POUM 
de Palau-solità i Plegamans, pretén donar la màxima importància al concepte de 
sostenibilitat, com s’especifica en la Memòria, compatibilitzant-ho amb què tots els 
nous planejaments i nous desenvolupaments han de ser econòmicament viables en la 
seva configuració, i també en el seu manteniment i la seva reposició al llarg el temps; i, 
per altra banda, partint que els nous desenvolupaments han de suplir algunes de les 
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necessitats i dèficits actuals.  Des d’aquest punt de vista, el POUM té com a objectius 
principals en el sòl urbà i urbanitzable, entre altres: 

• Limitació de l’ocupació del sòl 

• Consolidació i cohesió del sòl 

• Aportació d’elements d’estructura 

• Regularització d’urbanitzacions 
 
 
Limitació de l’ocupació del sòl 

Un dels grans objectius del POUM és limitar l’ocupació del sòl, reduint els 
creixements desmesurats en extensió, fent més sostenible el futur 
desenvolupament del municipi. 
 
Els desenvolupaments que proposa el document del POUM no suposen un 
creixement, un consum de sòl i una ocupació del territori desmesurada, sinó al 
contrari són operacions de contenció i només d’ocupació dels diferents espais 
buits entre barris ja consolidats, que en molts casos el planejament previ ja els 
considerava urbans. 
 
El POUM només pretén d’ocupar aquests buits (actualment no edificats ni 
urbanitzats) per acabar de consolidar la trama urbana i, per tant, els nous 
creixements, tant de tipus industrial com residencial, només es justifiquen per 
raons globals d’utilitat general pel municipi. 

 
Consolidació i cohesió del sòl 

El POUM intenta aconseguir un model de poble de consolidació i cohesió, a 
través de relligar la trama urbana i de donar continuïtat als diferents barris; així 
com de reforçar el centre, les relacions d’espais lliures i equipaments, preveure 
activitats no residencials a les àrees centrals (usos terciaris, usos comercials,...) i, 
d’aquesta manera, superar la tradicional tendència del municipi a l’expansió de 
creixements desendreçats.  
 
El document del POUM només pretén ocupar buits urbans existents per acabar de 
consolidar la trama urbana i relligar i articular els diferents barris dispersos.  
 
Per tant, els nous desenvolupaments urbanístics han d’ajudar a compactar l’actual 
sòl urbà i fer molt més sostenible el municipi.  
 
La delimitació i les condicions de les noves ordenacions constitueix un instrument 
de definició d’un model urbanístic que tracta de superar l’actual tendència del 
municipi com a ciutat- dormitori. 
 
Tots els nous desenvolupaments que es determinen es justifiquen per raons de 
consolidació de la trama urbana, per l’obtenció de cessions gratuïtes 
d’equipaments i de zones verdes, i per l’obtenció de trams de vial, que no només 
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serviran per a la comunicació del propi sector sinó que completaran les vies que 
estructuren el municipi. 
 
Pràcticament tots els municipis revisen el seu planejament general per tal 
d’incorporar només nou sòl residencial i industrial al mercat. Es a dir, normalment 
els municipis realitzen la revisió del seu planejament exclusivament per generar 
nous sectors de planejament. Però aquest no és el cas de Palau-solità i 
Plegamans, sinó que la previsió és vincular els nous creixements a objectius 
d’interès públic prèviament definits. 
 
Aportació d’elements d’estructura 

El POUM resol prioritàriament els problemes interns de comunicació viària i, per 
tant, els nous desenvolupaments es justifiquen per la necessitat de realitzar 
noves vies d’unió o de completar les existents entre els diferents barris. 
 
En l’actualitat tenim una xarxa viària molt incompleta i fraccionada, i per aquest 
motiu el POUM determina una xarxa viària interna que estructuri tot el territori 
municipal i doni serveis als diferents barris, solucionant la continuïtat de l’actual 
vialitat.  
 
Regularització d’urbanitzacions 

Una de les característiques del municipi de Palau-solità i Plegamans és l’existència 
de creixements urbanísticament desendreçats, sense el compliment estricte de 
les previsions legalment vigents ja des de 1956, en el sentit que no era possible 
parcel·lar i vendre terrenys sense prèviament o simultàniament enfrontar les 
cessions dels sòls de sistemes –i d’aprofitament, després de la Ley suelo 1975- i la 
urbanització. 

Aquesta realitat, malauradament present en molts municipis, es pretén resoldre 
en els últims anys i, en aquest sentit, ha estat transcendent l’aprovació de la Llei 
3/2009, d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. 

Així, els arts 4 a 10 de la Llei contenen els criteris que han de permetre la 
regularització d’aquests àmbits, establint matisos al contingut general del TRLU, 
especialment en el sentit de permetre modificacions de planejament amb l’únic 
objectiu de modificar o desenvolupar l’ordenació detallada del sòl i decidir 
motivadament entorn el manteniment o alteració del règim d’obligacions 
anterior. 

 
A partir de les consideracions anteriors, i respecte a l’apreciació de l’Oficina Territorial 
d'Acció i Avaluació Ambiental sobre la conveniència d’augmentar la compacitat dels 
creixements i disminuir el consum de sòl dels PAU's 6, 8, 9, 10, 19 i el 20, cal esmentar 
que això s’ha fet amb caràcter general en tots aquells àmbits (PAU's/ PMUs) en què ha 
estat possible i raonable.  Però no és possible en aquells sectors o polígons que tenen 
l'edificació pràcticament consolidada, provenen de planejaments aprovats (plans 
parcials), o es troben en l'extraradi del nucli urbà i, per tant, sembla més lògic 
augmentar el centre i no aquests espais.  
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Els concrets polígons que l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental considera 
que s'haurien de modificar són objecte de tractament específic seguidament: 

 
a) PAU-06. Els Pins: 

Prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar. 
 
El Pla General d’Ordenació Municipal de la Comarca de Sabadell, aprovat l’any 1978, 
classificava Els Pins de Can Riera com a Sòl Urbanitzable No Programat, que s’havia de 
desenvolupar mitjançant la tramitació d’un Programa d’actuació urbanística i un Pla 
Parcial.  

 
L’àmbit que s’incorpora al nou PAU, que es classifica fonamentalment de SUNP 
(actualment SUND), amb un ús majoritari d’habitatge aïllat, es troba en l’actualitat 
amb els carrers consolidats, amb una parcel.lació força concreta i amb una gran 
ocupació de cases unifamiliars aïllades, amb llicències concedides, de manera que no 
resulta factible augmentar l'aprofitament i reduir el consum de sòl. 
 
Els objectius del polígon en el POUM són fonamentalment regularitzar el Barri de Els 
Pins de Can Riera, integrar-lo al Sòl Urbà, tot donant-li continuïtat amb el Barri de 
“Serra de Can Riera”, realitzar el Projecte de reparcel.lació i urbanització de l’àmbit 
d’actuació i finalment obtenir les cessions dels sistemes; i en base a aquestes 
premisses s'ha ampliat el PAU només per obtenir majors aprofitaments i poder 
realitzar les cessions, tenint en compte que una bona part d'aquest es troba amb 
edificacions consolidades. 
 
Per tant, no es pot augmentar la densitat del barri ja que es troba força consolidat, 
encara que resti pendent la delimitació del sòl, el pla parcial, la reparcel.lació i 
urbanització. En el document del POUM el polígon es considera SUNC, per tal de 
facilitar la seva gestió urbanística (Projecte de reparcel.lació i urbanització), 
determinant uns nous aprofitaments per acabar de consolidar l'àmbit, per millorar la 
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relació del barri amb el resta de sòl urbà (Serra de Can Riera), i fer més viable 
econòmicament la gestió i urbanització. 
 

 
b) PAU-08. Can Parera: 

Prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar. 

El Pla parcial d’Ordenació Can Parera es va aprovar definitivament el 10/10/1991. Es 
troba pendent de realitzar el Projecte de reparcel.lació amb el sistema d’actuació per 
cooperació, així com el Projecte d’urbanització. 

L’àmbit del PAU-08. Can Parera que es planteja en el POUM es troba pràcticament 
inclòs en l’àmbit inicial del Pla parcial, a excepció d’uns sòls que actualment són SNU i 
que s’inclouen per aflorar uns nous aprofitaments 

d’habitatges unifamiliars i fer més viable econòmicament la gestió i urbanització de 
l’àmbit. 

No obstant, no tots els sòls inclosos en l’actual Pla parcial es troben inclosos en el nou 
polígon d’actuació, ja que l’actual implantació industrial queda inclosa en un nou 
polígon d’actuació (PAU-41. Industrial Can Parera) i l’actual barri d’habitatges que no 
assoleixen els nivells mínims d’habitabilitat i salubritat es disposen en un nou Pla de 
millora urbana (PMU-13. Barri de Can Parera).  
Els objectius principals del POUM en aquest polígon son: regularitzar la problemàtica 
del Barri de “Can Parera”, amb la incorporació de dos nous polígons per aïllar dues 
problemàtiques que poden dificultar o fer impossible el desenvolupament de l’actual 
Pla parcial de Can Parera; fer possible la viabilitat del Polígon de Can Parera, amb nous 
aprofitaments d’habitatges unifamiliars, per tal de fer més viable econòmicament 
l’operació de gestió i urbanització; realitzar el Projecte de reparcel.lació i urbanització 
de l’àmbit d’actuació; realitzar uns nous accessos al barri, tenint en compte que el 
Departament del Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya vol desdoblar 
l’actual carretera de Granollers a Sabadell impossibilitant l’accés actual al barri; i 
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finalment, obtenir les cessions dels sistemes i determinar un nou espai verd en el 
centre del barri. 
 

 

Per tant, no es pot augmentar la densitat del barri perquè es troba força consolidat, 
amb un pla parcial aprovat i pendent de reparcel.lació i urbanització, i només s'afloren 
uns nous aprofitaments per acabar de consolidar l'àmbit i fer més viable 
econòmicament la gestió i urbanització. 

 
c) PAU-09. El Castell: 

Prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar. 

El Pla parcial d’Ordenació El Castell es va aprovar definitivament el 29/02/1984, on es 
plantejava el sistema d’actuació per cooperació; i el Projecte de reparcel.lació es va 
aprovar definitivament el 06/06/2001. 

No obstant, un recurs contra l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació per un 
seguit de propietaris del sector, desencadenà finalment una sentència ferma estimant 
en part el recurs i anul·lant i deixant sense efecte el Projecte de reparcel.lació. 

El Projecte d’urbanització s’havia aprovat definitivament el 04/06/1986, però en cap 
moment va ser executat. 

Uns dels objectius principals del POUM en aquest polígon són: reajustar els límits del 
polígon, dels sistemes i de les parcel·les, en funció de les preexistències i de la nova 
base topogràfica; realitzar un nou Projecte de reparcel.lació i d’urbanització; adquirir 
tots els sistemes del Pla parcial per cessió, eliminant les expropiacions; millorar la 
continuïtat del Camí de la Serra; reduir les despeses de les finques actualment 
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consolidades, augmentant l’aprofitament de l’àmbit El Castell, per tal que sigui viable 
el repartiment de beneficis i càrregues de manera equitativa i que a la vegada sigui 
possible econòmicament el desenvolupament d’aquest barri; i reforçar l’estructura 
viària per tal d’obtenir continuïtat entre els barris perifèrics. 

 

 
Per tant, el polígon es troba totalment consolidat d'edificació d'habitatges unifamiliars 
aïllats, però amb la reparcel.lació anul·lada, i el document del POUM  planteja un nou 
sostre d'habitatges unifamiliars aparellats i de dos blocs plurifamiliars en l'Avda. de 
Catalunya per tal de reduir les despeses d’urbanització i poder adjudicar parcel·les a 
alguns propietaris que resten pendents i reduir a la vegada costos d’expropiació 
innecessaris. També d'aquesta manera s'augmenta la compacitat real del creixement. 
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d) PAU-10. Els Turons: 

Prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar. 
 
La delimitació del polígon es produeix sobre un àmbit encara no urbanitzat però amb 
reparcel.lació ja aprovada. No obstant, el POUM estableix que la regularització de la 
urbanització s’ha de portar a terme amb una redelimitació del polígon, excloent de 
l’àmbit originari el que conformen el PMU-11 La Pujada i el PAU-16 Can Figueres, la 
qual cosa suposarà un reajust dels beneficis i càrregues urbanístiques i dels propietaris 
que suporten aquestes. A aquests efectes, el projecte de reparcel.lació serà objecte de 
reajust mitjançant els instruments d’execució que correspongui. 
 
Els objectius principals d’aquest polígon PAU-10 “Els Turons” son fonamentalment: 
realitzar la urbanització de tot l’àmbit d’actuació, reajustar els límits del polígon, de les 
parcel·les i l'alineació dels carrers, per tal de reduir l’afecció de les diferents parcel·les, 
en funció de les preexistències, de la nova base topogràfica i de la incorporació de tres 
nous polígons d’actuació.  

Per tant, no es pot augmentar la densitat del barri perquè es troba totalment 
consolidat d'edificacions, amb un pla parcial i un projecte de reparcel.lació ja aprovats, 
i només pendent d'urbanització. 
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e) PAU-19.Camí de Can Clapés: 

Prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar, i originàriament formava part 
del Pla parcial aprovat, camí de Can Clapés, de major extensió. 
 
Els objectius principals d’aquest polígon PAU-19 “Camí de Can Clapés” son 
fonamentalment: possibilitar l’ordenació de les àrees amb un grau important de 
consolidació, amb l’obtenció de sòl destinat a sistemes locals; poder realitzar la 
reparcel.lació amb certes condicions on es puguin solucionar tots els problemes de 
gestió i ordenació; reajustar els límits del polígon i de les parcel·les en funció de les 
preexistències i de la nova base topogràfica; realitzar la urbanització total de tot 
l’àmbit d’actuació. 

 
Per tant, no es pot augmentar la densitat del barri perquè es troba força consolidat 
d'edificacions, amb un pla parcial aprovat, i pendent de reparcel.lació i urbanització. El 
nou document del POUM determina uns nous aprofitaments  
per acabar de consolidar l'àmbit, dins del l'actual Pla parcial Camí de Can Clapés, de 
finques sense edificacions consolidades, fer més viable econòmicament la gestió i 
urbanització i poder compensar amb noves parcel·les als propietaris que queden 
afectats per sistemes d'espais lliures o zones verdes sobre la seva finca. 

 
f) PAU-20. Puighebreuada: 

Prové d’una urbanització irregular que cal regularitzar, i originàriament formava part 
del Pla parcial aprovat, Camí de Can Clapés, de major extensió. 
 
Els objectius principals d’aquest polígon PAU-20 “Puighebreuada” son 
fonamentalment: possibilitar la reparcel·lació i l’ordenació d’àrees amb un grau 
important de consolidació, i l’obtenció de sòl destinat a sistemes locals i la 
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urbanització; realitzar el Projecte de reparcel.lació amb certes condicions, on es puguin 
solucionar tots els problemes de gestió i ordenació; reajustar els límits del polígon i de 
les parcel·les en funció de les preexistències i de la nova base topogràfica; realitzar la 
urbanització de tot l’àmbit d’actuació; redefinir els sistemes de cessió a l’Ajuntament.  

El document del POUM redefineix tots els sistemes de cessió, tant de zones verdes 
com d’equipaments, per tal de fer-los més viables i més coherents pel que fa a les 
característiques del terreny; reduir les despeses de les finques actualment 
consolidades; la realització d’una nova ordenació tipològica d’habitatges unifamiliars 
en filera en les zones actualment no consolidades ens permetrà d’obtenir en aquest 
polígon d’actuació major sostre i major densitat d’habitatges, fent possible en el 
procés de reparcel.lació el repartiment equitatiu entre les finques aportades, i fent 
viable econòmicament la gestió i execució del polígon d’actuació, degut principalment 
a les despeses que comporten el cessament de les activitats econòmiques que en 
l’actualitat s’estan desenvolupant en aquest àmbit d’actuació i que són incompatibles 
amb els usos residencials.  
 

 
Per tant, aquest polígon d'actuació presenta dues situacions molt diferents. Una part 
del polígon té carrers força consolidats amb les edificacions força definides; i una altra 
part són espais buits on encara l'espai s'ha de transformar, en alguns casos amb 
activitats industrials que s'hauran d'indemnitzar. Per tant, el polígon es troba pendent 
de la reparcel.lació i no s'ha realitzat l'adjudicació de finques definitives, i es proposa 
realitzar una nova ordenació de cases alineades en filera en els espais encara buits, per 
determinar uns nous aprofitaments per acabar de consolidar l'àmbit, fer més viable 
econòmicament la gestió i urbanització i poder compensar amb noves parcel·les als 
propietaris que resulten afectats per sistemes d'espais lliures o zones verdes sobre la 
seva finca. 
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4. Determinació del sector Industrial Llevant com a Sòl Urbanitzable No Delimitat 

(SUND) 
 
En l'informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental es considera que el 
SUD Industrial Llevant de Sòl Urbanitzable s'hauria de preveure com a Sòl Urbanitzable 
No Delimitat (SUND), ja que en l'actualitat hi ha moltes zones industrials en el 
municipi, atenent als àmbits industrials existents actualment i aquells 
desenvolupaments que planifica el POUM (4 PAU, 1 PMU i 2 SUD).  Per altra banda, cal 
considerar que és un espai que esdevé una zona de transició entre el sòl urbà i l'espai 
d'Interès de Gallecs, la qual cosa justifica que s’hagi de tenir certa cura en el seu 
tractament. 
 
Tanmateix, en el POUM que es presenta a aprovació provisional l’Ajuntament proposa 
mantenir el sector com a Sòl Urbanitzable Delimitat, en base als raonaments que 
seguidament s’exposen: 

 
a) Necessitat de tenir a disposició altres zones industrials 

En el municipi de Palau-solità i Plegamans hi ha en l'actualitat 4 zones industrials en sòl 
urbà totalment consolidades i amb una ocupació pràcticament del 100% (Can Cortés 
Nord, Can Cortés Sud, Palau Industrial i el Polígon Industrial Riera de Caldes fase I-II-III). 
També hi ha el Pla parcial de Can Burguès, que està pràcticament consolidat, i un petit 
àmbit en el Pla parcial de Can Parera de caràcter industrial amb una ocupació també 
del 100%; finalment, hi ha la zona industrial Avda. Navarra, que el POUM preveu com a 
transformable a residencial. 
 
El municipi, per la seva posició estratègica en el territori, necessita de més sòl 
industrial, a banda de regularitzar i millorar el que en l'actualitat presenta. 
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El nou POUM determina dos PAUs industrials i dos PAU's d'activitats terciàries o de 
serveis, i un Pla de millora urbana amb una part també industrial: 

� Polígons d'Actuació Urbanística (PAU) 

PAU-23 Can Burguès (industrial) 

PAU-24 Can Planes (serveis) 

PAU-40 Colom (serveis) 

PAU-41 Industrial Can Parera (industrial) 

� Plans de Millora Urbana (PMU) 

PMU-09 Avda. Navarra 
 

PAU- 23. Can Burguès 

Aquest PAU prové d’un Pla parcial anterior al present POUM, pendent de total i 
adequada execució (Projecte de reparcel.lació i urbanització) 
 
Els objectius principals d’aquest polígon PAU-23 “Can Burguès” son 
fonamentalment: reajustar el planejament vigent en funció de les preexistències 
i de la nova base topogràfica utilitzada en l’elaboració del POUM i de la 
incorporació d’uns canvis d’ordenació del nou polígon d’actuació per tal de 
solucionar una sèrie de problemes; realitzar el Projecte de reparcel.lació, per tal 
de regularitzar la situació urbanística de l’actual polígon industrial, definir les 
parcel·les adjudicades i calcular les quotes d’urbanització i gestió; realitzar la 
urbanització de l’àmbit d’actuació; determinar una nova delimitació de les 
zones. La proposta que es planteja en aquest nou PAU determina unes noves 
delimitacions de les zones d’aprofitament privat, tot disminuint els vials públics i 
evitant en el temps el manteniment que això comporta; obtenir les cessions dels 
sistemes públics segons la nova ordenació. La reserva de zona verda es situarà a 
la part frontal del polígon, lligada a la carretera d’accés, per tal de millorar la 
imatge del polígon industrial des de la carretera; així com també a la part est del 
polígon, permetent la separació amb el sector Palau Industrial contigu, millorant 
la imatge del talús amb l’enjardinament d’aquest; i finalment la ordenació del sòl 
públic i privat, l’obtenció de les cessions i la urbanització d’espais viaris i xarxes 
de serveis, aparcaments i espais lliures.  
 
Per tant, aquest polígon es troba consolidat d'edificacions i activitats, i resta 
pendent la urbanització i reparcel.lació. 
 
PAU- 41. Industrial Can Parera 

Aquest sòl prové del Pla parcial de Can Parera de caràcter residencial, però a una 
indústria totalment consolidada. 
 
Els objectius principals d’aquest polígon son fonamentalment: regularitzar amb 
el document del POUM la problemàtica del Barri de “Can Parera”, aïllant aquesta 
zona industrial incompatible amb el Pla parcial de caràcter residencial; 
regularitzar unes activitats industrials existents des de fa molta anys; modificar 
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l'accés al barri i a aquesta zona industrial, tenint en compte que el Departament 
del Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya vol desdoblar l’actual 
carretera de Granollers a Sabadell impossibilitant l’accés actual al barri; realitzar 
el Projecte de reparcel.lació i urbanització de l’àmbit d’actuació. 
 
Per tant, en aquest cas el que fa al POUM és exclusivament regularitzar unes 
preexistències industrials, amb edificacions i instal·lacions totalment 
consolidades. 

 
PAU- 24. Can Planes  

Aquest PAU conté una superfície molt important de sòls de sistemes. Val a dir 
que aquests es corresponen amb les obligacions de cessió vinculades a 
l’execució del Pla Parcial Riera de Caldes 2a i 3a Fase, que no van ser 
efectivament ser cedides i urbanitzades. Per tant, el POUM ha de permetre 
regularitzar i posar fi a l’anomalia esmentada. 

La intervenció es redueix fonamentalment a la redistribució equitativa dels 
espais lliures, equipaments públics i privats, un cop ajustat el viari; així com la 
transformació d’un equipament privat (prop. INCASOL) a una zona de serveis 
amb la clau 8b2 (oficines, tecnològic, hoteler, restauració, dotacions 
comunitàries,...), definida en aquestes normes. Es pretén amb aquesta 
transformació fer més viable la transformació d’aquest àmbit i fer possible 
també la cessió com a zona verda d'un nou espai al municipi que s'incorpora de 
nou a aquest polígon. 
 
Els objectius principals d’aquest polígon PAU-24 “Can Planes” son 
fonamentalment: reajustar el planejament vigent; obtenir els sistemes 
urbanitzats corresponents a les cessions del Sector Riera de Caldes fase 2ª i 3ª; 
crear una franja de sistemes (equipaments i zones verdes) lligada a l’Avda. de 
Catalunya que configuri l’entrada al municipi; i obtenir el nou equipament de 
Can Planes. 
 
Per tant, la nova clau que es genera no és industrial sinó de serveis. 

 
PAU- 40. Colom 

Aquest PAU es delimita sobre un àmbit amb aprofitaments ja reconeguts pel 
planejament anterior a la vigència del nou POUM. 
 
Els objectius principals d’aquest polígon son fonamentalment: donar continuïtat 
a l’eix cívic i completar l’estructura viària de l’Avda. de Catalunya; realitzar una 
nova ordenació de l'edificació; obtenir la urbanització i la cessió del front viari de 
l'Avda. Catalunya; urbanitzar el cul de sac del carrer Colom, com a carrer 
peatonal, per tal de donar continuïtat entre el centre i el Bosc de Can Padró. 
 
Per tant, aquest PAU només possibilita l'ampliació d'una activitat empresarial 
existent, però no industrial. 
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PMU-09. Avda. Navarra  

Aquest PMU es delimita en tres àmbits molt diferenciats. En l'àmbit A, situat en 
l'Avda. Navarra, existeixen en l'actualitat una sèrie de naus industrials 
consolidades, el planejament es troba definit i aprovat, però falta la 
reparcel.lació i la urbanització. Aquest àmbit es vol transformar en residencial, ja 
que, es troba en el centre del poble rodejat de zones residencial, amb el 
problema important d'accessibilitat i mobilitat. 

Per poder transformar aquest àmbit i incorporar nou sostre per poder 
possibilitar això, es realitza un polígon discontinu amb dos àmbits mes (B i C). 
L'àmbit B és residencial i el C industrial, per tal de possibilitar el trasllat d'algunes 
de les activitats existents en l'àmbit A 
 
Els objectius principals d’aquest polígon son fonamentalment: possibilitar 
l’enderroc, el trasllat i tancament de les activitats industrials i de magatzems que 
hi ha en l’actualitat en la zona de l’Avda. Navarra, incompatibles amb l’ús 
residencial de l’entorn, amb la riera de Caldes i el Parc urbà que es vol realitzar. 
Resulta també incompatible la posició central en el casc urbà d’aquestes 
activitats, originant un tràfic de camions i una mobilitat no desitjada; realitzar 
una nova ordenació amb nous aprofitaments residencials i un polígon discontinu 
amb usos industrials, per tal de permetre el trasllat d’algunes de les activitats i 
desencallar tota la problemàtica de gestió urbanística que hi ha en l’actualitat; 
proporcionar una nova ordenació en el front de l’Avda. Navarra, que generi una 
dinàmica de transformació d’usos, relacions i activitats; la millora de la imatge 
urbana en aquest entorn lligat al Parc de la Riera de Caldes; reforçar l’estructura 
de sistemes d’espais lliures en l’entorn a la Riera de Caldes, obtenint la cessió i 
urbanització d’aquestes, creant una franja de sistemes lligats a la riera; donar 
continuïtat a l’eix cívic lligat a la Riera de Caldes, que es situa paral·lel a aquesta, 
en tota la seva extensió municipal, i fins i tot, amb continuïtat als municipis 
fronterers. 
 
Per tant, aquest PMU només possibilita el trasllat d'una activitat industrial 
existent i no genera noves implantacions industrials, ans al contrari. 

 
En definitiva, tenint en consideració la posició estratègica del municipi i les necessitats 
d'ampliació de les zones industrials; i que es preveu la necessitat futura d'ampliar sòl 
industrial i d'activitats econòmiques, el POUM determina dos sectors: 

Sector Can Valls 

Sector Industrial Llevant 
 
El sector de Can Valls és fonamentalment industrial, però també de serveis i comercial. 
Prové del Pla parcial de Can Valls aprovat definitivament, que el POUM incorpora i 
transcriu. 
 
Aquest sector es delimita a efectes de finalitzar el procés de gestió i urbanització, 
cedint a l’administració actuant el sòl d’aprofitament, gratuïtament i lliure de 
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càrregues d’urbanització, dins el sector de sòl urbanitzable en que estiguin compresos 
els terrenys; i urbanitzar tots aquells sistemes necessaris, tant interns com externs, per 
fer viable el desenvolupament industrial i de serveis. 
 
L’execució del polígon, fins avui, ha consistit en l’aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització, en data 15 de juny de 2012, així com del projecte de reparcel.lació, 
aprovat definitivament el 28 de febrer de 2013 i publicat al BOP el 20 de març de 2013. 
 
Per tant, la delimitació del polígon es realitza a efectes de materialitzar les previsions 
dels projectes de reparcel.lació i urbanització, complint les seves previsions i les del 
Conveni urbanístic subscrit el 22 d’abril de 2009, que s’acompanya i forma part del 
POUM. 
 
Finalment, i tal com s'ha exposat, el sòl industrial de Palau-solità i Plegamans es troba 
força consolidat, tret del nou sector de Can Valls que encara falta desenvolupar; per 
tant, possiblement acabada la crisi econòmica actual es veurà la necessitat de poder 
ampliar les zones industrials del municipi. 
 
Per altra banda, la posició estratègica en el territori que ocupa el sector Industrial 
Llevant denota moltes possibilitats per poder ocupar aquest sols i activar 
econòmicament el municipi. Sembla lògic poder tenir un nou sector, que en principi es 
troba molt ben situat, per tal de poder-lo desenvolupar segons les necessitats del 
moment. Aquesta opció, si es tractés d’un Sòl Urbanitzable No Delimitat amb certes 
condicions, tal com es pretén, no seria possible. 
 
Per tant, es proposa de que aquest sector sigui Urbanitzable Delimitat per tal de poder 
tenir una reserva de sòl industrial força imminent segons les necessitats del moment, 
tenint en compte que, tret del nou sector de Can Valls que es troba en un altre indret i 
te unes condicions molt diferents, no hi ha molt sòl industrial desocupat en el 
municipi. 
 
b) Necessitat de tenir un sector amb majors usos alternatius i de serveis, en front a 
l'ús exclusiu industrial 

El sector Industrial Llevant ocupa un buit urbà de Sol Urbanitzable, determinat pel Pla 
Director Urbanístic de Gallecs. 
 
Els objectius principals d’aquest sector segons el POUM son fonamentalment: 
reordenar el sector industrial i d'activitats econòmiques previst en el Pla Director de 
Gallecs; poder determinar en el sector dos usos i tipologies edificatòries diferents 
(preveure un àmbit d’activitats i de serveis predominantment d’usos terciaris, 
comercials, restauració, hoteler,... lligat a l’Avda. de Catalunya, així com també de 
caràcter industrial en l’interior del sector, per tal de donar un major ventall d’usos i 
alternatives i potenciar l’activitat econòmica del municipi; urbanitzar en els marges de 
la carretera (Avda. Catalunya) una gran franja de zona verda, per tal de millorar la 
imatge de l’entrada del municipi; ordenar les edificacions del front de l’Avda. 
Catalunya, creant una imatge singular de tot el conjunt, en l’entrada del municipi, 
determinar nous itineraris peatonals i carrils bici que relliguen amb els existents, 
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relacionant els diferents espais lliures i equipaments de Palau amb el Parc de Gallecs; 
preservar el traçat de la Via Augusta com a element inclòs al Pla Especial de Protecció i 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic. 
 
El POUM pretén transformar aquest sector d'activitats econòmiques determinat pel PD 
de Gallecs, en activitats no tant industrials i més de serveis, principalment en front de 
l'Avda. de Catalunya ja que, en definitiva, és la porta d'entrada del municipi. 
 
Per tant, no es veu oportú preveure-ho com a Sòl Urbanitzable No Delimitat i que la 
justificació per delimitar-lo estigui en funció de la necessitat de sòl industrial o la 
necessitat d'una gran implantació industrial.  Aquesta justificació no seria coherent 
amb els objectius del pla en aquest sector, on es vol donar prioritat -fonamentalment 
en l'Avda. de Catalunya-, a les zones de serveis i activitats en edificació aïllada, que són 
activitats necessàries pel municipi i que en l'actualitat són pràcticament inexistents. 
 
El document del POUM pretén realitzar aquest sector com a Sòl Urbanitzable 
Delimitat, donant com a prioritat les activitats econòmiques de serveis.  Per tant, la 
necessitat d'aquest tipus d'activitats en el municipi justifica la determinació del règim 
del sòl com a Sòl Urbanitzable Delimitat. 

 
c) Necessitat de millorar la imatge de tot el conjunt i la relació entre el sòl urbà i el 
sòl no urbanitzable de Gallecs 
 
El sector Industrial Llevant, determinat pel PD de Gallecs, ocupa un buit urbà de sòl en 
front a l'Avda. de Catalunya, estretament lligat a l'espai d'interès natural de Gallecs. 
Aquest ocupa una situació estratègica entre el polígon industrial Riera de Caldes i la 
carretera C-59; per tant, esdevé un espai de transició entre el sòl urbà i l'espai 
d'interès natural de Gallecs. 
 
Amb els usos que es plantegen, que impliquen una tipologia diferent de les 
edificacions, el POUM pretén millorar la imatge del conjunt amb: un tractament 
singular de les edificacions del front de l’Avda. Catalunya; un tractament dels sistemes 
d’espais lliures i zones verdes, així com dels espais privats de caràcter públic, que han 
de donar una imatge singular de l’entrada del municipi; i un tractament dels espais 
públics o privats que fan de transició amb el sòl d'especial protecció de Gallecs. 
 
Aquest tipus d'usos i activitats determinen un tipus d'edificació en volumetria i amb 
més alçada, reduint l'ocupació en planta de les implantacions de les noves edificacions 
i, per tant, millorant la permeabilitat del sòl. 
 
Aquest tipus d'edificació permetrà també d'alliberar més sòl i millorar la relació de les 
edificacions amb l'Avda de Catalunya, i principalment millorar la transició del sector 
amb el sòl no urbanitzable de Gallecs. 
 
L'ordenació que es planteja assegura una franja de transició i protecció adequada, per 
tal d'esmorteir els impactes derivats de l'efecte vora, alliberant d'edificacions aquests 
espais de transició i atenent la relació d'immediatesa dels espais d'interès natural de 
Gallecs. 



 

 111 

 
d) Necessitat de regular i intervenir de manera més contundent en aquest sector 
Industrial Llevant 
 
Tal com ja s'ha explicat anteriorment, en el front de l’Avda. de Catalunya es pretén 
col·locar només usos de serveis, i així aconseguir la imatge desitjada per aquesta 
avinguda. No obstant, determinades empreses i indústries es podrien arribar a 
implantar en aquest front de vial si acomplissin les premisses i condicions estètiques 
desitjades. Les alçades reguladores que es plantegen en l'Avda. Catalunya són per 
edificis de serveis de PB+3. 
 
Aquesta necessitat de regular aquest sector en el document del POUM; pel que fa a 
l'ocupació en planta de les edificacions, l'alçada d'aquestes, els espais lliures tant 
públics com privats, la relació amb el sòl no urbanitzable de Gallecs, la relació de les 
edificacions amb l'Avda de Catalunya; fa que sigui millor determinar-lo com a Sòl 
Urbanitzable Delimitat. 
 
Per tant, es proposa de que aquest sector sigui Urbanitzable Delimitat per tal de poder 
tenir un major control pel que fa a la normativa i poder marcar unes pautes molt més 
estrictes a l'hora de desenvolupar-lo. 
 
5. Determinació de les ampliacions en les masies i cases rurals existents  
 
Al sòl no urbanitzable es defineix un catàleg de masies i cases rurals, amb un total de 
32 elements inventariats que corresponen a 11 masies, 18 cases rurals i 4 
construccions. 
 
L’objectiu del catàleg es la recuperació i rehabilitació, en detriment de les ampliacions. 
No obstant, a les fitxes es dóna la possibilitat d’ampliació, a les masies, de fins un 20 % 
del sostre construït de les edificacions principals; i d’un 10 % a les cases rurals.  
 
En l'informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental es considera que 
aquest increment de sostre, tant de les masies com de les cases rurals, no ha d'anar en 
detriment de la pèrdua de sòl no urbanitzable. Així, es proposa ubicar l’ampliació 
admesa preferentment en les edificacions auxiliars. 
 
El POUM pretén protegir el Sòl No Urbanitzable de noves construccions, però admet, a 
part del sostre corresponent en funció de l'índex d'edificabilitat de la zona 
corresponent, un plus de sostre, tant en les masies com en les cases rurals, per tal de 
potenciar-les. 
 
En funció de l’apreciació continguda en l'informe de l'Oficina Territorial d'Acció i 
Avaluació Ambiental, el percentatge d'ampliació possible serà per les masies fins a un 
20 % del sostre construït de les edificacions principals actuals, i d’un 10 % per a les 
cases rurals. 
 
Aquest plus de sostre addicional es podrà realitzar, a més a més del sostre determinat 
en funció de l'índex d'edificabilitat de la clau urbanística corresponent, acomplint amb 
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el sostre màxim definit, i només en la situació de recuperació i rehabilitació 
d'edificacions auxiliars existents (annexes i/o colindants), en la substitució i/o 
reubicació d'aquestes, i en ampliacions de nova implantació sempre i quan no hi hagin 
construccions auxiliars. 
 
D'aquesta manera, es farà constar en el document que es presenta a aprovació 
provisional. 
 
A la vista de les característiques ambientals del sòl i els diferents emplaçaments de les 
cases en el sòl no urbanitzable del municipi, es considera que, permetre una mínima 
ampliació és una via realista que facilitarà la conservació i manteniment d'aquestes 
edificacions; i que per altra banda, no es genera un impacte visual i paisatgístic en 
l'entorn immediat de les masies i cases rurals. 
 
6. Protecció de l'espai d’interès natural de Gallecs 
 
L’espai d’interès natural de Gallecs ocupa 25,16 ha en el terme de Palau-solità i 
Plegamans. 
 
L’objectiu del POUM és protegir i assegurar la preservació dels valors i les funcions 
agro-ecològiques de l’espai. No obstant, quasi 3,8 ha han estat qualificades com a 
Serveis tècnics i ambientals (clau T5) en el document del POUM per la seva aprovació 
inicial, la qual cosa, segons l'informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació 
Ambiental, podria derivar en la transformació i ocupació dels sòls d’interès natural. 
 
Per tant, per part de l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental ens demana 
atorgar la protecció adequada i canviar la qualificació degut a la disponibilitat que 
presenta el municipi per aquest tipus de sòls, amb la finalitat de preservar i mantenir el 
caràcter agrícola o, en el seu defecte, evitar l'ampliació dels serveis tècnics existents. 
 
No obstant, el POUM té la finalitat de preservar i mantenir el caràcter agrícola d'aquest 
sòls, evitant l'ampliació dels serveis tècnics actualment existents.  Per aquest motiu, el 
document reconeix estrictament l'àmbit actual de la finca, ocupada per aquesta 
instal·lació (tal com també es mostra en la delimitació de la finca segons cadastre). Tot 
i així, i en funció també de l'al·legació del Consorci de Gallecs, en el document a 
aprovar provisionalment es modifiquen substancialment les claus urbanístiques 
incloses en el Pla Director Urbanístic de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, passant de 
ser zones d'especial protecció a sistemes generals d'espais lliures. D’aquesta forma, 
s'inclouen aquests espais en un nou apartat de sistemes generals d'espai lliures, on es 
determina que són espais amb unes condicions agrícoles importants, tant per la seva 
extensió i superfície regular, juntament amb altres sòls inclosos a l'ACTUR i en el PEIN. 
 
Aquests sols, qualificats de Sistema general d'espais lliures en l'àmbit del PDU de 
l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, es diferencien amb dues claus urbanístiques en 
funció de la seva inclusió només en el PDU o també en l'àmbit del PEIN. 

Per tant, ara el document distingeix el Sistema General d'Espais lliures inclòs només en 
PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs (clau SD), i aquells inclosos també en l'àmbit 
del PEIN (clau SP). 
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El Sistema General d'Espais Lliures SD, es situa al sud-est del terme municipal de Palau-
solità i Plegamans, en el límit del terme amb Montcada, just al costat de la intersecció 
entre la variant i la interpolar, i s'identifica en el plànol P2.04. Qualificacions i 
normativa urbanística (SNU). 

El Sistema General d'Espais Lliures SP es situa al sud del terme municipal de Palau-solità 
i Plegamans, en el límit del terme amb Mollet, just a l'entrada del municipi, i 
s'identifica també en el plànol P2.04. Qualificacions i normativa urbanística (SNU). 

Aquests sistemes, en funció de la procedència, de la utilitat de l'espai, els usos i les 
activitats que s’hi desenvolupen, es divideixen en subclaus urbanístiques, que són les 
següents: 

Sistema General d'Espais Lliures Públics 

Sistema SD. Sistema General Espais lliures inclòs en PDU 

SDV. Sistema Viari (PDU) 

SDE3/4. Sistema d'Equipaments (PDU) 

SDE3/4/8/11 Sistema d'Equipaments (PDU) inclòs en SUD  

SDAF. Sistema General d'Espais Lliures Agrícola-forestal (PDU) 

Sistema SP. Sistema General Espais lliures inclòs en PDU i PEIN 

SPV. Sistema Viari (PDU i PEIN) 

SPT5. Sistema de Serveis Tècnics (PDU i PEIN) 

SPAF. Sistema General d'Espais Lliures Agrícola-forestal (PDU i PEIN) 

En tots aquest sistemes, i amb caràcter general, seran incompatibles tots aquells usos i 
activitats que impliquin una transformació en la destinació o la natura d'aquesta zona 
d'Espai natural protegit i, per tant, que lesionin, desmereixin o impedeixin la 
consecució dels valors i finalitats esmentades i específiques per aquesta zona. 

Aquests sistemes queden subjectes a les determinacions i regulacions establertes als 
espais de protecció especial determinats pel PTMB, a les determinacions del Pla 
Director Urbanístic de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, així com a les 
determinacions establertes, només en els casos corresponents, al Pla d'Espais d'Interès 
Natural de Gallecs (PEIN). 

El POUM aplicarà automàticament qualsevol adaptació i modificació de l’ordenació o 
de la normativa, d'aquests tres figures de planejament (PTMB, ACTUR, PEIN), que 
incideixi sobre el terme municipal a partir de la seva aprovació definitiva i publicació, 
atenent al principi de jerarquia normativa. 
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Amb caràcter general, s’admeten totes aquelles intervencions destinades a facilitar o 
millorar les condicions naturals, per tal de garantir el manteniment de la imatge 
agrícola que aporta aquest espai al municipi. En tot cas, qualsevol intervenció ha 
d’anar enfocada a restaurar, protegir i potenciar aquest espai agrícola. 

En funció d'aquestes noves directrius, pel que fa al tractament de sistemes generals 
d'espais lliures públics de tots aquest espais, s'han modificat la qualificació i la 
classificació d'alguns dels espais que s'incorporen en el PDU. 

Pel que fa al T5. Sistema tècnics i ambientals de telecomunicacions, en reconeixement 
de les instal·lacions existents, amb una superfície de 37.862 m2sòl, el document del 
POUM que es presenta a aprovació provisional el converteix en subclau SPT5. Sistema 
de Serveis Tècnics (PDU i PEIN) inclòs en el Sistema SP. Sistema General Espais lliures 
inclòs en PDU i PEIN. 

S'elimina del document del POUM, en el tràmit per la seva aprovació provisional, 
l'equipament en SNU de E7/E11 de 17.152 m2sòl, per tal de passar-lo a SDAF. Sistema 
General d'Espais Lliures Agrícola-forestal (PDU). 

Pel que fa a la zona 25b, amb una superfície de 43.541 m2sòl, el document del POUM 
per la seva aprovació provisional el passa a subclau SDAF. Sistema General d'Espais 
Lliures Agrícola-forestal (PDU). 

També s'elimina el sistema d'espais lliures V5 en SU de superfície 17.910,72 m2sòl, per 
tal de passar-lo a Sòl No Urbanitzable amb la subclau SDAF. Sistema General d'Espais 
Lliures Agrícola-forestal (PDU). 

Pel que fa a l'equipament de Can Maiol, qualificat E3/E4 en el document del POUM 
aprovat inicialment, amb una superfície de 26.026,73 m2sòl, es modifica el document 
del POUM i en l’aprovació provisional passa a subclau SDE. Sistema d'Equipaments, en 
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Sòl No Urbanitzable, formant part del Sistema SD. Sistema General Espais lliures inclòs 
en PDU. 

Finalment, l'equipament situat a l'Avda de Catalunya que s'inclou al SUD-10. Industrial 
Llevant, es qualifica de SDE3/4/8/11. Sistema d'Equipaments (PDU), format part de l'àmbit 
del Pla Director de Gallecs. 
 

 

 
 
7. Increment del nivell de protecció del SNU situat entre el SUD de Can Valls i les 

urbanitzacions de Can Riera i Can Parera 
 
En l'informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental es proposa 
incrementar el nivell de protecció del sòl no urbanitzable en els terrenys situats entre 
el SUD. Can Valls i les urbanitzacions situades a llevant, per tal d'evitar la implantació 
d'usos i edificacions que impliquin una disminució de la permeabilitat ecològica, 
atorgant una qualificació del sòl no urbanitzable que restringeixi els usos i activitats 
permesos, atenent l'interès connector i la seva vulnerabilitat. 
 
El document del POUM que es presenta a aprovació provisional ha inclòs una altra 
subclau urbanística pel que fa als sòls agroforestals d'especial valor, tenint en compte i 
reconeixent els espais que presenten un interès com a connectors, en una franja de sòl 
no urbanitzable que va des de la zona forestal d'especial protecció (clau 22) fins a la 
riera, entre el sector de Can Valls i les urbanitzacions de Can Riera i Can Parera. 
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Per tant, les subclaus urbanístiques agroforestal d'especial valor queden de la manera 
següent: 

 21a. Agroforestal d'especial valor d'espais connectors (PTMB) 
 21b. Agroforestal d'especial valor (PTMB) 
 21c. Agroforestal d'especial valor 

Aquestes subclaus s'identifiquen en el plànol P2.04. Qualificacions i normativa 
urbanística (SNU). 
 
El principal objectiu per aquestes zones és la conservació de l’activitat agrícola i els 
boscos associats, així com el paisatge tradicional i la funció de connectors ecològics 
que aquestes àrees han vingut desenvolupant al llarg dels anys. 
 
Aquestes tres zones agroforestals d’especial valor (Clau 21a / Clau 21b / Clau 21c) 
presenten unes característiques del territori similars, lligades les tres a activitats 
econòmiques de caràcter rural, i la diferència es troba exclusivament en l'origen de la 
determinació de la seva clau urbanística i del grau de protecció pel que fa a les noves 
implantacions. 
 
La zona 21a i 21b són les zones agroforestals d’especial valor corresponents als espais 
de protecció especial determinats pel PTMB; i la diferència entre una i l'altre es troba 
en que la primera (21a) presenta un component important d'interès com a connector 
d'espais de protecció, que degut a les implantacions urbanes de l'entorn es veuen 
amenaçades. Per tant, en aquesta clau, atenent a la fragilitat d'aquest espais degut a la 
pressió de les implantacions urbanes, s'incrementa el nivell de protecció per tal 
d'evitar o reduir la implantació d'usos i edificacions que impliquin una disminució de la 
permeabilitat ecològica, reduint i restringint els usos i les activitats atenent l'interès de 
connector i la seva vulnerabilitat. 
 
La zona 21c correspon fonamentalment a aquells espais que el PTMB en certa manera 
no protegeix i els determina de protecció preventiva, però que el POUM considera 
adequat equiparar-los als anteriors, ja que considera que tenen les mateixes 
característiques. 
 
En el cas de la subzona 21a, atès el seu interès com a connector, es redueixen les 
possibles implantacions de sostre edificat, tal com es pot comprovar en el nou article 
corresponent al 490.4.d) de les NNUU. 
 
8. Mantenir la condició d'espai no urbanitzat i la classificació com a sòl no 

urbanitzable dels espais de protecció especial definits en el PTMB 
 
En l'informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental es planteja mantenir 
la condició d'espai no urbanitzat i la classificació com a sòl no urbanitzable de tots els 
espais de protecció especial que determina el document del PTMB; evitant en alguns 
casos que determinats espais s'incorporin a polígons per a ser transformats com a sòls 
urbans i urbanitzables. 
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No obstant, i amb caràcter general, tots els espais en qüestió conformen mers ajustos 
en funció de la base topogràfica i la realitat física existent, o bé són imprescindibles per 
donar sortida a l'ordenació del polígon, fonamentalment pel que fa al tractament 
urbanístic dels seus espais públics, la continuïtat de la vialitat i de la trama urbana i la 
compactació com a model de consum de sòl; i en cap cas suposen una reducció dels 
espais d'especial protecció, tenint en compte de que una bona part dels espais 
preventius segons el PTMB es transformen a espais de protecció especial amb el 
POUM.  Seguidament es concreten aquestes apreciacions. 
 
Els criteris generals que adopta el document del POUM, per tal de justificar 
l’excepcional incorporació d'aquests espais de protecció especial al procés de 
transformació urbanística son els següents: 
 

- El model d'ordenació del document del POUM 
- Una major protecció dels espais en el municipi 
- La necessitat d'aquests espais per l'ordenació del conjunt del municipi 
- La manca de valor d'aquest espais colindants degut a la pressió urbanística 
- La precisió i reajustament dels límits d'aquests espais. 
- La compatibilitat de la protecció dels espais oberts  
- La protecció del sòl no urbanitzable en front al sòl urbà 

 
El model d'ordenació del document del POUM 
 
El planejament del conjunt del municipi i les diferents actuacions de sectors en 
sòl urbanitzable i de polígons en sòl urbà te molt clar els conceptes de protecció 
(territori, paisatge, elements naturals) i sostenibilitat (mediambientalment 
respectuós). 
 
Aquests dos conceptes comporten els criteris essencials del document del 
POUM, que són: la conservació del territori rural; la preservació dels espais 
naturals d’interès ecològic i paisatgístic; la protecció dels conjunts naturals; la 
compactació i moderació del consum de sòl; l’ús eficient de les àrees urbanes 
actuals; la determinació de nous creixements més compactes i continus; la 
consolidació i relligat de la trama urbana actual, tot donant continuïtat als 
diferents vials existents; i la millora amb els nous creixements dels dèficits 
actuals de sistemes (vialitat, equipaments, zones verdes). 
 
Un dels criteris bàsics del POUM és protegir el sòl no urbanitzable; per tant, el 
document determina una superfície de sòl no urbanitzable de 778,85 Ha, que 
representen el 51,97% del terme municipal, es a dir, més de la meitat del 
territori de Palau-solità i Plegamans es troba inclòs en el sòl no urbanitzable i 
preservat dels processos d’urbanització. 
En el document del POUM, per la seva aprovació provisional, la superfície de sòl 
no urbanitzable encara s'amplia més, fins arribar a 783,66 ha, que representen 
un 52,29 % de l territori. 
 
La superfície total de nova ocupació i de transformació de sòl, en el document 
per la seva aprovació provisional (de no urbanitzable a urbanitzable i urbà) és 
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d’unes 38,60 Ha, que suposen aproximadament el 2,58% del total del territori; 
xifra que resulta molt baixa i que fa més evident la voluntat del document del 
POUM de protegir el sòl no urbanitzable i de compactar el municipi. 
 
Un altre dels grans objectius o criteris bàsics del POUM és limitar l’ocupació del 
sòl, reduint els creixements desmesurats en extensió, fent més sostenible el 
futur desenvolupament del municipi. Els desenvolupaments que proposa el 
document del POUM no suposen un creixement, un consum de sòl i una 
ocupació del territori desmesurada, sinó al contrari són operacions de contenció 
i només d’ocupació dels diferents espais buits entre barris ja consolidats, que en 
molts casos el planejament previ ja els considerava urbans. 
 
Per tant, tots els espais que el PTMB determina com d'especial protecció, que 
s'incorporen als processos d'urbanització, es justifiquen per raons globals 
d'interès públic, seguint amb els criteris i objectius marcats en el document del 
POUM, de model territorial, de compactació del sòl urbà, d'ús eficient pel que fa 
a les àrees urbanes i de consolidació i relligat de la trama urbana, ja que en 
molts casos aquests són necessaris per donar continuïtat a la vialitat existent. 
 
Una major protecció dels espais en el municipi 
 
Tal com s'ha explicat en l'anterior apartat, el POUM planteja uns espais de sòl no 
urbanitzable d'especial protecció segons el PTMB, que s'inclouen en els 
processos de transformació urbanística. 
 
No obstant, tal com es pot observar en el quadre que s'adjunta, el sòl que es 
planteja incloure en la transformació urbanística és d'unes 12,99 ha, superfície 
que es reparteix en unes 12 actuacions urbanístiques per raons de coherència 
geogràfica i urbana, tot ajustant-se als diferents elements reconeixedors del 
territori i als diferents sistemes urbanístics que es plantegen, tal com es 
determina també en el plànol que s'adjunta. 
 
La reduïda dimensió de 12,99 ha d'aquests espais que es transformen i que el 
PTMB determinava d'especial protecció es contraposa amb la voluntat del 
document del POUM de protegir molts més espais que el PTMB no protegia i els 
considerava de protecció preventiva, amb una superfície total de 248,65 ha 
(segons aprovació inicial). 
 
Per tant, el fet de disposar aquestes 12,99 ha en sòls de transformació urbana es 
justifica pel fet que el POUM protegeix 248,65 ha, que abans i amb el PTMB no 
estaven protegides del processos de transformació urbanístics. En cap cas el 
POUM planteja una reducció dels espais de protecció especial, ja que per una 
banda es redueixen 12,99 ha, però per l'altre s'augmenten en 248,65 ha, amb un 
saldo en positiu d'espais d'especial valor de 235,66 ha. 
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La necessitat d'aquests espais per l'ordenació del conjunt del municipi 
 
El POUM pretén realitzar un seguit d'ordenacions per tal de poder compactar, 
consolidar i relligar els diferents barris i la trama urbana actual, i acabar de 
definir els límits del sòl urbà i urbanitzable amb el sòl no urbanitzable. 
 
En l'actualitat els límits amb el sòl no urbanitzable estan molt poc definits, i el 
POUM pretén consolidar aquest límits, millorant la transició entre el món rural i 
l'urbà. 
 
Per tant, la incorporació d'aquests espais en els processos de transformació es 
justifica també per la necessitat consolidar els límits amb el sòl rural i millorar la 
transició d'aquests espais. 
 
La manca de valor d'aquests espais colindants, degut a la pressió urbanística 
 
En molts casos, els espais d'especial protecció segons el PTMB no tenen el 
suficient valor per estar protegits, ja que s’han anat deteriorant degut a la seva 
posició, al costat del sòl urbà i urbanitzable s'han anat deteriorant. 
 
Com a espais que fan de transició, han estat sotmesos a la pressió urbanística 
que la proximitat dels espais urbans respecte al mon rural comporta; per tant, la 
pèrdua de valor d'aquests petits espais justifica incorporar-los en els processos 
de transformació urbanístics, tot millorant la relació entre el sòl urbà i el sòl no 
urbanitzable. 
 
La precisió i reajustament dels límits d'aquests espais 
 
L'article 2.6 de les normes de PTMB determina que de manera justificada es 
podran incloure espais de protecció especial en sector o polígons per tal de 
garantir la permanència com espais oberts mitjançant la cessió i la incorporació 
d'aquests espais com a sistemes d'espais lliures públics.  
 
Per altra banda, l'article 2.10 determina com ha de ser la precisió i modificació 
dels límits dels diferents tipus d'espais oberts.  Així, els diferents contorns han de 
ser concretats en delimitacions urbanístiques pels instruments de planejament 
que defineixin l'ordenació a escala més detallada, ja que el document del PTMB 
no té la suficient precisió per determinar aquests contorns ja que treballa a 
escala 1/50.000. 
 
La delimitació dels contorns realitzada pel POUM, amb la introducció 
d'increments o disminucions de la superfície dels espais oberts, segueix els 
criteris d'optimització de les condicions d'ordenació urbanística, tal com es 
determina en l'article 2.10 de les normes del PTMB. 
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En qualsevol cas, el POUM justifica les variacions de la forma dels contorns 
d'acord amb els criteris establerts en el PTMB: 

- Incorporació de sòls no urbanitzables situats a la perifèria de la delimitació 
del sistema d'espais oberts que han rebut una valoració especial derivada 
d'estudis sectorials sobre el medi natural o per que afavoreixen la 
connectivitat entre els diferents espais naturals. 

- Ajustos de la delimitació per raons de coherència geogràfica i urbana que 
permetin clarificar els límits del Pla, tot ajustant-los sobre elements 
reconeixedors del territori. 

- Compatibilitat entre la protecció dels valors naturals dels espais oberts i 
l'acabament adequat de la ciutat a les seves vores urbanes, especialment 
pel que fa a la delimitació dels sòls que el planejament urbanístic qualifiqui 
de sistemes de parcs urbans, equipaments, vialitat i serveis tècnics 
d'interès general i titularitat pública. 

 
Per altra banda el punt 3 de l'article 2.10 NNUU del PTMB descriu: 

 "3. La línia de delimitació entre els espais de protecció especial no procedent de 
la normativa sectorial o urbanística anteriorment aprovada i les àrees urbanes, 
en les quals el Pla defineix estratègies que permeten una extensió de l'ocupació 
urbana d'acord amb les determinacions del Titol III, pot variar com a resultat del 
planejament urbanístic general que determini l'abast de l'extensió i el traçat 
detallat d'aquesta línia." 
 
Per tant, els ajustos determinats en el document del POUM pel que fa al sòl 
d'especial protecció, es justifiquen amb les determinacions dels articles 
corresponents de la normativa del PTMB.  
 
La compatibilitat de la protecció dels espais oberts  
 
La superfície total que planteja el POUM transformar, de sòl d'especial protecció 
segons el PTMB, és de 12,99 ha; no obstant, d'aquesta superfície, només 3,78 ha 
son sòls d'aprofitament privat, i la resta de 9,21 ha són sòls de sistemes 
urbanístics formats per sistemes de parcs urbans, equipaments vials i serveis 
tècnics. 
 
Per tant, una bona part d'aquests espais formats per sistemes urbanístics són 
compatibles amb els valors naturals dels espais oberts, i permetran acabar 
adequadament les vores del sòl urbà i els espais de transició entre aquest i el sòl 
no urbanitzable i rural. 
 
En definitiva, la incorporació d'aquest espais es justifica també per ser espais 
d'interès general i passar a ser de titularitat pública, compatibles amb els sols 
oberts d'especial protecció. 
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La protecció del sòl no urbanitzable en front al sòl urbà 
 
La utilització d'aquest espais de protecció especial en el procés de transformació 
urbanística te una funció de protecció en la transició dels dos tipus de sòl (sòl 
rural i sòl urbà).  
 
En efecte, el fet de trobar-se en sols de transformació permet actuar de manera 
més contundent per assegurar la preservació dels espais del sòl no urbanitzable, 
evitant d'aquesta manera que el sòl urbà sigui agressiu en aquesta frontera o 
connexió que existeix entre els dos entorns. 
 

Pel que fa a les actuacions concretes dels espais d'especial protecció segons el PTMB 
que s'incorporen als processos urbanístics, són les que es mostren en el plànol 
corresponent d'"Adequació del POUM a les determinacions del PTMB": 
 

 

 

Àmbit d'actuació nº1 

S'incorpora en el sòl urbà un sistema d'equipament existent, on es disposen de 
dos dipòsits d'aigua d'abastament del municipi que formen part de la xarxa de 
subministrament d'aigua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L’ajust, en incorporar aquest equipament tècnic, es justifica per raons de 
coherència urbana i respecte sobre un element existent d'interès general i 
titularitat pública, al servei del municipi. 
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Àmbit d'actuació nº2 

S'incorporen en el sòl urbà dins del PMU-06. Font de Sant Josep una sèrie de 
sistemes d'equipaments, espais lliures i vialitat. 
 
L’ajust, en incorporar aquests sistemes, es justifica per raons de coherència 
urbana i respecte sobre elements existents, d'interès general i titularitat pública, 
al servei del municipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pe 
runa banda, s'incorpora al sòl urbà un sistema d'equipament tècnic existent 
(depuradora actualment en funcionament), així com una petita ampliació 
d'aquest; també s'incorpora un petit vial d'accés a la depuradora; finalment, 
s'incorpora una zona verda o espai lliure formada fonamentalment per un espai 
de protecció dels habitatges en front a la carretera, i d'una part del Torrent del 
Caganell que s'incorpora a aquest PMU per tal de millorar els seus marges i 
realitzar les obres d'adequació necessàries pel bon funcionament hidrològic, 
evitant qualsevol problema en la zona residencial. 
 

Àmbit d'actuació nº3 

S'incorpora al sòl urbà un petit espai que es considera un reajust dels límits del 
sòl urbà, per tal de recol.locar a l'Avda. de Catalunya una rotonda d'accés al barri 
de Els Turons i al Barri de Can Falguera. 
 
Aquesta rotonda resulta necessària pel bon funcionament de la mobilitat i de 
l'accessibilitat en el conjunt del municipi i en aquest cas dels barris de la part 
nord-est del municipi. 
 
L’ajust, en incorporar aquest espai en el PMU-02. La Pujada, possibilitarà 
adquirir per cessió la rotonda i a la vegada la seva urbanització; per tant, la 
incorporació d'aquest espai a transformar es justifica per raons de coherència 
urbana, d'interès general i titularitat pública. 
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Àmbit d'actuació nº4 

En aquest àmbit inclòs en el SUD-01. Forn del Vidre, la superfície total que 
planteja el POUM de transformar és d'unes 3,0120 ha, de les quals 2,2988 ha són 
sistemes (equipaments, zones verdes i vialitat) i només 0,7132 ha, es 
transformaran en zones d'aprofitament privat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una bona part d'aquest espais (2,2988 ha), formats per sistemes urbanístics, són 
compatibles amb els valors naturals dels espais oberts, i permeten acabar 
adequadament les vores del sòl urbà i els espais de transició entre aquest i el sòl 
rural. La incorporació es justifica també per ser espais d'interès general i 
titularitat pública, compatibles amb els sòls oberts d'especial protecció. 
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El fet de disposar d'aquests espais en els sols de transformació permet actuar 
per assegurar la preservació del sòl no urbanitzable, evitant d'aquesta manera 
que el sòl urbà sigui agressiu en aquesta frontera o connexió que existeix entre 
els dos entorns. 
 
L'actual delimitació del sòl urbà és totalment arbitrària, deixant aquests espais 
de sòl no urbanitzable amb una situació molt residual i amb una forta pressió 
urbanística degut a la proximitat de les zones urbanes que fa  empobrir aquest 
sols i els degrada. 
 
El POUM pretén en aquest cas ocupar l’espai buit entre el barri de La Pineda i 
Can Puigoriol totalment consolidats, seguint el model territorial de compactació 
del sòl urbà, d'ús eficient pel que fa a les àrees urbanes i de consolidació i relligat 
de la trama urbana. 

 
Per tant, s'entén que la incorporació d'aquests espais als processos de 
transformació es justifica també per la necessitat de consolidar els límits amb el 
sòl rural i millorar la transició d'aquests espais, i per raons globals d'interès 
públic, ja que és necessari ocupar aquest espais per donar continuïtat a la vialitat 
existent i a la trama urbana, tenint en compte que en l'actualitat els carrers no 
tenen continuïtat i les illes d'aprofitament privat es troben partides i inacabades. 
 
Per altra banda, s'incorpora al sòl urbanitzable un petit espai de 1.778,57 m2sòl 
(1.257,68 m2sòl de vialitat i 520,89 m2sòl d'espai lliure i zona verda), per tal de 
recol.locar a l'Avda. de Catalunya una rotonda d'accés al barri de La Pineda i Can 
Puigoriol.  La rotonda resulta necessària pel bon funcionament de la mobilitat i 
de l'accessibilitat en el conjunt del municipi, i la incorporació d'aquest espais en 
el SUD-01 possibilitarà adquirir per cessió la rotonda i a la vegada la seva 
urbanització; per tant, la incorporació d'aquest espai a transformar es justifica 
per raons de coherència urbana, d'interès general i titularitat pública. 

 
Àmbit d'actuació nº5 

Els sòls que s'incorporen en el procés de transformació urbanística queden 
inclosos en el SUD-08. Bosc de Can Padró, SUD-09. El Padró i SUD-07. Can Boter.  
 
La superfície total que planteja el POUM transformar és d'unes 2,9016 ha, de les 
quals 1,0304 ha són sistemes (equipaments, zones verdes i vialitat) i només 
1,8712 ha es transformaran en zones d'aprofitament privat. 

 
Una bona part d'aquest espais (1,0304 ha), formats per sistemes urbanístics, són 
compatibles amb els valors naturals dels espais oberts, i permeten acabar 
adequadament les vores del sòl urbà i els espais de transició entre aquest i el sòl 
rural. La incorporació d'aquest espais es justifica també per ser espais d'interès 
general i titularitat pública, compatibles amb els sols oberts d'especial protecció. 
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Pel que fa a la integració d'espais susceptibles de ser ocupats per zones 
d'aprofitament privat en l'execució del Pla parcial, es justifica en funció del 
model territorial de compactació del sòl urbà, d'ús eficient pel que fa a les àrees 
urbanes i de consolidació i relligat de la trama urbana. 
 
Un dels grans objectius del sector és obtenir per cessió grans espai lliures i zones 
verdes que amb el planejament vigent s’haurien d’haver expropiat; per tant, 
resulta necessari d'ocupar i regularitzar els límits dels sectors amb el sòl no 
urbanitzable. 
 
Per altra banda, és d'interès general el fet de completar la urbanització del camí 
de la Serra, des de l’Avda. Montseny (Masia de Can Maiol) fins a l’Avda. Folch i 
Torres, tot donant continuïtat amb el c/ de Puigoriol al barri de Can Falguera, 
permeten dotar de continuïtat als barris situats a llevant i millorar la seva 
accessibilitat. Aquesta via permet la connexió entre els barris de Can Maiol, 
Tenda Nova, el Turó Castell, El Castell, els Turons i Can Falguera. 
 
El fet que el traçat del camí de la Serra segueixi en molts casos l’antic camí 
multiplica les seves característiques d’integració territorial, ja que recull els 
carrers urbans i disposa de connexió directa amb els camins rurals de llevant, 
garantint aquesta continuïtat entre les xarxes de carrers i camins que ha de 
facilitar la integració entre les diverses categories de sòl i l’accés als espais 
agroforestals des del poble. 
 
En conclusió, la continuïtat d'aquesta via és d'interès general tal com ja quedava 
determinada en el planejament vigent i, per tant, sembla lògic que els espais 
situats a la banda de ponent d'aquesta via s'incorporin als processos 
d'urbanització per tal de consolidar els límits del poble. El fet de disposar 
d'aquests espais en els sòls de transformació permet actuar per assegurar la 
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preservació del sòl no urbanitzable, evitant d'aquesta manera que el sòl urbà 
sigui agressiu en aquesta frontera o connexió que existeix entre els dos entorns. 

 
Àmbit d'actuació nº6 

S'incorporen en el sòl urbanitzable dins del SUD-02. Pla del Molí una sèrie de 
sistemes d'espais lliures (1,3525 ha) i vialitat (0,4213 ha) amb total de 1,7739 ha. 
 
Tots aquests sistemes urbanístics son compatibles amb els valors naturals dels 
espais oberts, i permeten acabar adequadament les vores del sòl urbà i els 
espais de transició entre aquest i la riera, creant un gran parc urbà. La 
incorporació d'aquest espais es justifica també per ser espais d'interès general i 
titularitat pública, compatibles amb els sols oberts d'especial protecció. 
 
L’ajust, en incorporar aquests sistemes, es justifica per raons de coherència 
urbana i geogràfica i permet clarificar els límits tot ajustant-los sobre elements 
reconeixedors i limitadors del territori com és la riera de Caldes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aquest espais verds que s'incorporen milloraran els marges de la riera de Caldes, 
realitzant les obres d'urbanització adequades i necessàries per la creació 
d'aquest gran parc urbà. 

 
Àmbit d'actuació nº7 

S'incorporen al sòl urbanitzable dins del PMU-01. Can Pavana una sèrie de 
sistemes d'espais lliures (0,2818 ha) i vialitat (0,1782 ha) amb total de 0,46 ha. 
 
Tots aquests sistemes urbanístics són compatibles amb els valors naturals dels 
espais oberts, i permeten acabar adequadament les vores del sòl urbà i els 
espais de transició entre aquest i la riera, creant un gran parc urbà. La 
incorporació d'aquest espais es justifica també per ser espais d'interès general i 
titularitat pública, compatibles amb els sols oberts d'especial protecció. 
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L’ajust, en incorporar aquests sistemes, es justifica per raons de coherència 
urbana i geogràfica en permetre clarificar els límits tot ajustant-los sobre 
elements reconeixedors i limitadors del territori com és la riera de Caldes. 
 
Aquest espais verds que s'incorporen milloraran els marges de la riera de Caldes, 
realitzant les obres d'urbanització adequades i necessàries per la creació 
d'aquest gran parc urbà. 

 
Per altra banda, també s'incorpora una petita zona d'aprofitament privat,  
susceptible de ser transformada amb la realització del Pla de Millora Urbana, 
d'una superfície de 0,0566 ha. Resulta evident que per la superfície mínima que 
és, es tracta d’un mer reajust dels límits existents, per raons de coherència 
urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Àmbit d'actuació nº8 

El POUM planteja en aquest àmbit la incorporació de 1,0494 ha en sòl urbà, de 
les quals 0,4863 ha són sistemes urbanístics (equipaments, zones verdes i vials) i 
només 0,5630 ha són sols d'aprofitament privat (parcel.les de cases unifamiliars 
aïllades). 

 
Aquesta actuació i incorporació de sòls en el procés de transformació es 
justifiquen per l'ús eficient de les àrees urbanes, el model de compactació, 
consolidació i relligat de la trama urbana actual. 
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El barri dels Pins de Can Riera es troba totalment desconnectat de l'actual trama 
urbana i, seguint amb el model de compactació i unió dels diferents barris, 
resulta coherent realitzar una franja en una part edificable, tot reconeixent dos 
vials per donar continuïtat a dos camins en sòl no urbanitzable, un equipament 
tècnic existent on es disposa d'un dipòsit pel subministrament d'aigua potable al 
municipi, el qual es ve ocupant materialment des de fa molts anys i en cap 
moment ha estat cedit formalment al municipi. 

 
Així, tots els espais que s'incorporen són sistemes urbanístics compatibles amb 
els valors naturals dels espais oberts, que permeten acabar adequadament les 
vores del sòl urbà i els espais de transició entre aquests i el sòl no urbanitzable.  
La incorporació d'aquest espais es justifica també per ser espais d'interès 
general i titularitat pública, compatibles amb els sols oberts d'especial protecció. 
 
L’ajust, en incorporar aquests espais en general, es justifica per raons de 
coherència urbana i geogràfica, permetent clarificar els límits tot ajustant-los 
sobre elements reconeixedors i limitadors del territori. 
 
S'entén que la incorporació d'aquests espais en els processos de transformació 
es justifica també per la necessitat consolidar els límits amb el sòl rural i millorar 
la transició d'aquests espais. 

 
Àmbit d'actuació nº9 

En aquest àmbit el POUM planteja la incorporació de 0,635 ha en sòl urbà, de les 
quals 0,2882 ha són sistemes urbanístics (zones verdes i vials) i només 0,3368 ha 
són sòls d'aprofitament privat (parcel·les de cases unifamiliars aïllades). 
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L’actuació i la incorporació d'aquest sols al procés de transformació es 
justifiquen per l'ús eficient de les àrees urbanes, el model de compactació i 
consolidació de la trama urbana actual. 
 
Tots els espais que s'incorporen són sistemes urbanístics compatibles amb els 
valors naturals dels espais oberts, que permeten acabar adequadament les vores 
del sòl urbà i els espais de transició entre aquests i el sòl no urbanitzable.  
 
La incorporació es justifica també per ser espais d'interès general i titularitat 
pública, compatibles amb els sols oberts d'especial protecció. 
 
Les dues zones verdes que s'incorporen delimiten el sòl urbà. La primera, situada 
al nord, fa de protecció del barri residencial en front de la carretera de 
Granollers a Sabadell (futura Interpolar); la segona, situada al sud, delimita el 
barri amb la riera, fent de transició entre aquests espais, i si no fos així quedaria 
un sòl no urbanitzable totalment residual. 
 
L’ajust, en incorporar aquests espais en general, es justifica per raons de 
coherència urbana i geogràfica, permetent clarificar els límits tot ajustant-los 
sobre elements reconeixedors i limitadors del territori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa a les zones amb aprofitament residencial, es determina una franja de 
transició entre l'actual barri i el sòl no urbanitzable, per tal de delimitar aquest 
sòl no urbanitzable i compactar i densificar el barri amb una major aprofitament. 
S'entén que la incorporació d'aquests espais en els processos de transformació 
es justifica també per la necessitat consolidar els límits amb el sòl rural i millorar 
la transició d'aquests espais. 
 
Àmbit d'actuació nº10 

En aquesta actuació el POUM planteja una remodelació integral del barri, degut 
a la seva problemàtica, augmentant l'espai disponible en el PMU, agafant espais 
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de sòl no urbanitzable d'especial protecció; per tal de possibilitar el nou accés al 
barri de Can Parera, en base a les directrius de la Direcció General de Carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, pel que fa al traçat de la futura Interpolar; i per 
poder dur a terme diferents possibilitats d'esponjament del barri amb l'enderroc 
i el trasllat de les construccions existents i la construcció de nova edificació en el 
mateix entorn o no segons el cas i si resulta necessari, en funció de l'estudi 
exhaustiu que es realitzi en el document del PMU. 
 
L’actuació i incorporació d'aquest sòls al procés de transformació es justifica per 
l'ús eficient de les àrees urbanes, el model de compactació, consolidació i relligat 
de la trama urbana actual. 
 
L’ajust, en incorporar aquests espais en general, es justifica també per raons de 
coherència urbana i geogràfica, per la necessitat de consolidar els límits amb el 
sòl rural i millorar la transició d'aquests espais. 
 
També cal destacar que, en l'actualitat, en l'entorn d'aquest barri tot el sòl no 
urbanitzable està totalment degradat; per tant, no té els valors mediambientals 
necessaris per a ser protegits, tal com determina el PTMB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Àmbit d'actuació nº11 

S'incorpora en el sòl urbà un petit espai qualificat de sistema viari, amb una 
superfície de 0,0899 ha, considerant-se un mer reajust dels límits del sòl urbà. 
 
Aquest sistema viari resulta necessari pel bon funcionament de la mobilitat i de 
l'accessibilitat en el conjunt del barri de Can Parera i d’aquest propi polígon. 
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Àmbit d'actuació nº12 

En el SUD-10. Industrial Llevant s’incorporen uns sòls, de superfície 1,2716 ha., 
que s'inclouen en el Pla Director Urbanístic de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs 
i que el PTMB els determina d'especial protecció.  
 
Aquest sòls han de donar continuïtat a la franja verda i de sistemes que 
acompanyen tot el front de l'Avda. de Catalunya en el seu accés principal. 
 
No obstant, encara que s'inclouen dins d'un sector, queden qualificats amb la 
clau de SD. Sistema General Espais lliures inclòs en PDU, i amb la subclau de 
SDE3/4/8/11. Sistema d'Equipaments (PDU), tot reconeixent les construccions 
actualment existents (masia de Can Boada Nou,...) , que es  
 
poden transformar en equipaments) i deixant el resta de sòl d'espai lliure i zona 
verda. 
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El POUM incorpora aquest sòls en el sector per tal de transformar-los en sòl 
urbà; classificació que resulta més adient tenint en compte la posició que 
ocupen aquests sòls, per la integració com a espais lliures en front a l'Avda. de 
Catalunya, generant la porta d'entrada al municipi, i per la configuració que 
poden generar com a accés al sòl no urbanitzable de Gallecs a través dels espais 
lliures del centre del municipi. 
 
Per tant, tot aquest espai que s'incorpora al procés de transformació urbanística 
no genera sostre addicional respecte al que tenia anteriorment el sector 
industrial llevant, està format per sistemes urbanístics compatibles amb els 
valors naturals dels espais oberts, i permet acabar adequadament les vores del 
sòl urbà i els espais de transició entre aquests i el sòl no urbanitzable de Gallecs. 
 
La incorporació d'aquest espais es justifica també per ser espais d'interès 
general i titularitat pública, compatibles amb els sols oberts d'especial protecció. 
 
La incorporació d'aquests espais també es justifica per raons de coherència 
urbana i geogràfica, en permetre clarificar els límits tot ajustant-los sobre 
elements reconeixedors i limitadors del territori de manera coherent, millorant 
la transició d'aquests espais amb Gallecs. 
 
La incorporació no comportarà un deteriorament dels espais sinó molt al 
contrari.  El que precisament es vol evitar és una certa deixadesa d'aquests 
espais, tot i que seguiran com a Sistema General Espais lliures. 
 

9. Millorar el connector local en el SUD-04. Can Cladelles, deixant una amplada en el 
torrent de protecció adequada i suficient lliure d'edificacions 

 
En l'informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental es suggereix millorar 
el connector local en el SUD-04. Can Cladelles, deixant una amplada en el torrent de 
protecció adequada i suficient, lliure d'edificacions. 

El SUD 4 Can Cladelles, segons l’informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació 
Ambiental, comporta la transformació d’espais agrícoles situats a l’est del barri de la 
Sagrera, afectant la funcionalitat ecològica associada al torrent, en la seva 
desembocadura a la riera de Caldes; per tant, es disminuiria l'interès connector 
d'aquest curs fluvial considerat com a corredor hidrogràfic segons el PTMB. 
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Tot i que el SUD 4 de Can Cladelles és un nou sector que es desenvoluparà a través 
d’un Pla parcial, de manera que l’ordenació que es planteja en el document no és 
vinculant, s’ha optat per incloure diverses mesures en el propi POUM, i així es fa en el 
document que es presenta a aprovació provisional. Es deixa doncs una amplada 
suficient de protecció adequada lliure d’edificacions, per tal de evitar la fragmentació 
del torrent per l’acció de les infrastructures i la zona residencial. 
 
La proposta d’ordenació que es planteja separa les edificacions del torrent per tal de 
fer inedificables les zones d’aprofitament privat i recollir també una línia de protecció 
de inedificable en els plànols de normativa urbanística. 
 
La nova proposta millora l’ordenació en funció de l’interès del connector local. 
 
10. Reduir i millorar l'afectació el espais forestals adjacents a la riera de Sentmenat 

en el PAU 20 Puighebreuada i el SUD 7 Can Riera 
 
En l'informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental es proposa reduir i 
millorar l’afectació de certs espais forestals i de vegetació de ribera adjacents a la riera 
de Sentmenat, en l’àmbit del PAU-20 Puighebreuada i el SUD- 7. Can Riera; per tant, es 
tracta de millorar la xarxa hidrogràfica per tal de mantenir la permeabilitat ecològica 
entre els assentaments urbans. 
 
Pel que fa al PAU-20. Puighebreuada, en el POUM a aprovar provisionalment es 
proposa separar uns metres la vialitat del torrent i d’aquesta manera augmentar els 
sistemes lliures permeables entre aquest nou vial i la riera de Sentmenat. Per altra 
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banda, s’elimina l’equipament que proposava el document aprovat inicialment, i es 
substitueix per una zona verda, sistema molt més adient per ésser disposat al costat de 
la riera en ser molt més permeable, evitant la transformació i fragmentació d’aquesta. 
 

 
Pel que fa al SUD-7. Can Riera, el document del POUM aprovat inicialment 
determinava una gran zona verda lligada al torrent de Sentmenat, per permetre la 
continuïtat dels espais riberals d’alt valor ecològic. Tot i així, el document del POUM 
que es presenta a aprovació provisional preveu aquest sector com a Sòl Urbanitzable 
No Delimitat, per tal de conservar el territori fins que no es realitzin els estudis 
mediambientals i hidrològics pertinents a l’hora de delimitar l’àmbit i realitzar el Pla 
parcial corresponent. 
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11. Delimitar una franja continua de protecció adjacent a les rieres i torrents per tal 

de potenciar els ambients riberals d'alt valor ecològic 
 
En l'informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental es considera adequat 
delimitar una franja continua de protecció adjacent a les rieres i torrents, per tal de 
millorar, augmentar i potenciar els ambients ribera d’alt valor ecològic; ja que els 
paratges agroforestals no garanteixen la continuïtat ecopaisatgística degut a la 
discontinuïtat dels diferents espais oberts actualment existents i a la barrera 
d’infrastructures creada per la C-59 i la C-155; per tant, el paper vertebrador, amb 
continuïtat, de la xarxa fluvial permetria la connexió necessària dels espais agro-
forestals en sentit nord-oest/sud-est. 
 
El document del POUM aprovat inicialment donava molta importància a la continuïtat 
de tots aquests sols no urbanitzables, i per això determinava associadament al sistema 
hídric uns espais qualificats de clau 24c. Ribera d'interès ecològic i paisatgístic, clau 
24c. S’inclouen dins d’aquesta zona un conjunt d’espais amb un gran component 
ecològic i paisatgístic, coincidint amb àrees molt properes a les rieres, i en 
conseqüència sovint queden afectades hidrològicament, d’acord amb les avingudes pel 
període de retorn de 100 i 500 anys. 
Els objectius de la delimitació d'aquesta zona són la preservació dels escassos sòls d’alt 
valor agrològic, protegint un dels paisatges que han estat tradicionalment associats al 
territori municipal de Palau-solità i Plegamans, lligats als marges de les rieres. Amb la 
delimitació d'aquesta zona es pretén recollir i diferenciar uns tipus d'espais poc 
freqüents i de petites dimensions, però que realitzen una funció molt important com 
és la de configurar i potenciar els corredors biològics del municipi. Aquestes zones 
pretenen la protecció del sistema hidrològic, la protecció de la vegetació de ribera, de 
l’ecosistema i del paisatge amb aquestes característiques singulars. 
 
En funció del contingut de l’informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació 
Ambiental, el POUM que es proposa aprovar provisionalment determina una franja de 
protecció de 15,00 m respecte del sistema hidrològic, per tal de garantir aquesta 
continuïtat d’aquest espais de ribera d’interès ecològic-paisatgístic. 
 
El planejament urbanístic ha de garantir la supervivència d’aquest espais de ribera per 
tal de que tinguin continuïtat i realment facin la funció d’espais vertebradors de tot el 
sòl no urbanitzable, fonamentalment els espais agro-forestals, creant la connexió de 
tot el territori en el sentit nord-oest/sud-est. 
 
La franja continua de protecció adjacent a les rieres i torrents propiciarà al llarg del 
temps la preservació i propagació dels ambients de ribera d’alt valor ecològic. 
 



 

 136 

 
 
12. Reduir els usos i les instal·lacions que poden malmetre l'estructura agrícola-

forestal en la part oriental del terme municipal 
 
En l'informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental es planteja protegir el 
sòl no urbanitzable agrícola-forestal de la part oriental del terme municipal, reduint els 
usos i les instal·lacions (hivernacles, granges, paintball,etc) que poden malmetre 
l’estructura agrícola-forestal, i per tant disminuir la funcionalitat com a hàbitat de 
campeig de l’àliga cuabarrada; per tant, amb la finalitat de conservar les clapes de 
conreu que es troben entre les masses boscoses, caldria augmentar la protecció del sòl 
no urbanitzable ubicat en la part oriental del terme municipal. 
 
El document del POUM, per la seva aprovació provisional, ha previst una nova subclau 
urbanística pel que fa als sòls agroforestals d'especial valor, tenint en compte i 
reconeixent els espais que presenten un interès com a connectors, amb limitació dels 
usos i les activitats, en una franja de sòl no urbanitzable en la part occidental del 
terme, que va des de la zona forestal d'especial protecció (clau 22) fins a la riera, entre 
el sector de Can Valls i les urbanitzacions de Can Riera i Can Parera; per considerar, tal 
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com ja s'ha explicat anteriorment en el punt 7 d'aquest informe, de que son espais que 
necessiten d'una major protecció. 
 
No obstant, no creiem de que la franja en la part oriental, en l’àmbit determinat entre 
la variant i el límit del terme municipal, hagi de tenir una consideració especial, més 
enllà de la que es determina en el document del POUM, per la seva aprovació inicial, 
amb la clau urbanística 21b. Agroforestal d'especial valor (PTMB), ja que es considera 
que aquesta clau ja és prou restrictiva, pel que fa a la protecció de les implantacions i 
dels usos en el sòl no urbanitzable. 
 
El principal objectiu del POUM per les zones 21 és la conservació de l’activitat agrícola i 
els boscos associats, així com el paisatge tradicional i la funció de connectors ecològics 
que aquestes àrees han vingut desenvolupant al llarg dels anys. 
 
Les tres zones agroforestals d’especial valor (Clau 21a / Clau 21b / Clau 21c) presenten 
unes característiques del territori molt similars, lligades les tres a activitats 
econòmiques de caràcter rural, i la diferència es troba exclusivament en l'origen de la 
determinació de la seva clau urbanística i del grau de protecció pel que fa a les noves 
implantacions. 
 
La zona 21a i 21b son les zones agroforestals d’especial valor corresponents als espais 
de protecció especial determinats pel PTMB; i la diferència entre una i l'altre es troba 
en que la primera (21a) presenta un component important d'interès com a connector 
d'espais de protecció, que degut a les implantacions urbanes de l'entorn es veu 
amenaçada.  
 
Per tant, en aquesta franja de la part oriental, entre la variant i el límit del terme 
municipal, no considerem que sigui un territori amb problemes de fragilitat degut a la 
pressió de les implantacions urbanes; com és el cas de l'entorn del sector de Can Valls i 
les urbanitzacions de Can Riera i Can Parera a on hi ha una disminució de la 
permeabilitat ecològica i una reducció important com a corredor; ja que aquests espais 
de la part oriental son espais molt oberts que tenen una gran continuïtat amb l’espai 
de Gallecs; i en conseqüència, no son espais fragmentats que necessitin d'una major 
protecció de la que ja s'ha adoptat. 
 
13.Reduir el risc d'inundabilitat a partir de la cartografia facilitada per l'ACA 
 
Palau-solità i Plegamans és travessat per diversos torrents i rieres corresponents a la 
conca del Besos, i molts d’ells circulen propers als assentaments residencials i zones 
industrials amb el corresponent risc d’inundabilitat.  L’informe de sostenibilitat 
ambiental identifica les zones de risc a partir de la cartografia de l’ACA. 
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En l'informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental es demana que el 
document del POUM justifiqui i determini totes aquelles prescripcions que garanteixin 
la seguretat en front aquest riscos, en els entorns següents: 
 

- Riera de Caldes: 
Zones parcialment afectades amb major risc d’inundabilitat són les zones de 
Palau industrial, Can Parera, zones de l’Hostal del Fum dins del polígon 
industrial Riera de Caldes. 

 
- Riera de Sentmenat: 

Zones urbanes de Can Clapes, Puighebreuada i la Sagrera (C/Dante, C/ Sant 
Jaume i C/Costa del sol) i el SUD-7.Can Riera. 
En el SUD-7 hi ha terrenys inundables per a diferents períodes d’avinguda. 
Atenent al risc d’inundabilitat i l’interès de connectivitat ecològica, es reitera la 
necessitat de permeabilitat d’aquesta zona, donant compliment a l’article 6 
D305/2006, de 18 de juliol, sobre la preservació front al risc d’inundabilitat. 

 
- Riera de Can Duran: 

Algunes edificacions del barri de Montjuïc i la Sagrera i el SUD-4. Can Cladelles. 
En el SUD-4 hi ha terrenys inundables per a diferents períodes d’avinguda. 
Atenent al risc d’inundabilitat i l’interès de connectivitat ecològica, es reitera la 
necessitat de permeabilitat d’aquesta zona, donant compliment a l’article 6 
D305/2006, de 18 de juliol, sobre la preservació front al risc d’inundabilitat. 

 
Tot i que en l’informe de l’ACA ja es valoren totes les actuacions que es troben 
situades en part en terrenys inundables per a diferents períodes d’avinguda, les 
actuacions que es proposen en aquestes tres zones de risc son les següents: 
 

- Pel que fa a la zona de la Riera de Caldes, en la zona de Palau Industrial i Hostal 
del Fum, cal remarcar que es tracta de zones industrials urbanes i que, per tant, 
les actuacions només poden anar lligades a un Projecte d’Urbanització 
específic. Les diferents administracions competents hauran d’assumir en el seu 
dia el projecte específic de restitució de risc d’inundacions, i això comportarà 
realitzar un estudi exhaustiu i detallat dels diferents períodes de les avingudes, 
la realització d’un projecte concret per evitar les possibles inundacions, i 
finalment l’execució d’aquest, que en principi haurà de consistir en consolidar 
els marges de la riera amb un espai més elevat i enjardinat que faci de barrera, 
pujant per tant les cotes de les rasants.  
 
Pel que fa a la zona de Can Parera, es troba inclosa en un nou polígon 
d’actuació en sòl urbà, encara que reconeixent unes implantacions industrials 
existents. Per tant, en la realització del Projecte de reparcel.lació i urbanització 
d’aquest polígon, la propietat haurà de realitzar un estudi exhaustiu i detallat 
dels diferents períodes de les avingudes, la realització d’un projecte concret per 
evitar les possibles inundacions, i finalment l’execució d’aquest, que en principi 
haurà de consistir en consolidar els marges de la riera amb un espai més elevat 
i enjardinat, o la realització d’un mur de contenció que faci de barrera, pujant 
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per tant les cotes de les rasants. Aquestes determinacions quedaran plasmades 
en la fitxa del PAU- 41. Industrial Can Parera. 
  

- Aquestes zones urbanes, lligades a la Riera de Sentmenat (Can Clapes, 
Puighebreuada i la Sagrera -C/Dante, C/ Sant Jaume i C/Costa del sol-) es 
troben fonamentalment en polígons d’actuació en sòl urbà, tot reconeixent les 
edificacions existents i el Pla parcial aprovat, Camí de Can Clapés, del que 
formaven part. 
 
Per tant, en la realització del Projecte de reparcel.lació i urbanització d’aquest 
polígon, la propietat haurà de realitzar un estudi exhaustiu i detallat dels 
diferents períodes de les avingudes, la realització d’un projecte concret per 
evitar les possibles inundacions, i finalment l’execució d’aquest, que en principi 
haurà de consistir en consolidar els marges de la riera o la realització d’un mur 
de contenció que faci de barrera. Aquestes determinacions quedaran 
plasmades en les fitxes corresponents dels PAU’s. 
 
Tot i així el document del POUM realitza una nova ordenació que s’allunya de la 
riera creant un espai de transició o zona verda (PAU-20. Puighebreuada) per tal 
de poder realitzar les actuacions necessàries al respecta per tal d’evitar 
possibles avingudes. 
 
Pel que fa al SUD-07. Can Riera, el POUM garanteix la permeabilitat de la zona, 
atenent al risc d’inundabilitat i l’interès de connectivitat ecològica, creant una 
gran espai qualificat de zona verda als marges de la riera de Sentmenat. 
 
Per tant, en la realització del Pla Parcial, el Projecte de reparcel.lació i el 
Projecte d’Urbanització d’aquest sector, s’haurà de realitzar un estudi 
exhaustiu i detallat dels diferents períodes de les avingudes, la realització d’un 
projecte concret per evitar les possibles inundacions, i finalment l’execució 
d’aquest, que en principi haurà de consistir en la consolidació dels marges de la 
riera o la realització d’un mur de contenció que faci de barrera (per protegir les 
edificacions i urbanització existents), o la realització d’un espai més elevat i 
enjardinat, pujant les cotes de les rasants. Aquestes determinacions quedaran 
plasmades en la fitxa corresponents del sector. 
 
Tot i així el document del POUM, per l’aprovació provisional, determina per 
aquest sector la seva transformació en Sòl Urbanitzable No Delimitat; per tant, 
en la delimitació futura del sector s’hauran de tenir en compte totes aquestes 
prescripcions i realitzar un estudi per determinar el risc de possibles 
inundacions. 
 

- Finalment, pel que fa a la Riera de Can Duran, el document del POUM aprovat 
inicialment allibera unes parcel.les que estaven en zona inundable, realitzant 
un nou polígon PAU- 11. Montjuïc Nord (SUNC), per tal de compensar 
l’adjudicació d’aquestes parcel·les no aptes per edificar en la Reparcel.lació del 
Pla parcial de Montjuïc. La resta de parcel·les es troben edificades i, per tant, 
les actuacions que es puguin realitzar dins del polígon de Montjuïc només 
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poden anar lligades al Projecte d’Urbanització, el qual haurà de consolidar els 
marges de la riera amb uns talussos o un espai més elevat i enjardinat que faci 
de barrera o la realització d’uns murs de contenció per pujar les cotes de les 
rasants. Aquestes determinacions quedaran plasmades en la fitxa corresponent 
del polígon. 
 
Pel que fa al SUD-4. Can Cladelles atenent al risc d’inundabilitat que presenta i 
l’interès de connectivitat ecològica, en la realització del Pla Parcial, el Projecte 
de reparcel.lació i el Projecte d’Urbanització corresponent, s’haurà de realitzar 
un estudi exhaustiu i detallat dels diferents períodes de les avingudes, la 
realització d’un projecte concret per evitar les possibles inundacions, i 
finalment l’execució d’aquest, que en principi haurà de consistir en la 
consolidació dels marges de la riera o la realització d’un mur de contenció que 
faci de barrera (per protegir les edificacions i urbanització), o la realització d’un 
espai més elevat i enjardinat, tot pujant  les cotes de les rasants, de tot el 
conjunt. Aquestes determinacions quedaran plasmades en la fitxa 
corresponent del sector. 

 
El Pla parcial haurà de justificar que el sector s’ajusta a les mesures de previsió 
de risc d’inundació, i haurà de fer una sèrie d’actuacions, tant dins com fora del 
sector, per tal de delimitar i consolidar els marges del Torrent de Can Duran, 
pujar la cota de les rasants dels carrers interns en funció del nivell freàtic, així 
com la realització d’una petita presa de laminació en el Torrent de Can Duran, 
per evitar qualsevol avinguda d’aigua. 

 
14.Ajustar el creixement demogràfic a les previsions futures de l'aigua per garantir 

l'abastament, així com reduir el consum d'aigua mitjançant un creixement més 
intensiu, incorporant mesures d'estalvi d'aigua 

 
La Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental considera convenient ajustar el 
creixement demogràfic a les previsions de l’aigua, per tal de garantir l’abastament, així 
com reduir el consum proporcional d’aigua amb un creixement més intensiu, 
incorporant mesures d’estalvi d’aigua. 
 
No obstant, posteriorment a l’informe de l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació 
Ambiental, es va realitzar l’informe de l’ACA, que pel que fa a l’abastament de l’aigua 
potable va ser favorable, en el sentit de que els nous desenvolupaments que es 
proposen en el POUM tenen garantit el subministrament d’aigua potable. 
 
Tot i així, val a dir que el POUM proposa -en pràcticament tots els nous 
desenvolupaments- creixements molt més intensius d’habitatges plurifamiliars, evitant 
el model de ciutat jardí de barris dispersos només de cases unifamiliars aïllades. 
 
Per altra banda, la normativa del POUM, per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i 
racional de l'aigua, determinarà que els projectes de nous edificis i construccions 
incorporin sistemes d'estalvi de l'aigua, tot i que això s’haurà de determinar en una 
ordenança específica.  
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També s’analitzarà el consum de l’aigua per habitant i les previsions realitzades de 
creixement i d’abastament que es troben en l’informe de sostenibilitat ambiental. El 
fet reduir el consum d’aigua per habitant, incorporant mesures d’estalvi, amb la 
modificació del model del poble, evitant la dispersió i millorant la compactant de les 
urbanitzacions actuals, ha de suposar una millora substancial del consum per habitant. 
 
15. Justificar amb el creixement demogràfic l'abocament d'aigües residuals  
 
L’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental exigeix justificar que es pot garantir 
l’abocament d’aigües residuals en l’ADER de la Llagosta, i per tant, demana recaptar 
l’informe de l’ACA i incorporar les prescripcions segons els decret 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya. 
 
Tot i que amb posterioritat s’ha emès l’informe de l’ACA, i pel que fa a l’abocament 
d’aigües residuals proposa la delimitació d’una reserva de sòl per instal·lar una solució 
autònoma de depuració pels PAUs, PMUs i SUDs, la realitat és una altra. Per tant, 
seguint les seves instruccions i veient la inviabilitat econòmica, mediambiental, i la 
impossibilitat física de disposar una depuradora en cada una de les diferents 
ordenacions, es proposa preveure -en la part baixa del municipi, lligada a la riera de 
Caldes i apartada de les zones residencials- un espai qualificat d’equipament, que 
possibiliti en un futur la implantació d’una nova depuradora. 
 
No obstant, i tenint en consideració que una bona part de les ordenacions que es 
proposen en el document del POUM provenen d’anteriors plans parcials i, per tant, els 
creixements ja estan comptabilitzats en l’actualitat dins de les previsions de l’ADER de 
La Llagosta, no seria necessària possiblement la realització d’una nova depuradora, tot 
i que el POUM garanteix l’existència de l’espai de reserva.  
 

16. Justificar i actualitzar la contaminació atmosfèrica 
 
L’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental planteja que cal ajustar i actualitzar 
les dades de la qualitat de l’aire en el nou document, ja que en l’informe de 
sostenibilitat ambiental es descriu la qualitat atmosfèrica segons la valoració de la 
qualitat de l’aire realitzada entre 2004-2008, i que correspon a Zona de Qualitat de 
l’Aire 2 (Vallès-Baix Llobregat). 
 
Pel que fa a la petició de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, d'actualitzar 
les dades de la memòria ambiental, relatives a la contaminació atmosfèrica, cal 
especificar de que les dades que es varen incorporar en l'ISA son les dades més 
actualitzades que disposa el nostre municipi en referència a la qualitat de l'aire. 
 
17. Justificar la contaminació acústica i lluminosa 
 
L’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental posa atenció en que la C-59, l’Av. 
Catalunya i l’Av. Folch i Torres destaquen pel que fa al soroll de trànsit, considerant- se 
rellevant l’impacte acústic provocat per l’activitat dels polígons industrials, proposant 
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la realització d’una ordenació adequada allunyada dels focus amb major generació 
acústica.  
 
El POUM és sensible a aquest aspecte de la contaminació acústica i, per tant, allunya 
les zones més sensibles acústicament dels àmbits amb més impacte acústic associat. 
 
Pel que fa a les vies més importants de circulació viària, es proposa realitzar pantalles 
acústiques vegetals o amb elements constructius que millorin l’impacte que poden 
generar, per la qual cosa els projectes d’urbanització hauran de contemplar aquestes 
mesures. 
 
Pel que fa a l’impacte acústic associat a l’Avda de Catalunya, el POUM proposa 
transformar aquesta carretera en cruïlla urbana, i d’aquesta manera donar un 
tractament més humanitzat a la via, reduint considerablement la velocitat i en 
definitiva el soroll.  
 
Pel que fa a les zones industrials existents, les úniques solucions per reduir l’impacte 
acústic passen per disposar de pantalles vegetals o d’elements constructius per 
aquesta finalitat. Altres solucions més dràstiques, però que van també lligades a una 
mala relació entre la zona residencial i industrial, passen per minimitzar les activitats 
(Can Cortés Nord), traslladar i eliminar zones industrials (Avda. Navarra), que es 
disposen en el centre urbà residencial. Pel que fa a les noves zones industrials, es 
disposaran totes allunyades dels barris residencials, per tal d’evitar l’impacte acústic 
que poguessin provocar. 
 
Finalment, el POUM també és sensible a la contaminació lluminosa, i per això 
s’incorpora la zonificació relativa a la protecció envers la contaminació lluminosa.  En 
tot cas, en tots els Plans parcials i els Projectes d’Urbanització que es realitzin dels 
PAUs, PMUs i SUDs es tindran en compte les mesures apropiades. 

 

18. Justificar la gestió de materials i residus 
 
L’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental demana justificar la gestió de 
materials i residus. 
 
La normativa del POUM estableix mesures per minimitzar l’impacte dels moviments de 
terres i la pèrdua de sòl derivada. Tot i així, l’Agencia de Residus de Catalunya va 
emetre un informe favorable en data 4 de juny de 2013 sobre el Pla de referència. 
 

19. Justificació climàtica 
 
L’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental observa la necessitat d’integrar 
mesures i elements del PAES del municipi. 
 
En l’informe de sostenibilitat ambiental s’incorpora l’estudi realitzat en el Pla d’Acció 
de l’Energia Sostenible (PAES) del 2010. Incorpora el consum energètic per els sectors i 
les emissions de gasos de efecte hivernacle per càpita i per fonts entre els anys 2000 i 
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2007. Es conclou que la major contribució de gasos d’efecte hivernacle els genera 
l’activitat industrial, seguida del transport. 
 
El document del POUM a aprovar provisionalment incorpora les mesures i elements 
claus definits en el PAES per complir amb la reducció de 27,5% en les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle. 
 

20. Justificació del risc natural 
 
L’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental determina, en el seu informe, la 
justificació dels riscos naturals. 
 
El risc d’incendi del municipi es considera alt segons el D64/1995, de 7 de març, pel 
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestal. El municipi te redactat un 
Pla de prevenció per Can Riera i un Pla de prevenció d’incendis forestals pel període 
2007-2011. 
 
Pel que fa al risc geològic s’aporten informes de la fractura existent, recollint que la 
falla es manifesta en superfície de manera normal-sinistra. El POUM recaptarà 
l’informe específic de l’IGC i de l’ICC sobre la idoneïtat de la proposta en relació amb el 
risc existent. 
 

 

Petició 19b Registre d’entrada núm. E/000920-2014 en data 01/10/2014 
Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental - 
Sr. Sergi Cantó Jordi. Subdirector general d'Avaluació Ambiental 
c. Aragó núm. 244-248, 08007 BARCELONA 

 

 
El present Document dóna resposta detallada a les consideracions i indicacions 
establertes per l’òrgan ambiental, respecte al document complet presentat amb 
posterioritat a l’aprovació inicial del POUM i abans de la seva aprovació provisional. 
(Es relaciona amb Informe núm. 19 i 19.1, dels analitzats en l’”Informe de resposta a 
les prescripcions dels informes oficials”) 

1. Antecedents 

El Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Palau-solità i Plegamans s’havia 
aprovat per primera vegada inicialment pel Ple municipal de 22 de juny de 2006.  
Aquest document va ser objecte d’informe dels  Serveis Territorials del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de Barcelona, que tenir entrada a l’Ajuntament el 13 de 
juliol de 2006.  També, en data 5 de juliol de 2007, es va dictar la resolució sobre la 
memòria ambiental del Pla, emesa per la Directora dels Serveis Territorials a 
Barcelona. 

El 30 d’abril del 2013 es va aprovar inicialment per segona vegada el Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM), en el qual s’incorporaven un seguit de determinacions 
que suposaven canvis respecte a l’anterior aprovació inicial: 
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- Incorporació dels estudis d’inundabilitat 
- Incorporació de les prescripcions sobre els riscos de falles geològiques 
- Noves solucions per evitar expropiacions innecessàries  
- Criteris per facilitar l’execució del Pla, mitjançant els diversos projectes 

d’urbanització o de reparcel·lació aprovats o en tràmit 
- Ordenacions detallades dels nous desenvolupaments urbanístics 

L’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental va avaluar ambientalment la 
proposta aprovada inicialment per segona vegada, tenint en compte les diferències del 
POUM que havia motivat la resolució de conformitat de la proposta de memòria 
ambiental en data de 5 de juliol de 2007, i les noves determinacions ambientals que 
han anat sobrevenint durant aquest període temps.  I va emetre informe de data 30 
d’octubre de 2013, amb un conjunt de consideracions, determinacions i prescripcions 
sobre el POUM. 

L’Ajuntament elaborà un document de POUM que incorporava les diverses aportacions 
rebudes, tant per part de les Administracions públiques a través dels seus informes, 
com dels particulars mitjançant diverses al·legacions.  Aquesta nova proposta de Pla es 
presentà, el 30 de juny de 2014, al departament competent en matèria d’urbanisme i 
de medi ambient, per tal d’obtenir la conformitat de la memòria ambiental i l’informe 
urbanístic i territorial –previs a l’aprovació provisional-, seguint el procediment 
establert en la Disposició Transitòria Divuitena.b).Quart Llei 3/2012. 

El 30 de setembre de 2014 l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental ha resolt 
no donar conformitat a la memòria ambiental del POUM de Palau-solità i Plegamans, 
establint un seguit de consideracions sobre aspectes a completar, ampliar o esmenar. 
 

2. Informe 
 
El conjunt de determinacions contingudes en la resolució sobre la memòria ambiental 
són resumidament les següents: 
  
a. Donar compliment a les consideracions establertes per l'Agència Catalana de 

l'Aigua en el seu informe de 23 de setembre de 2014. 

Per una banda, cal valorar alternatives a l'execució de murs de formigó, en base a 
solucions més toves i integrades en l'espai fluvial en els sectors de sòl urbà 
consolidat; per altra banda, la inundabilitat del sector SUD-04 Can Cladelles (en el 
nou document SUND-01. Can Cladelles) provoca que es consideri desfavorable la 
solució adoptada i calgui obtenir un nou informe de l’ACA. 

L'ACA havia emès informe sobre la segona aprovació del POUM en data 3 de 
desembre de 2013, i el 23 de setembre de 2014 va emetre un segon informe en el 
qual valorava el grau d'incorporació de les consideracions requerides en el primer. 

En aquest segon informe es considerà que el grau d'incorporació i correcció del 
nou document era adequat, amb algunes consideracions; però es va entendre 
desfavorable la solució del sector SUD-04. Can Cladelles (en el nou document 
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SUND-01. Can Cladelles), per la qual cosa caldria obtenir un nou informe al 
respecte. 

 
b. Actualitzar l'informe de sostenibilitat ambiental 

L’òrgan ambiental constata que l'informe de sostenibilitat ambiental (ISA) no ha 
estat modificat després d’incorporar esmenes i canvis respecte a l'anterior versió.  
Per tant, cal que sigui actualitzat. 

L'ISA haurà d'avaluar i analitzar la proposta objecte d'aprovació, justificant 
l'alternativa finalment escollida en funció del grau d'acompliment dels objectius i 
criteris ambientals definits en la mateixa documentació ambiental. 

 
c. Replantejar l'ordenació proposada del PAU-20 Puighebreuada 

S'haurà de replantejar l'ordenació del PAU, atenent els buits urbans existents i 
l'absència del Projecte de reparcel.lació, tot disminuint la zona d'aprofitament 
residencial en benefici d'un major nombre d'habitatges i amb l'objectiu d'alliberar 
sòl, fonamentalment l'adjacent a la riera de Sentmenat i el Torrent de Can Duran.  

 
d. Determinar una franja de protecció en el SUD-10 Industrial Llevant 

La memòria ambiental no justifica que s'ha complert aquest requeriment, 
constatant-se també que s'incrementa el sòl destinat a zones de 154.071 a 157.071 
m2sòl i el sostre de 101.089 a 113.383 m2st en relació a l'aprovació inicial, 
disminuint-se els espais lliures en 6.895 m2sòl. 

Aquest fet contradiria l'establert en la pròpia memòria ambiental, on textualment 
s'afirma que el tipus d'edificació permetrà també alliberar més sòl, millorar la 
relació de les edificacions amb l'Av. de Catalunya i la transició del sector amb 
Gallecs. 

En l'informe de l'ACA s’havia demanat, fonamentalment, determinar en l'ordenació 
del sector Industrial Llevant d'una franja de transició i protecció adequada per tal 
d'esmorteir els impactes derivats de l'efecte vora, atenent a la seva proximitat amb 
l'espai d'interès natural de Gallecs. 

 
e. Evitar l'ampliació dels serveis tècnics en el sòl agrícola de Gallecs 

S'haurà d'evitar l'ampliació dels serveis tècnics compresos en l'espai d'interès 
natural de Gallecs, amb la finalitat de preservar l'estructura agrícola, considerant-
se incompatibles tots aquells usos i activitats que lesionin, desmereixin o 
impedeixin la consecució dels valors i la finalitat de preservar el sòl agrícola, 
atorgant possiblement una qualificació més adequada als terrenys corresponents a 
la clau de serveis tècnics. 

 
f. Integrar de forma adequada el sols de protecció especial segons el PTMB en el 

SUD-09. El Pedró (en el nou document SUD-08. El Pedró) 

La proposta no seria adequada pel que fa al SUD-09-El Pedró (en el nou document 
SUD-08. El Pedró), ja que aquest sector incorpora al procés de transformació sòls 
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de protecció especial, amb una superfície aproximada de 2,6 ha.  No es considera 
acceptable la justificació realitzada, tenint en compte que l'ordenació proposada 
no permet generar uns espais de transició adequats. 

Per tant, caldrà que l’àmbit integri de manera més adequada els sòls de protecció 
especial, per tal de preservar els valors naturals que han motivat la seva 
categorització. 

 
g. Corregir l'errada detectada en l'article 558 

Les estacions de serveis i subministrament es consideren incompatibles en la zona 
qualificada com a clau 21 a Agroforestal d'especial valor. 

 
h. Modificar la qualificació de 21b a 21a d'un sòl adjacent al barri de Can Parera 

Caldrà qualificar la peça triangular adjacent al barri de Can Parera, definida en el 
document com a 21b, com a 21a amb la qualificació d'agroforestal d'especial valor 
d'espais connectors; així s’evitarà la seva degradació, donat l'interès de mantenir 
un continu mosaic agroforestal. 

 
i. Evitar la compleció proposada en el SUD-04. Can Cladelles (en el nou document 

SUND-01. Can Cladelles) 

Caldrà evitar la compleció proposada, tenint en compte l'impacte derivat sobre el 
torrent de Can Duran, i ateses les obres de protecció necessàries per garantir la 
compatibilitat de la proposta amb el risc d'inundabilitat i la pèrdua dels valors del 
sòls agroforestals i els seus valors associats al manteniment de la funcionalitat 
ecològica, els serveis i el paisatge. 

No es considera adequat el raonament que es fa per justificar aquest sector, ja que 
es proposa una actuació directa al torrent per tal de garantir la compatibilitat del 
risc d'inundabilitat, de manera que s'altera la morfologia i la funcionalitat 
hidràulica d'aquest curs fluvial i la seva funció connectora. 

A més, es considera que aquest sector no respon a criteris de compleció i 
consolidació de buits urbans, sinó que comporta l'extensió i el creixement del nucli 
de La Sagrera; en conseqüència, no respon a criteris de reducció del creixement en 
extensió establert pel POUM. 

 
j. Evitar actuar sobre la riera de Sentmenat en el SUND-01. Can Riera  

Caldrà evitar actuar sobre la riera de Sentmenat, tant pel que fa a la construcció del 
pont previst en el SUND-01. Can Riera (en el nou document una bona part passa a 
ser SNU) com per la realització de les obres de protecció envers el risc 
d'inundabilitat existent, per tal de preservar i millorar la vegetació de ribera 
existent. 

 
k. Establir de manera contínua la franja de protecció de la vegetació de ribera en els  

torrents 
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Es planteja l’establiment d’una franja continua de protecció de la vegetació de 
ribera en els torrents i rieres del terme municipal, per tal de garantir la seva 
efectivitat, atès que es constata cert aïllament de les zones de vegetació de ribera, 
sense perjudici que es justifiqui la seva innecessarietat per l'escassa entitat del curs 
fluvial. 

 
l. Augmentar el grau de protecció del sòl no urbanitzable en la part oriental del 

terme municipal 

Caldrà augmentar el nivell de protecció en la part oriental del terme municipal 
compresa dins de l'àrea de campeig de l'àliga cuabarrada, per tal d'evitar aquelles 
actuacions que malmetin l'hàbitat d'aquesta espècie protegida en l'annex I de la 
Directiva d'aus, considerant-se aquesta espècie amenaçada, amb la categoria de 
vulnerable i en perill d'extinció. Aquesta protecció ha de ser a partir d'una 
qualificació adequada que limiti la implantació d'usos i activitats, amb la finalitat de 
conservar la integritat de les capes de conreu que es troben entre les masses 
d'arbres. 

 
m. Determinar en la fitxa corresponent uns estudis acústics en el PAU-31, PAU-32 i 

PAU-33 

En els projectes d'urbanització dels PAU-31, PAU-32 i PAU-33 caldrà presentar un 
estudi acústic on es justifiqui el compliment  dels límits d'emissió establerts per la 
normativa sectorial vigent i on es defineixin les mesures correctores pertinents, 
atenent l'establiment de noves zones residencials a menys de 50 m de la carretera 
C-59. 

 
n. Justificar de manera més exhaustiva les determinacions del PAES 

En la memòria ambiental caldrà justificar de manera més exhaustiva que la 
proposta del POUM esdevé coherent amb les determinacions del PAES, per tal 
d'assolir la reducció del 27,50% dels gasos amb efecte hivernacle. 

 
o. Completar la memòria ambiental, especificant el contingut dels informes de 

seguiment i la seva periodicitat. 

Caldrà completar la memòria ambiental segons els nous canvis que es plantegen, 
tot especificant el contingut dels informes de seguiment i la seva periodicitat. 

 

Resposta: 

En el document del POUM que es presenta per a la seva aprovació provisional s’han 
incorporat les següents consideracions, dirigides al compliment de les consideracions 
contingudes en la resolució sobre memòria ambiental: 
 
a. Compliment a les consideracions establertes per l'Agència Catalana de l'Aigua 

En relació a l'abastament d'aigua potable l'ACA informà favorablement. 
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Pel que fa al sanejament, també s'informà favorablement la proposa del document 
del POUM, tenint en compte la inclusió d’una reserva de sòl ubicada al costat de 
l’Hostal del Fum, en un entorn apartat dels barris residencials, que permetria la 
ubicació d’una EDAR si fos necessari. 

En relació a l'inundabilitat, en l'informe del 23 de setembre de 2014 es va 
concloure favorablement amb algunes condicions, a excepció del SUD-04. Can 
Cladelles (en el nou document SUND-01. Can Cladelles), que s'informà 
desfavorablement. 

El document del POUM incorporarà, evidentment, totes les condicions establertes 
en l'informe de l'ACA i determinarà una nova solució pel sector de Can Cladelles, 
tot donant compliment a un seguit de concrecions: 

- Es valoren alternatives més toves i més integrades en els espais fluvials, evitant 
d'aquesta manera solucions dures amb la utilització de murs de formigó, per tal 
de protegir els diferents barris existents i les noves propostes del sistema 
hídric. 

 Per tant, en la normativa i en la memòria, i en les fitxes corresponents de cada 
actuació, es posarà com a prioritat la utilització de sistemes més tous de 
defensa i protecció de possibles riuades, més respectuosos i més integrats en el 
medi. 

- Pel que fa a la inundabilitat del sector de Can Cladelles, el document del POUM 
concreta una solució menys agressiva mediambientalment. 

 L'informe de l'ACA determinava que el terreny qualificat d'equipament 
esportiu, al nord del camp de futbol -entre aquest i el carrer de Sant Oleguer-, 
és inundable a partir d'un període de retorn de 10 anys, i te una consolidació 
d'inundabilitat greu, amb calats superiors a 1,10 m per T10. 

 Per períodes de retorn de T500 els calats arriben en aquesta zona als 1,79 m.  
Per aquest motiu s'informà desfavorablement el sector, ja que els usos no es 
consideraren compatibles amb el nivell de risc identificat.  

 Tenint en compte els valors ambientals d’aquest sector, tant proper al torrent 
de Can Duran i a la riera de Caldes, es recomanà la desclassificació d’aquest 
àmbit o bé l’adequació dels usos compatibilitzant-los d’acord amb els nivells de 
risc que s'identificaven. En cas contrari el sector hauria d’implementar mesures 
de protecció que necessàriament passarien per actuar directament sobre el riu, 
amb el conseqüent impacte sobre l’àmbit fluvial. 

 La solució adoptada finalment ha estat, en la zona d'influència hidràulica, reduir 
una bona part del sector de Can Cladelles, deixant-lo com a sòl no urbanitzable, 
amb la clau 24a (Agrícola de valor reconegut d'interès ecològic i paisatgístic).  
Aquesta solució minimitza l'impacte directe sobre la riera i evita qualsevol 
solució que modifiqui el sistema hídric amb la realització de murs, barreres, 
basses de laminació, etc. 

 El nou sector de Can Cladelles es redueix doncs molt considerablement, 
situant-se entre el barri de La Sagrera i l'escola de Can Cladelles i passant a ser 
sòl urbanitzable no delimitat. 
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 D’aquesta forma l'únic element que travessarà la riera serà el vial de connexió 
entre la rotonda situada en el carrer de Sant Oleguer i la del carrer Pompeu 
Fabra, al costat de l'escola de Can Cladelles.  Aquest vial es materialitzarà sense 
generar cap barrera, amb solucions permeables que es situïn com un element 
situat sobre els espais de sòl no urbanitzable, sense trencar la seva continuïtat. 

A partir de la solució anterior, es sol·licita un nou informe de l'ACA que la doni 
per bona i permeti comprovar que s'ha donat compliment a les consideracions 
establertes en el seu informe. 

 
b. Actualització de l'informe de sostenibilitat ambiental 

El nou document ISA avalua i analitza la proposta objecte d'aprovació provisional, 
justificant l'alternativa finalment escollida en funció del grau d'acompliment dels 
objectius i criteris ambientals definits en la mateixa documentació ambiental, 
garantint l'efectivitat del procés d'avaluació ambiental, incorporant la descripció de 
la proposta objecte d'aprovació de manera que s'assegura una coherència entre els 
diferents documents que integren la proposta del POUM. 

 
c. Adequació de l'ordenació proposada del PAU-20 Puighebreuada 

El polígon PAU-20. Puighebreuada prové d’una urbanització irregular que cal 
regularitzar, i que originàriament formava part del Pla parcial aprovat Camí de Can 
Clapés, de major extensió.  

Els objectius principals de la delimitació són: possibilitar la reparcel·lació i 
l’ordenació d’àrees amb un grau important de consolidació; obtenir el sòl destinat 
a sistemes locals i la seva urbanització; realitzar el Projecte de reparcel.lació amb 
certes condicions, on es puguin solucionar tots els problemes de gestió i ordenació; 
i reajustar els límits del polígon i de les parcel·les en funció de les preexistències i 
de la nova base topogràfica. 

El document del POUM, pel que fa a aquest PAU-20, redefineix tots els sistemes de 
cessió, tant de zones verdes com d’equipaments, per tal de fer-los més viables i 
més coherents pel que fa a les característiques del terreny; redueix les despeses de 
les finques actualment consolidades; realitza una nova ordenació tipològica 
d’habitatges unifamiliars en filera en les zones actualment no consolidades que 
permetrà obtenir en aquest polígon d’actuació major sostre i major densitat 
d’habitatges, fent possible el repartiment equitatiu entre les finques aportades, i 
econòmicament viable la gestió i execució del polígon.  

Aquest polígon d'actuació presenta dues situacions molt diferents: Una part del 
polígon té carrers força consolidats amb les edificacions força definides; i una altra 
part són buits urbans on encara l'espai s'ha de transformar, en alguns casos amb 
activitats industrials que s'hauran d'eliminar i indemnitzar. 

Per tant, s'entén que el que planteja l'OTA s'assimila a la solució de l'ordenació que 
es va realitzar inicialment d'aquest PAU, en comparació amb el planejament vigent. 
El document del POUM pretén augmentar la densitat d'habitatges, modificar la 
tipologia d'habitatges amb una tipologia amb menys consum de sòl (unifamiliars en 
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filera) i alliberar sòl adjacent a la riera de Sentmenat i el Torrent de Can Duran, 
augmentant les cessions de zones verdes i espais lliures. 

En funció de l'anterior informe de la OTA, es va separar el vial perimetral de la riera 
per tal d'augmentar la superfície d'espais lliures permeables; per altra banda, es va 
eliminar l'equipament que es plantejava al costat de la riera, en substitució d'una 
nova zona verda, per tal d'evitar la transformació i fragmentació de la riera.  

Per altra banda, atenent els buits urbans en el centre mateix del polígon, es pretén 
realitzar una nova tipologia d'habitatges encara més densa i poder assumir 
econòmicament l'operació. En principi els habitatges que es plantejaven eren 
unifamiliars en filera, però en el document definitiu es possibilita també la 
realització d'habitatges plurifamiliars de baixa densitat, concentrant d'aquesta 
manera major sostre i alliberant sòl. 

Finalment, i en funció de l'últim informe de l'OTA, on es fa menció a la necessitat 
d’alliberar sòl adjacent a la riera de Sentmenat i el Torrent de Can Duran, 
s'augmenten les cessions d'espais lliures i zones verdes per augmentar els marges 
de la rieres. 

En el torrent de Can Duran s'elimina un vial peatonal que delimitava la zona, per tal 
d'augmentar la zona verda, possibilitant la seva realització en el futur projecte 
d'urbanització però amb una solució molt més tova i molt més integrada en la zona 
verda i en el medi rural de l'entorn. 

En el marge de la riera de Sentmenat es possibilita la continuïtat dels espais lliures 
o zones verdes, amb la proposta de resituar el límit del PAU-20 en funció de la línia 
T100 dels estudis d'inundabilitat de l'ACA i d'aquesta manera deixar pas entre els 
darreres de les parcel·les i el límit del polígon per tal de fer possible aquesta 
continuïtat de la zona verda. Aquesta continuïtat encara es fa més palesa en el 
moment que una part de zona es transforma en espai lliure, alliberant una bona 
part dels marges de la riera per tal d'augmentar la seva permeabilitat, amb la 
disminució del seu fraccionament. 

Per altra banda, es concreta en la fitxa corresponent del PAU-20. Puighebreuada, 
així com en els altres PAU's que tenen les mateixes condicions de transició del sòl 
urbà amb els marges de les rieres, l'obligatorietat de realitzar una plantació 
d'arbrat o d'espècies arbustives en la zona verda lligada al torrent de Sentmenat, 
per tal d'aconseguir una franja de vegetació i de bosc de ribera i donar continuïtat 
amb un tractament diferencial d'aquests espais de transició al torrent. 
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Solució del document inicial del POUM 

 

Solució anterior del PAU-20. Puighebreuada, en el document per la seva aprovació provisional, dels espais de 
transició al torrent. 

 
Nova solució que es proposa en el document per a l’aprovació provisional i definitiva, de l'espai lliure o zona 
verda lligada a la riera de Sentmenat i al torrent de Can Duran, per tal de donar continuïtat als marges 
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d'aquests espais, amb l'obligatorietat de realitzar una plantació d'arbrat o d'espècies arbustives i aconseguir 
una franja de vegetació i de bosc de ribera amb un tractament. 

 
d. Determinació d'una franja de protecció en el SUD-10 Industrial Llevant 

Tot i que en el POUM ja es planteja una franja de 15,00 m d'espais  lliures o zona 
verda -paral·lela a la variant a urbanitzar-, per tal de tenir una certa transició amb 
el sòl no urbanitzable de Gallecs i de disposar d'una franja de 50,00 m de protecció 
de carreteres (lliure d'edificacions); es replanteja la solució adoptada i s’opta per 
incorporar el requeriment de l’OTA relatiu a una major protecció dels espais 
d'interès natural de Gallecs. 

La nova proposta, a banda de garantir una distància de 50,00 m de les noves 
edificacions en funció de la protecció de carreteres, garanteix també: 

- La cessió de 25,00 m com a espai públic, amb un tractament adequat de 
vegetació arbustiva i de plantació d'arbres, per tal d'aconseguir una franja de 
vegetació que faci de transició i protecció per esmorteir els impactes derivats 
de l'efecte vora, atenent la seva adjacència a l'espai d'interès natural de 
Gallecs. Aquesta franja de terreny podrà configurar-se en forma de barrera 
(dunes, p.e.) per tal de reduir l'impacte que pot ocasionar la zona industrial- 
comercial- terciària a la zona de Gallecs, així com aïllar el nou àmbit Industrial 
de Llevant de la variant. 

- L'espai fins arribar als 50,00 m de protecció de carreteres pel que fa a 
l'edificació, formarà part de la zona privada però amb el mateix tractament que 
l'anterior franja i lliure d'edificacions, evitant en qualsevol cas l'ús que es fa 
amb caràcter general dels darreres de les naus dels polígons industrials. 

 

Plànol de la normativa urbanística de la nova solució que, a banda de garantir una distància de 50,00 m de les 
noves edificacions en funció de la protecció de carreteres, garanteix també la cessió de 25,00 m com a espai 
públic (sistema vinculant), amb un tractament adequat de vegetació arbustiva i de plantació d'arbres; i l'espai 
fins arribar als 50,00 m podrà ser una zona privada, però amb l'obligatorietat de realitzar el mateix tractament 
que la franja de cessió d'espai lliure i zona verda. 
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Plànol d'ordenació de l'àmbit, en caràcter no vinculant, a on es planteja la nova solució de garantir que en 
l'espai de 50,00 m de protecció de la carretera, un tractament adequat de vegetació arbustiva i de plantació 
d'arbres, que faci de barrera, per tal de protegir l'espai de Gallecs. 

 
e. Compliment de les determinacions de l'informe de l'OTA pel que fa a l'ampliació 

dels serveis tècnics en el sòl agrícola de Gallecs 

El POUM té la finalitat de preservar i mantenir el caràcter agrícola d'aquests sòls, 
evitant l'ampliació dels serveis tècnics actualment existents; per aquest motiu, el 
document reconeix estrictament l'àmbit actual de la finca, ocupada per aquesta 
instal·lació (segons la delimitació de la finca en la base topogràfica i segons 
cadastre).  

Per tant, pel que fa aquest sistema determinat en el POUM com a subclau SPT5. 
Sistema de Serveis Tècnics i ambientals de telecomunicacions, inclòs en el Sistema 
SP. Sistema General Espais lliures inclòs en PDU i en el PEIN de Gallecs, amb una 
superfície de 37.862 m2sòl, se'n reconeix estrictament la instal·lació existent, 
segons la base topogràfica i segons la fitxa del cadastre. 

Tot i així, en el nou document del POUM, per tal d'evitar noves implantacions de 
construccions i nous equipaments, es determinarà en la memòria i en la normativa 
que l'objectiu d'aquest sistema és reconèixer l'activitat existent des de fa molts 
anys; si aquesta activitat de serveis tècnics desaparegués, l'espai que actualment 
ocupa s’hauria de transformar –a l’igual que el seu entorn- en sistema subclau SPAF. 
Sistema General d'Espais Lliures Agrícola-forestal, inclòs en el PEIN i en el PDU de 
l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs. 

El principal objectiu per aquest sistema subclau SPAF és la conservació de l’activitat 
agrícola i els boscos associats, així com el paisatge tradicional i la funció principal 
de protecció de tots aquests espais que formen part del PDU de Gallecs, amb 
aquestes característiques agroforestals. 

Per altra banda, i per tal d'evitar noves implantacions de construccions, es 
determinarà en els plànols un gàlib edificable que encabirà les construccions; i es 
determinarà un sostre màxim que pot ser l'existent més un 20% amb l’única 
finalitat d’adequar tècnicament les instal·lacions existents, si fos necessari. 
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 La nova solució que es planteja, per tal d'evitar noves implantacions de construccions i nous equipaments, és 

determinar en els plànols un gàlib edificable que encabirà les construccions; amb un sostre màxim d'un 20% per 
sobre de l'existent i sempre que es garanteixi la necessitat tècnica per adequar les instal·lacions existents. 

En conseqüència, es delimita l’ampliació dels serveis tècnics compresos en l’espai 
d'interès natural de Gallecs, amb la finalitat de preservar l'estructura agrícola tal i 
com recull en el PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, doncs es consideren 
incompatibles aquells usos i activitats que lesionin, desmereixin o impedeixin la 
consecució dels valors i finalitat de preservar el sòl agrícola de Gallecs. 

  

f. Integració de forma adequada dels sols de protecció especial segons el PTMB en 
el SUD-09-El Pedró (en el nou document SUD-08. El Pedró) 

Els criteris generals que adopta el POUM, per tal de justificar l’excepcional 
incorporació d'aquests espais de protecció especial segons el PTMB al procés de 
transformació urbanística, són:  

- El model d'ordenació que determina el POUM 

 El planejament del conjunt del municipi i les diferents actuacions de sectors en 
sòl urbanitzable i de polígons en sòl urbà reconeix els conceptes de protecció 
(territori, paisatge, elements naturals) i sostenibilitat (mediambientalment 
respectuós).  Aquests dos conceptes sustenten els criteris essencials del POUM, 
que són: la conservació del territori rural; la preservació dels espais naturals 
d’interès ecològic i paisatgístic; la protecció dels conjunts naturals; la 
compactació i moderació del consum de sòl; l’ús eficient de les àrees urbanes 
actuals; la determinació de nous creixements més compactes i continus; la 
consolidació i relligat de la trama urbana actual, tot donant continuïtat als 
diferents vials existents; i la millora amb els nous creixements dels dèficits 
actuals de sistemes (vialitat, equipaments, zones verdes). 
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 Un dels criteris bàsics del POUM és protegir el sòl no urbanitzable; per tant, el 
document determina més de la meitat del territori de Palau-solità i Plegamans 
com a sòl no urbanitzable i el preserva dels processos d’urbanització. 

 Un altre dels grans objectius o criteris bàsics del POUM és limitar l’ocupació del 
sòl, reduint els creixements desmesurats en extensió i fent més sostenible el 
futur desenvolupament del municipi. Els desenvolupaments que proposa el 
POUM no suposen un creixement, un consum de sòl i una ocupació del territori 
desmesurada, sinó al contrari són operacions de contenció i només d’ocupació 
dels diferents espais buits entre barris ja consolidats, que en molts casos el 
planejament previ ja els considerava urbans. 

 Per tant, tots els espais que el PTMB determina com d'especial protecció, que 
s'incorporen als processos d'urbanització, es justifiquen per raons globals 
d'interès públic, seguint amb els criteris i objectius marcats en el POUM, de 
model territorial, de compactació del sòl urbà, d'ús eficient pel que fa a les 
àrees urbanes i de consolidació i relligat de la trama urbana, ja que en molts 
casos aquests són necessaris per donar continuïtat a la vialitat existent. 

- Una major protecció dels espais en el municipi 

 El POUM planteja uns espais de sòl no urbanitzable d'especial protecció segons 
el PTMB, que s'inclouen en els processos de transformació urbanística.  

 No obstant, el sòl que es planteja incloure en la transformació urbanística és 
d'aproximadament unes 12,70 ha, superfície que es reparteix en unes 12 
actuacions urbanístiques per raons de coherència geogràfica i urbana, tot 
ajustant-se als diferents elements reconeixedors del territori i als diferents 
sistemes urbanístics que es plantegen. 

 La reduïda dimensió d'aquests espais que es transformen i que el PTMB 
determinava com d'especial protecció, es contraposa amb la voluntat del 
POUM de protegir molts més espais que el PTMB no protegia de forma estricta 
en considerar-los protecció merament preventiva, amb una superfície total 
d'aproximadament 260,56 ha. 

 Per tant, en cap cas el POUM planteja una reducció dels espais de protecció 
especial, sinó al contrari; per una banda, es redueixen aproximadament en 
12,70 ha repartides entre diverses actuacions, però per l'altre s'augmenten 
aproximadament en unes 260,56 ha, amb un saldo en positiu d'espais 
d'especial valor molt important, amb un total aproximat d'unes 247,86 ha. 

- La necessitat d'aquests espais en l'ordenació del conjunt del municipi 

 El POUM pretén realitzar un seguit d'ordenacions que permetin compactar, 
consolidar i relligar els diferents barris i la trama urbana actual, i acabar de 
definir els límits del sòl urbà i urbanitzable amb el sòl no urbanitzable. 

 En l'actualitat els límits amb el sòl no urbanitzable estan molt poc definits, i el 
POUM pretén consolidar aquest límits, millorant la transició entre el món rural i 
l'urbà. 
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 Per tant, la incorporació d'aquests espais en els processos de transformació es 
justifica també per la necessitat consolidar els límits amb el sòl rural i millorar la 
transició d'aquests espais. 

- La manca de valor d'aquests espais colindants, degut a la pressió urbanística 

 En molts casos, els espais d'especial protecció segons el PTMB no tenen el 
suficient valor per estar protegits, ja que degut a la seva posició, al costat del 
sòl urbà i urbanitzable, s'han anat deteriorant. 

 Com a espais que fan de transició, han estat sotmesos a la pressió urbanística 
que la proximitat dels espais urbans respecte al mon rural comporta; per tant, 
la pèrdua de valor d'aquests petits espais justifica incorporar-los en els 
processos de transformació urbanístics, per tal de trobar la solució per millorar-
los, amb la millora també de la relació entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable. 

- La precisió i reajustament dels límits d'aquests espais 

 L'article 2.6 de les normes de PTMB determina que de manera justificada es 
podran incloure espais de protecció especial en sectors o polígons per tal de 
garantir la permanència com espais oberts mitjançant la cessió i la incorporació 
d'aquests espais com a sistemes d'espais lliures públics.  

 Per altra banda, l'article 2.10 determina com ha de ser la precisió i modificació 
dels límits dels diferents tipus d'espais oberts.  Així, els diferents contorns han 
de ser concretats en delimitacions urbanístiques pels instruments de 
planejament que defineixin l'ordenació a escala més detallada, ja que el 
document del PTMB no té la suficient precisió per determinar aquests contorns 
en treballar a escala 1/50.000. 

 La delimitació dels contorns realitzada pel POUM, amb la introducció 
d'increments o disminucions de la superfície dels espais oberts, segueix els 
criteris d'optimització de les condicions d'ordenació urbanística, tal com es 
determina en l'article 2.10 de les normes del PTMB. 

 En qualsevol cas, el POUM justifica les variacions de la forma dels contorns 
d'acord amb els criteris establerts en el PTMB: 

- Incorporació de sòls no urbanitzables situats a la perifèria de la 
delimitació del sistema d'espais oberts que han rebut una valoració 
especial derivada d'estudis sectorials sobre el medi natural o per que 
afavoreixen la connectivitat entre els diferents espais naturals. 

- Ajustos de la delimitació per raons de coherència geogràfica i urbana 
que permetin clarificar els límits del Pla, tot ajustant-los sobre elements 
reconeixedors del territori. 

- Compatibilitat entre la protecció dels valors naturals dels espais oberts i 
l'acabament adequat de la ciutat a les seves vores urbanes, 
especialment pel que fa a la delimitació dels sòls que el planejament 
urbanístic qualifiqui de sistemes de parcs urbans, equipaments, vialitat i 
serveis tècnics d'interès general i titularitat pública. 
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 Per altra banda el punt 3 de l'article 2.10 NNUU del PTMB descriu: 

 "3. La línia de delimitació entre els espais de protecció especial no 
procedent de la normativa sectorial o urbanística anteriorment aprovada i 
les àrees urbanes, en les quals el Pla defineix estratègies que permeten una 
extensió de l'ocupació urbana d'acord amb les determinacions del Títol III, 
pot variar com a resultat del planejament urbanístic general que determini 
l'abast de l'extensió i el traçat detallat d'aquesta línia." 

 Per tant, els ajustos determinats en el document del POUM pel que fa al sòl 
d'especial protecció, es justifiquen amb les determinacions dels articles 
corresponents de la normativa del PTMB.  

- La compatibilitat de la protecció dels espais oberts  

 La superfície total que planteja el POUM a transformar, de sòl d'especial 
protecció segons el PTMB, és d'aproximadament 12,70 ha; no obstant, 
d'aquesta superfície pràcticament 8,98 ha seran sòls de sistemes urbanístics 
formats per sistemes de parcs urbans, equipaments vials i serveis tècnics. 

 Els sistemes urbanístics són compatibles amb els valors naturals dels espais 
oberts i permetran acabar adequadament les vores del sòl urbà i els espais de 
transició entre aquest i el sòl no urbanitzable i rural. 

 La incorporació d'aquests espais es justifica també pel fet de ser espais 
d'interès general i passar a ser de titularitat pública, compatibles amb els sòls 
oberts d'especial protecció. 

- La protecció del sòl no urbanitzable en front al sòl urbà 

 La utilització d'aquest espais de protecció especial en el procés de 
transformació urbanística te una funció de protecció en la transició dels dos 
tipus de sòl (sòl rural i sòl urbà).  

 En efecte, el fet de trobar-se en sòls de transformació permet actuar de 
manera més contundent per assegurar la preservació dels espais del sòl no 
urbanitzable, evitant d'aquesta manera que, el sòl urbà sigui agressiu en 
aquesta frontera o connexió que existeix entre els dos entorns. 

En caràcter particular, pel que fa a aquest sector cal aclarir que, el POUM justifica 
que aquesta actuació resulta d'interès general, fonamentalment per tres raons: 

- Adquirir la cessió de grans espais lliures i zones verdes, que amb el 
planejament vigent s’haurien d’expropiar. 

- Completar la urbanització del camí de la Serra, des de l’Avda. Montseny 
(Masia de Can Maiol) fins a l’Avda. Folch i Torres, tot donant continuïtat amb 
el c/ de Puigoriol al barri de Can Falguera, permetent dotar de continuïtat als 
barris situats a llevant i millorar la seva accessibilitat. Aquesta via permet la 
connexió entre els barris de Can Maiol, Tenda Nova, el Turó Castell, El Castell, 
els Turons i Can Falguera. 
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- Protegir la masia de Can Padró i el seu entorn amb una clau específica. 

El fet que l'OTA no hagi donat el vist-i-plau a l'ordenació del SUD-09-El Pedró (en el 
nou document SUD-08. El Pedró) és degut, tal com ja s'ha explicat anteriorment, a 
la falta d'integració dels sòls de protecció especial dins el límit de l'àmbit 
d'actuació. 

No obstant, el sector de El Pedró presenta un gran espai com a zona verda, que 
segons el planejament vigent és un espai lliure en sòl urbà que hauria de ser 
expropiat.  Aquesta zona verda presenta un terreny amb molt pendent i, per tant, 
la seva topografia i la seva situació no permeten transformar-lo en una zona 
edificable. 

Per altra banda, en el sector s’inclou el recinte del Mas de Can Padró, que està 
protegit pel Catàleg de Patrimoni i, per tant, tampoc pot ser transformat com a 
zona edificable d'habitatges. 

Així doncs, la impossibilitat d’ubicar un nou aprofitament en els espais 
anteriorment descrits, per fer possible la viabilitat econòmica d'aquest sector, 
obliga a situar l'aprofitament en els espais de nova incorporació, de protecció 
especial, lligats a la nova via del Camí de la Serra.   

En conseqüència, per permetre realitzar aquesta operació, el nou document del 
POUM que es presenta a aprovació provisional i definitiva incorpora, complint les 
prescripcions de l’OTA, la integració d’aquest sector amb el sòl no urbanitzable, 
formant una franja de sistemes d'espais lliures compatible amb els valors naturals 
dels espais oberts i permetent acabar adequadament les vores del sòl urbà i els 
espais de transició entre aquest i el sòl rural.  

En aquesta franja de transició, de cessió com a espai públic, de caràcter vinculant, 
es realitzarà un tractament adequat de vegetació arbustiva i de plantació d'arbres, 
que faci de protecció, per tal d'esmorteir els impactes derivats de l'efecte vora, 
atenent la seva adjacència als espais de sòl no urbanitzable. 

La realització d'aquesta nova franja serà factible en funció de la modificació del nou 
traçat del Camí de la Serra cap a l'oest del sector, reduint les zones d'aprofitament.  

Aquesta nova franja que recollirà l'antic camí de la Serra permetrà donar 
continuïtat entre el sòl no urbanitzable i els diferents espais lliures o zones verdes  
urbanes del polígon de Els Turons i del Bosc de Can Padró. 
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 Solució anterior del SUD-09. El Pedró (en el nou document SUD-08. El Pedró) on es determinava el sistema viari 

com a límit del sector amb el sòl no urbanitzable, i on l'ordenació que es proposava no permetia generar uns 
espais de transició adequats. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Nova solució que es proposa del SUD El Pedró, amb la zona verda que fa de transició entre el sòl urbà i el sòl no 

urbanitzable, amb l'obligatorietat de realitzar una plantació d'arbrat o d'espècies arbustives i aconseguir una 
franja de vegetació i de bosc amb un tractament diferencial d'aquests espais de transició. 
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g. Correcció de l'errada detectada en l'article 558 

En la normativa urbanística es deixarà ben clara la incompatibilitat de les estacions de 
serveis i subministrament en la zona qualificada com a clau 21a. Agroforestal 
d'especial valor; per altra banda, es valorarà si aquesta incompatibilitat és necessària 
també en alguna altra clau del sòl no urbanitzable. 

En conseqüència, la normativa del POUM també planteja la incompatibilitat de les 
estacions de serveis en la zona qualificada de 22. Forestal d'especial protecció i en la 
zona qualificada de 21b. Agroforestal d'especial valor de connectivitat amb el PDU de 
Gallecs (PTMB), que és l'espai de protecció de l'àliga cuabarrada en el sòl no 
urbanitzable de la part est del municipi. 
 
h. Modificació de la qualificació de 21b a 21a d'un sòl adjacent al barri de Can 

Parera 

En els plànols de normativa urbanística es modifica, tal com proposa l'OTA, la peça 
triangular adjacent al barri de Can Parera definida en el document com a 21b, passant 
a qualificar-se de 21a. Agroforestal d'especial valor d'espais connectors, per tal d'evitar 
la seva degradació i en atenció a l'interès de mantenir un continu mosaic agroforestal. 
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Nova solució de modificar la qualificació urbanística de la peça triangular adjacent al barri de Can Parera a la clau 
21a. Agroforestal d'especial valor d'espais connectors, per tal de donar-li una major protecció i continuïtat com espai 
connector. 

 
i. Modificació de la compleció proposada en el SUD-04. Can Cladelles (en el nou 

document SUND-01. Can Cladelles) 

La realització d'aquest sector permetria la compactació i consolidació dels buits urbans 
i el recosit de la trama urbana, amb la configuració d'un vial  al costat oest de la riera 
de Caldes que relligui el municipi i totes les urbanitzacions.  
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 Solució anterior de l'ordenació del SUD-04. Can Cladelles (en el nou document SUND-01. Can Cladelles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Solució anterior del règim del sòl del SUD-04. Can Cladelles (en el nou document SUND-01. Can Cladelles) 

Tanmateix, en la resolució de l’OTA es determina que el sector no respon a criteris de 
compleció i consolidació de buits urbans, sinó que comporta l'extensió i el creixement 
del nucli de La Sagrera; i en conseqüència, al seu entendre, no respon a criteris de 
reducció del creixement en extensió establert pel POUM. 

Per tant, la proposta que es fa per a l’aprovació provisional i definitiva del POUM és  
desclassificar una bona part de l'àmbit com a sòl no urbanitzable, per tal de donar 
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continuïtat al torrent i no modificar el sistema hídric.  És a dir, la solució adoptada en la 
zona d'influència hidràulica passa per reduir una bona part del sector de Can Cladelles, 
deixant-lo com a sòl no urbanitzable, amb la clau 24a (Agrícola de valor reconegut 
d'interès ecològic i paisatgístic), tot donant continuïtat a aquests espais al llarg del 
torrent. 

Aquesta solució minimitza l'impacte directe sobre la riera, evitant qualsevol solució 
que modifiqui el sistema hídric, i la realització de murs, barreres, basses de laminació, 
etc. 

L'únic element que travessarà la riera serà el vial de connexió entre la rotonda situada 
en el carrer de Sant Oleguer i la del carrer Pompeu Fabra, al costat de l'escola de Can 
Cladelles. Aquest vial es materialitzarà sense generar cap barrera, amb solucions 
permeables que deixin passar el sòl no urbanitzable i es configuri com a element sobre 
d'aquest espais.  

La nova proposta que el POUM planteja pel SUND-01. Can Cladelles millora 
enormement el connector que forma el torrent del sòl no urbanitzable, deixant una 
amplada de protecció adequada i suficient, lliure d'edificacions, comportant la 
protecció dels espais agrícoles situats a les vores del torrent de Can Duran, millorant la 
funcionalitat ecològica associada al torrent, en la seva desembocadura a la riera de 
Caldes; i la protecció del curs fluvial, considerat com a corredor hidrogràfic segons el 
PTMB. 

Per altra banda, la nova solució planteja reduir al màxim la nova implantació 
residencial estrictament al sud-oest de l'àmbit, entre el barri de La Sagrera i l'escola de 
Can Cladelles, i amb una classificació de sòl urbanitzable no delimitat. 
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 Règim del sòl (classificació) de la nova solució que es proposa del sector de Can Cladelles, que planteja la 
desclassificació d'una bona part del sector, com a sòl no urbanitzable. La nova solució planteja també reduir al 
màxim la nova implantació residencial, situant-se al sud-oest de l'àmbit, entre el barri de La Sagrera i l'escola 
de Can Cladelles, amb la classificació de sòl urbanitzable no delimitat (SUND). 

  
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Qualificació del sòl no urbanitzable, de la nova solució que es proposa en l'àmbit de Can Cladelles, que planteja 

la desclassificació d'una bona part del sector, com a sòl no urbanitzable, amb la clau 24a.Agrícola de valor 
reconegut d'interès ecològic i paisatgístic, tot donant continuïtat als espais agrícoles situats a les vores del 
torrent de Can Duran, millorant la funcionalitat ecològica associada al torrent i mantenint el curs fluvial, evitant 
solucions que generin un impacte directe sobre la riera i modifiquin el sistema hídric (murs, barreres, basses de 
laminació,....). 

 La nova solució planteja també reduir al màxim la nova implantació residencial, situant-se al sud-oest de 
l'àmbit, entre el barri de La Sagrera i l'escola de Can Cladelles, amb la classificació de sòl urbanitzable no 
delimitat (SUND). 

 

j. Modificació sobre la riera de Sentmenat en el SUND-01. Can Riera  

A partir dels criteris de l’OTA, el POUM planteja no realitzar el pont peatonal que 
connecta el nou sector de Can Riera amb La Sagrera, tal com es proposava, i deixar 
l'actual gual deprimit. 

S’ha plantejat també eliminar el pont de circulació viària que uneix el Camí de la masia 
de Can Riera, amb el passatge Camí de la Serra i el Camí de la Serra.  Però cal dir que 
durant molts anys en aquest indret hi havia un pont de circulació viària que 
comunicava el barri de Can Riera amb La Sagrera; fa uns anys, i degut al seu estat de 
conservació, es va enderrocar i substituir per un altre pont de fusta exclusivament 
peatonal. La seva funcionalitat afavoria la mobilitat de l'entorn urbà i, per tant, amb el 
POUM es pretén recuperar el seu traçat viari com urbà, ja que s'entén que es millora 
enormement la comunicació entre els barris. 
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Finalment, l'OTA planteja evitar qualsevol actuació sobre la riera de Sentmenat en el 
SUND-01.  Seguint amb aquesta directriu, el nou document del POUM desclassifica 
aquest sector com a Sòl No urbanitzable, evitant en qualsevol cas actuar en els marges 
de la riera. 

El fet de classificar aquest entorn com a sòl no urbanitzable farà que una bona part del 
sòl es qualifiqui d'Agrícola forestal d'especial protecció. Els marges de la ribera, amb 
una vegetació específica associada al sistema hídric, es qualificaran de 24c. Ribera 
d'interès ecològic i paisatgístic, amb l'objectiu de protegir els sòls d’alt valor agrològic i 
que configuren  els corredors biològics del municipi. 

 

 
     Solució anterior del SUND-01. Can Riera 
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 Nova solució de règim del sòl, que es proposa de l'àmbit que ocupava el sector de Can Riera, on es planteja la 
desclassificació com a sòl no urbanitzable. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 Nova solució que es proposa de l'àmbit que ocupava el sector de Can Riera, com a sòl no urbanitzable, amb la 

qualificació fonamentalment d'agrícola forestal d'especial protecció i de ribera d'interès ecològic i paisatgístic 
en els marges de la riera de Sentmenat, tot reconeixent la vegetació i el bosc de ribera. La solució que es 
planteja permet preservar el sistema hidrològic, evitant considerablement les actuacions sobre la riera de 
Sentmenat. 

 
k. Realització contínua de la franja de protecció de la vegetació de ribera a la 

totalitat de torrents, sense perjudici que es justifiqui la seva innecessarietat. 

L’OTA constata un cert aïllament de les zones de vegetació de ribera, sense perjudici 
que es pugui justificar la seva innecessarietat per l'escassa entitat dels cursos fluvials. 

En el POUM s’ha considerat adequat delimitar una franja continua de protecció 
adjacent a les rieres i torrents, per tal de millorar, augmentar i potenciar els ambients 
ribera d’alt valor ecològic; i donat que els paratges agroforestals no garanteixen la 
continuïtat ecopaisatgística degut a la discontinuïtat dels diferents espais oberts 
actualment existents.  D’aquesta forma, el paper vertebrador, amb continuïtat, de la 
xarxa fluvial permetria la connexió necessària dels espais agro-forestals en sentit nord-
oest/sud-est. 

El document del POUM aprovat inicialment donava molta importància a la continuïtat 
de tots aquests sols no urbanitzables, i per això determinava associadament al sistema 
hídric uns espais qualificats de clau 24c. Ribera d'interès ecològic i paisatgístic. 
S’inclouen dins d’aquesta zona un conjunt d’espais amb un gran component ecològic i 
paisatgístic, coincidint amb àrees molt properes a les rieres, i en conseqüència sovint 
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queden afectades hidrològicament, d’acord amb les avingudes pel període de retorn 
de 100 i 500 anys. 
 
Els objectius de la delimitació d'aquesta zona són la preservació dels escassos sòls d’alt 
valor agrològic, protegint un dels paisatges que han estat tradicionalment associats al 
territori municipal de Palau-solità i Plegamans, lligats als marges de les rieres. Amb la 
delimitació d'aquesta zona es pretén recollir i diferenciar uns tipus d'espais poc 
freqüents i de petites dimensions, però que realitzen una funció molt important com 
és la de configurar i potenciar els corredors biològics del municipi. Aquestes zones 
pretenen la protecció del sistema hidrològic, la protecció de la vegetació de ribera, de 
l’ecosistema i del paisatge amb aquestes característiques singulars. 

En funció del contingut de l’anterior informe de l’òrgan ambiental, el POUM va 
proposar la determinació d’una franja de protecció de 15,00 m respecte del sistema 
hidrològic, per tal de garantir la continuïtat d’aquest espais de ribera d’interès 
ecològic-paisatgístic.  S'entén, i així ho recull el POUM, que el planejament urbanístic 
ha de garantir la supervivència d’aquest espais de ribera per tal de que tinguin 
continuïtat i realment facin la funció d’espais vertebradors de tot el sòl no 
urbanitzable, fonamentalment els espais agro-forestals de la banda de ponent, creant 
la connexió de tot el territori en el sentit nord-oest/sud-est. 

Aquesta franja contínua de protecció adjacent a les rieres i torrents propiciarà al llarg 
del temps la preservació i propagació dels ambients de ribera d’alt valor ecològic. 

La justificació d'aquesta franja de protecció es troba exclusivament en donar 
continuïtat a uns espais de vegetació de ribera; per tant, exclusivament es realitzava i 
determinava en aquelles rieres que presenten major superfície de vegetació de ribera, 
com són el Torrent de Can Duran i la Riera de Sentmenat.  Semblava que amb aquesta 
solució ja s'havia complimentat la prescripció realitzada en l'informe de l'OTA.  No 
obstant, no ha estat així i es torna a demanar la continuïtat d'aquesta franja de 
protecció, sense perjudici que es justifiqui la seva innecessarietat per l'escassa entitat 
dels cursos fluvials. 

Per tant, en funció del nou informe i resolució de l'OTA, i de la reunió realitzada entre 
els serveis tècnics de l'Ajuntament i els responsables de l’òrgan ambiental, es 
determina que la franja de protecció que pretén donar continuïtat als espai de ribera 
es realitzarà, a part del Torrent de Can Duran i la Riera de Sentmenat, en el Torrent del 
Caganell (a la banda de llevant del municipi), per presentar també aquest torrent 
aquest tipus de vegetació de ribera. 

Les altres rieres o torrents del municipi, que es troben marcades en el plànol de sòl no 
urbanitzable, no tenen suficient entitat i tampoc presenten aquest tipus de vegetació. 
Per tant, s'entén que en els torrents o rieres que no presenten aquest tipus de 
vegetació, i que no tenen ni entitat suficient ni recorregut de connexió en el territori, 
no és necessari de realitzar aquest tipus de franja de protecció. 

Per altra banda, aquesta franja de protecció paral·lela al sistema hídric només es 
realitzarà allà on no hi hagi la clau específica de 24c. Ribera d'interès ecològic-
paisatgístic, tal com s'havia fet anteriorment, doncs precisament la voluntat de la  
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franja és donar continuïtat a aquests espais amb la recuperació d'aquest tipus de 
vegetació; per tant, es sobreentén que en les zones amb la clau específica 24c la 
protecció d'aquests espais ja queda determinada en funció de la zona i no és 
necessària la determinació de cap tipus de franja de protecció. 

 

 
  
 Nova solució de les franges de protecció dels espais de ribera d’interès ecològic-paisatgístic del Torrent de Can 

Duran i de la Riera de Sentmenat, que donen continuïtat a les zones 24c. Ribera d'interès ecològic-paisatgístic. 
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 Nova solució de les franges de protecció dels espais de ribera d’interès ecològic-paisatgístic del Torrent del 

Caganell, que donen continuïtat a les zones 24c. Ribera d'interès ecològic-paisatgístic. 
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l. Augment del grau de protecció del sòl no urbanitzable en la part oriental del 
terme municipal. 

El nou document del POUM, per a l’aprovació provisional, augmentarà el nivell de 
protecció en la part oriental del terme municipal compresa dins de l'àrea de campeig 
de l'àliga cuabarrada, per tal d'evitar aquelles actuacions que malmetin l'hàbitat 
d'aquesta espècie protegida. 

La protecció ha de ser en funció d'una qualificació adequada que limiti la implantació 
d'usos i activitats, amb la finalitat de conservar la integritat de les capes de conreu que 
es troben entre les masses d'arbres, tenint en compte que aquests terrenys formen 
part d'una àrea de campeig de l'àliga cuabarrada que és una espècie protegida en 
l'annex I de la Directiva d'aus, considerant-se aquesta espècie amenaçada, amb la 
categoria de vulnerable, i en perill d'extinció. 

En conseqüència, el nou document del POUM preveu una nova subclau urbanística pel 
que fa als sòls agroforestals d'especial valor, tenint en compte i reconeixent els espais 
que presenten l'àrea de campeig de l'àliga cuabarrada, amb la limitació dels usos, 
activitats, i noves implantacions que puguin malmetre aquests espais com a habitat 
d'aquesta au. 
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 Augment de la protecció de l'Espai en sòl no urbanitzable, que es situa a llevant del municipi, i que forma part 
de l'àrea de campeig de l'àliga cuabarrada, per tal d'evitar actuacions que malmetin l'hàbitat d'aquesta espècie 
protegida. Aquest espai quedarà qualificat en el document del POUM per la seva aprovació provisional amb la 
subclau 21b. Agroforestal d'especial valor de connectivitat amb el Pla Director Urbanístic de Gallecs. 

 

La normativa del sòl no urbanitzable del document del POUM determina una subclau 
específica per protegir en certa manera l'espai de campeig de l'àliga cuabarrada, i 
tenint en compte que es un espai obert totalment relacionat amb l'espai protegit de 
Gallecs, es qualificarà amb la subclau  de 21b. Agroforestal d'especial valor de 
connectivitat amb el Pla Director Urbanístic de Gallecs. 
 
m. Determinació en la fitxa corresponent d'uns estudis acústics en el PAU-31, PAU-

32 i PAU-33. 

Tot i que aquests polígons son actualment existents en sòl urbà, en funció de les 
prescripcions establertes en l'informe de l'OTA s'incorporarà en cada fitxa del PAU-31, 
PAU-32 i PAU-33 l'obligatorietat de realitzar, en els corresponents projectes 
d'urbanització, un estudi acústic on es justifiqui el compliment  dels límits d'emissió 
establerts per la normativa sectorial vigent, i on es defineixin les mesures correctores 
pertinents atenent la disposició de zones residencials a menys de 50,00 m de la 
carretera C-59. 

En aquest àmbit del municipi, on es disposen aquests tres polígons, el document del 
POUM aprovat inicialment va buscar la manera d’allunyar la implantació dels 
habitatges respecte de la nova variant. Per aquest motiu el document inicialment era 
sensible a aquest aspecte de la contaminació acústica i determinava unes noves 
ordenacions per allunyar les zones més sensibles acústicament dels àmbits amb més 
impacte acústic associat. 

El nou document del POUM, a part d'incorporar en les fitxes corresponents 
l'obligatorietat de realitzar un estudi acústic, concretarà -tant en la part escrita de la 
fitxa com en la part gràfica- una franja de 15,00 m, que pot ser espai públic o privat, 
amb un tractament adequat de vegetació arbustiva i de plantació d'arbres que permeti 
aconseguir una franja de vegetació que faci de transició i protecció i esmorteeixi els 
impactes derivats de l'efecte vora.  

Per una banda, aquesta franja farà de barrera acústica a la zona residencial, protegint 
dels sorolls que poden provocar els vehicles que passin per la variant de Palau; per 
l’altra, esmorteirà l'impacte visual que puguin generar les implantacions residencials 
des de la variant. 
 
n. Justificació de manera més exhaustiva les determinacions del PAES 

En el document del POUM es justifica de manera més exhaustiva que aquest esdevé 
coherent amb les determinacions del PAES, per tal d'assolir la reducció del 27,50% dels 
gasos amb efecte hivernacle. 

La memòria ambiental justifica que en la proposta del POUM per a la seva aprovació 
provisional s’han incorporat i justificat les mesures i determinacions del PAES. 
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o. Completar la memòria ambiental, especificant el contingut dels informes de 
seguiment i la seva periodicitat. 

En el nou document es completa la memòria ambiental, tal com es proposa en 
l'informe-resolució de l'OTA, en base a les prescripcions i les noves incorporacions; i 
per tant es realitza una actualització del document en funció dels diferents canvis, tot 
especificant el contingut dels informes de seguiment i la seva periodicitat. 
 
 

Petició 20 Registre d’entrada núm. 3349 de 31/03/2014 
Direcció General de Protecció Civil– Jordi Aurich Taberner  

  C/ Diputació nº 355 - 08009 Barcelona 
 

Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

L'informe que es realitza per part de la Direcció General de Protecció Civil planteja un 
seguit de punts a tenir en compte en el document del POUM, considerant necessari 
incorporar en l'esmentat document un seguit de condicionants a l'hora de dissenyar el 
planejament urbanístic. 

Tots aquests condicionants i consideracions que es realitzen queden recollits i agrupats 
per conceptes. Aquest son els següents: 

1. Anàlisi del risc d’inundacions 

El document del POUM planteja 10 sectors, 38 PAUs i 12 PMUs de caràcter residencial. 

A les zones inundables, el POUM preveu mesures com el manteniment de les lleres, 
l’adequació de les noves urbanitzacions a cotes més elevades i la laminació de la riera. 

Segons INUNCAT i ACA dins del municipi hi ha zones inundables per als períodes de 
retorn de 50, 100 i 500 anys al voltant de la riera de Caldes.  També destaquen zones 
potencialment inundables a la riera de Can Duran i riera de Sentmenat. 

En relació al risc d’inundació, en el moment de desenvolupaments urbanístics, amb 
implantació de nous elements vulnerables, caldrà tenir compte les restriccions 
considerades a la resolució IRP/971/2010 resumides a continuació: 

Aquesta resolució no considera compatibles amb la gestió del risc d’inundacions, 
les previsions de desenvolupament urbanístic amb la implantació d’elements 
vulnerables (edificació residencial, edif. de pública concurrència com centres 
comercials o àmbits d’oci en general) a l’interior de les zones inundables per a 
períodes de retorn de 50 i 100 anys quan la inundació sigui ràpida (inferior a 2 
hores). 

Per la resta d’inundacions per a períodes de retorn de 50 i 100 anys no 
considerades ràpides i per les zones inundables per període de retorn de 500 anys i 
les potencialment inundables, la compatibilitat de les previsions d’implantació de 
nous elements vulnerables resta supeditada a la previsió de mesures estructurals 
concretes que permetin garantir l’autoprotecció i seguretat de la població, sense 
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perjudici del que estableix la normativa d’urbanisme, i que ha de ser com a mínim 
les següents: 

a) Sistemes de drenatge específicament dissenyats pels cabals de les zones 
inundables per a  períodes de retorn de 500 anys o altres sistemes de 
mitigació o prevenció dels efectes de les inundacions. 

b) No construcció de baixos, garatges ni zones en general a cotes inferiors a la 
del carrer. 

c) Existència de com a mínim dues vies d’evacuació independents en els 
elements nous urbans unitaris previstos (especialment en el conjunt d’un 
sector de desenvolupament en sòl urbanitzable). 

Les infrastructures a desenvolupar en qualsevol àmbit afectat per inundacions han 
de preveure en el seu disseny que poden suportar els efectes de les inundacions 
sense patir danys estructurals greus.  

Garantir l’autoprotecció de la població suposa poder assegurar que la població té 
temps suficient com per poder ser avisats per part de l’administració pública per 
realitzar les mesures d’autoprotecció front les inundacions, abans de l’arribada del 
propi fenomen d’inundació. Alhora, garantir que la població no pateixi danys 
durant la inundació ( tot tenint en compte que s’han aplicat les mesures 
d’autoprotecció). Les mesures preventives no poden ser mai l’elaboració de 
protocols d’emergència (ja siguin plans d’autoprotecció, plans d’emergència 
municipal o qualsevol altre tipus de pla d’emergència), ja que aquest s’han 
d’elaborar en el cas de que el perill i el risc d’inundació es considerin acceptables 
en base a les mesures preventives abans referides. 

Cal recordar que els estudis d’inundabilitat han de ser validats per l’òrgan 
competent la matèria, és a dir, l’ACA. 

Es complementen excepcions a aquestes restriccions exclusivament a planejaments 
urbanístics de compleció de nuclis urbans i sempre i quan la vulnerabilitat no 
s’incrementi en més d’un 5 % i que aquest no suposi en valor absolut més de 500 
persones. 

L’informe de la Direcció General de Protecció Civil planteja que algunes propostes 
d’ordenació tenen certs problemes de risc d’inundacions, en funció, de la delimitació 
de les zones inundables elaborada per l’ACA en la planificació d’espais fluvials (PEF), 
determinant les següents zones dins del municipi: 

a) PMU-01. Bosc de Can Pavana 

Es troba en zona inundable per un període de retorn de 500 anys. Els objectius del 
PMU són traslladar l’activitat industrial que és incompatible amb l’ús residencial de 
l’entorn; reforçar l’estructura viària; crear una franja de zones verdes que formaran el 
gran parc de la Riera de Caldes; i donar continuïtat a la xarxa peatonal que donarà 
accés al centre urbà i a les urbanitzacions de ponent ( Montjuïc i Can Duran) 
mitjançant una passarel·la peatonal sobre la Riera. 
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b) SUD-04. Can Cladelles 

En l’informe de la Direcció General de Protecció Civil es determina que part de la 
superfície d’aquest sector es troba en zona inundable per el període de retorn de 500 
anys. Compren sòls classificats de SNU i qualificats com de Protegits d’Interès Agrícola 
que es transformen en urbanitzable amb una superfície de 86.095 m². La resta es 
classifica com a SU qualificat d’equipaments, zona verda i sistema viari.  

Els objectius del nou sector són: connectar els barris de l’altra banda de la riera amb el 
centre; estructurar una nova via que relligui de nord a sud els diferents barris així com 
el sòl urbà urbanitzable del municipi; ampliar el Parc Lineal de la Riera de Caldes i 
protegir coma a sistema públic l’àmbit on conflueixen la riera de Sentmenat per tal 
d’eliminar l’actual gual que representa un gran perill perquè es troba dins del domini 
hidràulic. 

Un dels objectius més importants d’aquest sector és completar l’àrea esportiva del 
camp de futbol amb un gran sòl per a equipaments i l’ampliació en la part del darrera 
de l’Escola de Can Cladelles. La gran afluència de gent a aquesta zona fa necessari 
preveure una zona d’aparcament de cotxes. 

c) SUD-06. Av. Camí Reial 

En l’informe de la Direcció General de Protecció Civil a l’igual que en l’informe de 
l’ACA, es determina que aquest sector també té certs problemes pel que fa al risc 
d’inundacions. 

d) SUD-07. Can Riera 

En l’informe de la Direcció General de Protecció Civil a l’igual que en l’informe de 
l’ACA, també es determina que aquest sector presenta certs problemes pel que fa al 
risc d’inundacions. 

e) PAU-41. Industrial Can Parera 

En l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua es determina que l’àmbit és inundable 
principalment en el seu extrem est, amb calats de la làmina d’aigua en un episodi de 
500 anys de recurrència assoleixen valors entre 0,45 i 1,10 m d’alçada sobre el nivell 
actual del terreny. Aquesta situació es pot veure agreujada per la presència del torrent 
de Can Burguès que passa per sota de l’obra de pas de la carretera i que en aquest 
tram no té una llera definida. 

2. Anàlisi del risc químic 

L’informe de la Direcció General de Protecció Civil determina el següent: 

Pel que fa al risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, la 
meitat sud del municipi es troba dins de la zona d’alerta de l’empresa Seveso de 
nivell alt, per Industrias Químicas del Vallés, S.A (Mollet del Vallès). 

En relació al risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, cal 
aclarir que la resolució IRP/971/2010 no estableix mesures condicionants en la 
implantació de nous elements vulnerables a la zona d’alerta. 
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En aquesta zona les conseqüències dels accidents provoquen efectes que, encara 
que perceptibles per la població, no justifiquen la intervenció excepte per als grups 
de població crítics. És la zona on només les persones que formin part d’un grup 
crític (nens petits, gent gran i/o malalts) podrien patir danys si estan situades a 
l’exterior (no protegides pel confinament, que és la mesura d’autoprotecció 
general). 

3. Anàlisi del risc d’incendis 

Pel que fa al risc d’incendi forestal, aquesta Direcció General de Protecció Civil, sens 
perjudici de les prescripcions que des de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments s’indiquin, recorda que de cara a tenir en compte noves 
previsions de desenvolupament urbà s’haurà d’assegurar el no augment significatiu del 
risc d’incendi forestal per efecte de l’augment de la perillositat o de la vulnerabilitat. 

4. Anàlisi del risc geològic i de la falla 

Pel que fa al risc geològic i de la falla l'informa només destaca que l'ISA contempla el 
risc geològic (d'esllavissades i d'erosió, determinant les zones amb pendents superiors 
al 20%) i el risc sísmic (destacant la fractura del terreny o falla). 

5. Compliment i redacció dels Plans d’actuació  

L’informe de la Direcció General de Protecció Civil adjunta un quadre, on es recull la 
situació administrativa i el nivell d’afectació, pel que fa a l’elaboració dels plans 
d’actuació municipal del terme municipal de Palau-solità i Plegamans. 

Aquest plans preveuen les necessitats de planificació municipal en funció del risc. 
Aquest son els següents: 

 
 
 

Resposta15: 

                                                
15 La resposta ja va ser tramesa a la Direcció General el 08/05/2014 (Reg. Sortida 2733; veure 
Annex, pàgines 199 a 214)), tot i que posteriorment s’han introduit algunes variacions fruit 
dels informes de l’OTA i la CTU, que en cap cas signifiquen una alteració dels criteris adoptats 
en l’informe tramès. 
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En l’informe de la Direcció General de Protecció Civil es realitzen un seguit de 
consideracions a tenir en compte en el document del POUM, tal com s’han descrit en 
l’apartat anterior, i que a continuació es descriuen les mesures corresponents 
adoptades en el document del POUM que es presenta a aprovació provisional: 

1. Anàlisi del risc d’inundacions 

L’informe de la Direcció General de Protecció Civil planteja que algunes propostes 
d’ordenació tenen certs problemes de risc d’inundacions, però el document del POUM 
determina un seguit de mesures estructurals concretes que permeten garantir 
l’autoprotecció i la seguretat de la població. 

Així, en cada ordenació amb certs problemes d’inundabilitat, s’estableixen -segons el 
risc i el grau- diferents mesures i actuacions, permetent-se un seguit d’actuacions de 
consolidació i tractament dels marges de les rieres, reduint i eliminant el risc 
d’inundacions, tal com s’explica en concret per a cada actuació en l’informe de 
l’Agencia Catalana de l’Aigua, al qual ens remetem per evitar transcripcions 
innecessàries. 

Amb caràcter general, i sense perjudici del que posteriorment es pugui determinar en 
cada cas concret en funció d’estudis més exhaustius d’inundabilitat, de les 
prescripcions i determinacions que es puguin imposar en les respectives figures de 
planejament (Delimitació de SUND, Plans Parcial, Plans de Millora Urbana, ,,,) i dels 
Projectes d’Urbanització; el document del POUM estableix unes determinades 
mesures per garantir la seguretat. Són les següents: 

- Determinar en moltes ordenacions franges d’espais lliures o zones verdes 
lligades als marges de les rieres, per tal de millorar la relació entre el sòl urbà i 
el sòl no urbanitzable; però a la vegada, possibilitar en aquest espai qualsevol 
actuació que fos necessària per donar una solució a un possible risc 
d’inundació.  

- Determinar i concretar, en la normativa i en les fitxes corresponents, certes 
actuacions en previsió del risc d’inundacions, com poden ser la consolidació 
d’un espai de transició més elevat, l’endegament de les rieres, el tractament 
dels marges d’aquestes, la realització de talussos enjardinats, la modificació i 
elevació de la cota del terreny, la creació de certes barreres naturals amb 
vegetació consolidada (dunes), la realització d’elements estructurals (murs). 

- Augmentar la secció de la llera i el seu cabdal, alliberant l’espai per tal de 
facilitar el transcurs natural de l’aigua, reduint els problemes d’inundabilitat. 

- Realitzar estudis particulars d’inundabilitat en els Plans parcials o en els 
Projectes d’Urbanització corresponents que siguin necessaris, per la falta 
d'aquest tipus d'informació o per la necessitat de contrastar els estudis actuals 
de l’ACA i INUNCAT de caràcter més general, possibilitant amb aquests estudis 
una major concreció de les actuacions tècniques a aplicar a la nova ordenació. 

- Proposar la canalització i endegament de la riera, amb la consolidació de murs i 
talussos. 
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- Pujar les cotes de les rasants dels carrers en funció del nivell freàtic.  

- Realitzar una presa de laminació per tal de controlar i regular les possibles 
avingudes d’aigua.  

- Determinar sistemes de drenatge específicament dissenyats per mitigar o 
prevenir els efectes de les inundacions, encara que aquests sistemes es 
concretaran en el Projecte d’urbanització. 

- Determinar una normativa específica de l’edificació en les zones inundables 
(pujar la cota de la PB respecte al terreny natural, evitar els soterranis, evitar la 
construcció de baixos i sobretot de disposar  d’habitatges en planta baixa,...).  

- Definir preferiblement i com a mínim dues vies d’evacuació independents en 
les noves ordenacions. Les noves ordenacions resolen prioritàriament els 
problemes interns de comunicació viària i, per tant, els nous desenvolupaments 
es justifiquen per la necessitat de realitzar noves vies d’unió o de completar les 
existents entre els diferents barris. 

- En l’actualitat tenim una xarxa viària molt incomplerta i fraccionada, i per 
aquest motiu el POUM determina una xarxa viària interna que estructuri tot el 
territori municipal i doni serveis als diferents barris, solucionant la continuïtat 
de l’actual vialitat; i d’aquesta manera augmentar la seguretat dels ciutadans 
de Palau, ja que en el cas de riscos tindran més alternatives d’escapatòria 
millorant la facilitat d’evacuació. 

Cal també recordar que qualsevol mesura, estudi d’inundabilitat concret, figura de 
planejament, valorarà l’afectació dels nous elements vulnerables i la modificació del 
perill d’inundació als existents, haurà de ser validada per l’òrgan competent en la 
matèria: l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Per tant, en qualsevol nova ordenació que el POUM plantegi amb certs problemes 
d’inudabilitat s’hauran de preveure mesures generals en el propi document que es 
concretaran en les figures de planejament derivat, que evidentment són molt més 
precises, fins arribar a la solució tècnica que es fixarà i concretarà en el Projecte 
d’Urbanització. 

Finalment, la justificació concreta de cada àmbit d’ordenació, amb certs problemes de 
risc d’inundabilitat, amb les previsions i actuacions necessàries per evitar qualsevol risc 
d’inundacions i fer efectiva la seva viabilitat, és la següent: 

a) PMU-01. Bosc de Can Pavana 
Cal entendre que aquest polígon no és inundable si tenim en compte que en el seu dia 
es va realitzar la canalització i l’endegament de la riera mitjançant un mur de 
contenció, segons el projecte aprovat definitivament per resolució de la Junta d’Aigües 
(actualment l’ACA) de 17 de juliol de 1997.  

Tot i així, l’ordenació que es planteja en aquest PMU, en el document a aprovar 
provisionalment, es determina una gran franja de zona verda en front de la riera de 
Caldes, que evidentment podrà absorbir les diferències de cota i evitar qualsevol 
problema d’inundabilitat.  
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El PMU ha de justificar que s’ajusta a les mesures de previsió de risc d’inundació i, per 
tant, ha de preveure un seguit d’actuacions de consolidació i tractament dels marges 
de la riera de Caldes, amb la consolidació d'un espai elevat i enjardinat que faci de 
barrera i de protecció a la zona residencial. L’alçada d’aquesta barrera, talús, mur de 
contenció,..., tal com determina l'informe de l'ACA, haurà de tenir un mínim de 1,50 m; 
tot i que, les mesures s’acabaran de concretar en el Pla de Millora Urbana, i es 
definiran i executaran en la realització del Projecte d’Urbanització. 

En tot cas, i sempre que sigui possible tècnicament i per espai, les solucions als 
problemes d'inundabilitat es realitzaran preferentment amb solucions toves i 
integrades a l'espai fluvial, evitant en la mesura possible solucions amb murs de 
contenció de formigó i elements estructurals que generin canvis substancials en la 
topografia i un impacte visual més accentuat.  

b) SUD-04. Can Cladelles 

En funció de l’informe de la Direcció General de Protecció Civil, de l’Informe de 
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
s’ha previst que aquest sòl passi a ser urbanitzable no delimitat. 

Efectivament, una bona part de la superfície d’aquest sector presenta certs problemes 
d’inundabilitat.  Per això caldrà realitzar un estudi particular d’inundabilitat en la 
delimitació d'aquest sòl urbanitzable, per concretar les actuacions tècniques a realitzar 
en el Pla Parcial i en el Projecte d’Urbanització. 

Si resulta necessari es proposa pujar les cotes de les rasants del carrer intern en funció 
dels calats de la làmina d'aigua, en base a l'estudi particular d'inundabilitat. Aquestes 
cotes quedaran definides en el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització.  No obstant, 
en aquest document es suggereix una cota del carrer principal que travessa el sector a 
uns 2,00 m de la cota actual del terreny, en la zona nord de l'àmbit, relligant de 
manera òptima les dues rotondes (c/Sant Oleguer-La Carrerada i el c/ Indústria). 

Es pretén aconseguir una solució totalment permeable, materialitzant un vial sense 
generar cap barrera en el sòl no urbanitzable, deixant passar el sistema hídric, i 
configurant-se com un element per sobre d'aquests espais. 
 
En tot cas, qualsevol proposta per garantir la compatibilitat del sector en front al risc 
d'inundabilitat haurà d'evitar una actuació directa al torrent, i no alterar la seva 
morfologia i funcionalitat hidràulica d'aquest curs fluvial i la seva funció connectora. 

Per altra banda, es podran prendre mesures fora del sector, pel que fa a delimitar, 
consolidar i endagar els marges del Torrent de Can Duran, evitant de modificar el 
sistema hídric. La definició tècnica es realitzarà en el Projecte d’urbanització, en funció 
dels estudis d'inundabilitat; evitant en tot cas, solucions agressives en el medi, de murs 
de contenció, elements estructurals artificials que facin de barrera, basses de 
laminació,...   

Finalment, es podran proposar altres solucions en la normativa del Pla parcial, que no 
generin cap tipus d'impacte visual, com pot èsser el plantejament de pujar la cota de 
les plantes baixes de les edificacions en base al calat de la làmina d'aigua.  

Totes aquestes mesures quedaran definides tècnicament en el Pla parcial i en el 
Projecte d'urbanització corresponent. 
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c) SUD-06. Av. Camí Reial 
En les àrees inundables corresponents als períodes de retorn de 100 o 500 anys, s’ha 
previst que s’hauran n de complir les mesures de previsió de risc d’inundació d’acord 
amb les determinacions establertes a l’article 6.3 i 6.4 RLU i, per tant, s’hauran de fer 
un seguit d’actuacions en el sector. Totes aquestes actuacions i solucions concretes es 
determinaran el Pla parcial i en el Projecte d’Urbanització. 

Per tant, aquest sector s'ha d'ajustar a les mesures de previsió de risc d’inundació 
determinades per l’ACA, definint la realització amb caràcter general de les mesures 
necessàries per la previsió de riscos d'inundacions. 

El POUM a aprovar provisionalment planteja l’adequació dels usos compatibilitzant-los 
d’acord amb el nivell de risc que s’ha identificat, plantejant també de realitzar les 
mesures de protecció necessàries, que passaran per actuar directament en el marge 
de la Riera de Caldes. 

L’ordenació que es planteja en aquest SUD preveu un vial perimetral al costat oest, de 
gran secció i dimensions, amb una franja verda que es disposa linealment al llarg 
d’aquest i que fa de transició amb el sistema hidrològic de la riera. 

Aquesta franja lineal de zona verda en front de la riera de Caldes ens ajudarà a 
absorbir les diferències de cota, i d’aquesta manera evitar qualsevol problema 
d’inundabilitat.  
El POUM planteja per aquest sector un seguit d’actuacions de consolidació i 
tractament dels marges de la riera de Caldes, amb la realització de les mesures 
necessàries per la previsió de riscos d'inundacions, amb la consolidació d'un espai 
elevat i enjardinat que faci de barrera i de protecció a la zona residencial (dunes) o; 
fins i tot, de pujar la cota de rasant del carrer per tal de generar un talús vegetal que 
faci de contenció i que solucioni el problema; i de pujar la cota de la planta baixa de les 
edificacions. La cota a pujar del carrer o d’alçada de qualsevol element constructiu 
(mur) o element natural (talús o dunes vegetals) serà de com a mínim 0,80 m. Tot i 
així, les mesures s’acabaran de concretar en el Pla parcial corresponent i de definir i 
executar en la redacció i execució del Projecte d’Urbanització. 

d) SUD-07. Can Riera 

Després del procés d’avaluació ambiental del Pla, s’ha considerat que el més oportú 
era desclassificar aquest sector, de manera que ha passat a ser sòl no urbanitzable, 
amb les claus 21d (zona agroforestal d’especial valor) i 24c (zona de ribera d’interès 
ecològic i paisatgístic), 

e) PAU-41. Industrial Can Parera 

El PAU del document que es presenta a provació provisional s’ajusta a les mesures de 
previsió de risc d’inundació determinades per l’ACA., amb la consolidació d'un espai o 
una plataforma més elevada, així com un element constructiu (mur) que faci de 
barrera i de protecció a la zona industrial, de com a mínim 1,30 m d’alçada. 

Aquest PAU haurà de justificar en el seu Projecte d'Urbanització que el risc 
d’inundació no es veu agreujat per la presència del torrent de Can Burguès. 

Tot i que el torrent és de poca entitat, passa per sota de l'obra de pas de la carretera, i 
no te en aquest tram de connexió amb la riera de Caldes una llera definida, per tant en 
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funció dels estudis pertinents s'haurà de definir i reconduir el transcurs de l'aigua; en 
conseqüència, prèviament a qualsevol actuació, es realitzarà un estudi d'inundabilitat 
del torrent de Can Burguès que haurà d'informar l'ACA. 

 
2. Anàlisi del risc químic 

Pel que fa a aquesta objecció que es realitza en l’informe de la Direcció General de 
Protecció Civil, s’entén que és un tema important a tenir en compte en la protecció del 
ciutadans del municipi, i en l’elaboració del PAM específic que es recomana realitzar. 

Per aquest motiu, en el document del POUM, en els plànols de normativa urbanística 
es marcarà una línia que delimitarà l’espai d’alerta o d’influència de risc químic, i en la 
normativa del POUM també se'n farà referència. 

3. Anàlisi del risc d’incendis 

Pel que fa a aquesta objecció, que es realitza en l’informe de la Direcció General de 
Protecció Civil en referència al risc d’incendis, el document del POUM, els 
planejaments derivats que l’han de desplegar i els projectes d’urbanització que es 
realitzin per consolidar i executar les diferents ordenacions que es proposen, hauran 
d’acomplir amb la normativa sectorial pertinent.  

En tot cas, tal com s’ha explicat anteriorment, les noves ordenacions que es plantegen 
en el POUM configuren una xarxa viària que dóna continuïtat a l’existent, millorant la 
seguretat i la facilitat d’evacuació.  Per altra banda, en el títol VIII de les normes del 
POUM es determina la regulació urbanística en matèria de prevenció, extinció i 
salvament d’incendis. I es fa referència a la normativa sectorial a acomplir, entre altres 
coses: 

- La disponibilitat d’hidrants per a incendis en totes les noves ordenacions, amb la 
determinació de la xarxa  d’abastament d’aigua contra incendis i hidrants d’incendi. 

- La disponibilitat d’hidrants d’incendi a les edificacions  

- La disponibilitat d’una franja de protecció en totes les ordenacions respecte a la 
massa forestal 

4. Anàlisi del risc geològic i de la falla 

Pel que fa al risc geològic i de la falla, la normativa urbanística del POUM determina un 
seguit de condicionants que hauran de seguir les noves ordenacions i totes les 
edificacions.  

L’article 9 del Decret Legislatiu 1/2010 estableix com a directriu de planejament que 
l’administració vetlli per la seguretat i el benestar de les persones, preservant-les 
davant dels riscs naturals.  

La falla com accident geològic es troba definida en el plànol I1.05 del POUM i, en 
funció d'aquest traçat, s'estableixen en els plànols de normativa urbanística dues 
franges, determinades en funció dels diversos informes i del dictamen del IGC, on es 
marca l'àrea de risc geològic.  
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En els plànols i en la normativa s’estableixen dos àmbits de protecció: 

- Àmbit o franja de protecció de les edificacions (àmbit de RISC1) 

- Àmbit de preservació de les edificacions (àmbit de RISC2) 

En aquests dos àmbits, la normativa del POUM determina un seguit de previsions per 
evitar qualsevol risc generat per la falla.  Però les determinacions i obligacions 
establertes en aquestes àrees han estat ampliades en funció d'aquest informe.  

Així, la definició d’aquests àmbits o franges és la següent: 

- Àmbit de RISC1 

Aquest àmbit de risc o franja de protecció de les edificacions es defineix a 15,00 
m a banda i banda de la falla, només en el tram que aquesta està definida i 
tipificada. 

Per altra banda, l’àmbit determinat com a àrea de risc geològic segons el 
dictamen del IGC, on la línia de la falla no queda tipificada i definida, es 
considerarà provisionalment espai o àmbit de protecció de les edificacions, fins 
que no es realitzi un estudi geològic generalitzat que defineixi aquesta línia de 
falla, analitzi la seva perillositat, i determini la franja de protecció i les mesures 
necessàries per evitar danys a les possibles futures estructures. 

- Àmbit de RISC2 

L’àmbit de risc 2, de preservació de l’edificació, és l’àmbit o espai que queda 
definit entre la franja de protecció de les edificacions de 15,00 m a banda i 
banda de la falla, només en el tram en què aquesta està definida i tipificada i el 
límit definit en el dictamen de l’IGC com a àrea de risc geològic. 

 
En aquests dos àmbits de risc es determina el següent: 

En l’àmbit o franja de RISC1 està prohibit edificar, excepte les obres vinculades a la 
protecció i a la prevenció del risc generat per la falla, a la reparació dels efectes 
d’aquesta, i al manteniment i conservació bàsica dels edificis. 

La prohibició es determina sense perjudici que es poguessin concretar altres 
alternatives un cop s’obtinguin els estudis específics posteriors a l’aprovació del 
POUM. 

Pel que fa a l’obra urbanitzadora en l'àmbit de RISC1, aquesta quedarà subjecte a un 
estudi específic. 

En l’àmbit de RISC2 el sòl tindrà les condicions d’edificació i urbanització de la clau de 
zona corresponent, o les establertes pel planejament derivat que el desenvolupi. No 
obstant, s’hauran de complir les següents condicions addicionals: 

- Justificar que la línia de falla no afecta al volum edificat existent o de 
nova implantació. 
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- Les llicències i el planejament derivat hauran d’incorporar els estudis 
geotècnics, geològics i geofísics necessaris per descartar el risc per les 
edificacions i les persones. 

- Les edificacions, construccions i urbanització que s’autoritzin hauran 
d’adoptar les solucions constructives previstes a la norma 
sismoresistent que garanteixin la integritat d’aquestes en el supòsit de 
desplaçaments horitzontals o verticals de la falla.  

Les edificacions, solars, construccions o urbanització que es trobin a cavall  dels àmbits 
de la franja de RISC1 i RISC2, o parcialment fora d’aquestes, compliran l’ordenació 
percentualment majoritària que afecti a les mateixes. No obstant, en tots els casos 
s’exigirà el compliment dels punts 1, 2 i 3 d'aquest article. 

Pels sòls de sistemes, espais lliures i equipaments, s’exigiran als projectes 
d’urbanització o d’obra local les mateixes condicions que pels sòls zonificats. 

Les infrastructures de serveis, tant aèries com les que transcorren pel subsòl, hauran 
de complir un seguit de condicions establertes en la normativa: 

Amb caràcter general, s'evitarà el pas de les noves instal.lacions de subministrament 
de les diferents companyies que transcorrin pel subsòl afectat per la falla. 

Preferiblement hauran de transcorre tangents a línia de falla. 

En aquelles que imprescindiblement l’hagin de creuar s’exigirà: 

- Justificar que la línia de falla no afecta a les noves implantacions de les 
instal.lacions i tampoc a la xarxa urbana correponent. 

- Per l'execució de les instal.lacions urbanes i la redacció de planejament 
derivat hauran d’incorporar-se els estudis geotècnics, geològics i 
geofísics necessaris per descartar el risc per la realització d'aquestes 
xarxes  

- La urbanització que s’autoritzi haurà d’adoptar les solucions 
constructives previstes a la norma sismoresistent que garanteixin la 
integritat d’aquestes en el supòsit de desplaçaments horitzontals o 
verticals de la falla.  

- S’exigirà el compliment de certes consideracions determinades en el 
document del POUM, les establertes per la normativa sectorial, les 
determinades per les companyies corresponents, i aquelles que 
s'establiran en els projectes d'urbanització, en funció dels estudis 
tècnics corresponents. 

- En tot cas s’hauran d’adoptar solucions flexibles i justificar la seva 
integritat en cas de desplaçaments horitzontals o verticals de la falla. 

Si com a conseqüència dels estudis específics posteriors a l’aprovació del POUM es 
determina la conveniència de modificar els àmbits de les franges de RISC1 o RISC2, no 
es requerirá modificació puntual del POUM sinó que mitjançant Pla Especial es podrà 
concretar i determinar l’àrea de risc geològic i l’espai de protecció, i les seves 
característiques. 



 

 183 

Les persones que, com a conseqüència de l’existència de la falla, es vegin obligades a 
perdre la seva residència habitual, podran ser subjectes especials de les polítiques 
socials d’habitatge del municipi.  A aquests efectes, es tindrà en compte la seva 
especial situació a l’hora de disposar del parc d’habitatge destinats a polítiques socials, 
podent dur a terme un procés de substitució dels habitatges afectats per l’àmbit de 
protecció de la franja de RISC1. 

En l’àmbit de RISC 1 totes les llicències gaudiran d’exempció de taxes e ICIO. En l’àmbit 
de RISC 2, si escau, totes les llicències gaudiran d’exempció parcial de taxes e ICIO 
limitada a les despeses generades segons es determini a la normativa corresponent.  

5. Compliment i redacció dels Plans d’actuació  

Paral·lelament al document del POUM en l'Informe de la Direcció General de Protecció 
Civil es recull la situació del municipi pel que fa a la realització dels Plans d'Actuació 
Municipal. 

En l'informe es determina que el municipi de Palau-solità i Plegamans ha d’elaborar els 
plans d’actuació municipal, i es puntualitza que cal tenir en compte que el municipi pot 
optar per elaborar un PAM per cada risc especial o pot optar per elaborar un únic pla 
que tingui en compte tots els riscos especials, i que aquest plans hauran de ser 
homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

Tenint en compte que alguns dels plans d’actuació municipal, actualment no elaborats, 
són d'obligatòria redacció (SISMICAT (risc sismològic) i el INFOCAT (risc d'incendis 
forestals)) i d'altres se'ls considera recomanables (TRANSCAT (transport de 
mercaderies perilloses), NEUCAT (nevades), PLASEQCAT (químic en establiment 
industrial)), es prendran mesures per a fer possible la seva redacció i aplicació. 

 
 

Petició 21 Registre d’entrada núm. 8330 de 16/05/2013 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments – Antoni 
Rifa Ros  

  Crtra de la Universitat Autonòma, s/n – 08290 Cerdanyola del Vallès 
 

Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments considera necessari 
incorporar en l'esmentat Pla d'Ordenació Urbanística, atenent a la normativa en 
matèria de prevenció d'incendis vigent, un seguit de condicionants a l'hora de 
dissenyar el planejament urbanístic. 
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L'informe que es realitza per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvaments és favorable, tot plantejant un seguit de punts a tenir en 
compte en el document que s’aprovi provisionalment: 

a. Disponibilitat d'hidrants d'incendis 

La disposició d'hidrants d'incendis queda determinada en la normativa que es 
relaciona tot seguit: 

- L'article 2.e) del decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de 
prevenció d'incendis forestals, estableix que les urbanitzacions que no tinguin 
una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys 
de 500 m de terrenys forestals han de disposar d'una xarxa d'hidrants d'incendi 
de 100 mm de diàmetre, d'acord amb l'art. 1 de l'annex del Decret 241/1994 

- L'article 8.1 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana, estableix que la xarxa d'hidrants homologats per a l'extinció 
d'incendis ha de complir els requeriments establerts pel Decret 241/1994. 

- Per a usos no industrials, la Secció 4 del Document Bàsic de Seguretat en cas 
d'incendis del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), estableix la necessitat de disposar d'hidrants 
d'incendi a les edificacions destinades a usos no industrials en funció de la seva 
alçada d'evacuació, de la seva ocupació i de la seva superfície. 

- La Instrucció Tècnica Complementària SP-120 defineix la necessitat i les 
condicions tècniques de la xarxa d'hidrants. 

Per altra banda, en el document del POUM s’hauran de tenir en compte un seguit de 
consideracions: 

- Garantir que es disposa d'una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per a la xarxa 
d'hidrants, segons el punt 4.1 de la norma UNE 23500 Sistemes d'abastament 
d'aigua contra incendis. 

- Ampliar la dotació de la xarxa d'hidrants existents en el sòl urbà consolidat, per 
tal de garantir que qualsevol punt de façana a nivell de rasant estigui a menys de 
100 m d'un hidrant, segons la Instrucció Tècnica Complementària SP-120. 

- Garantir que els projectes d'urbanització dels sectors que defineix el planejament 
general en sòl urbà pendents de completar la seva urbanització, incloguin la 
previsió de disposar de la xarxa d'hidrants públics segons les condicions 
establertes a la Instrucció Tècnica Complementària SP-120. 

- Caldrà que incloguin la previsió de disposar de la xarxa d'hidrants públics segons 
les condicions establertes a la Instrucció Tècnica Complementària SP120, totes 
les figures de planejament derivat que desenvolupin el sòl urbanitzable delimitat 
(PPU) i el sòl urbà no consolidat (PMU) 
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b. Condicions d'entorn i d'accessibilitat per a bombers 

En el document del POUM cal afegir les especificacions tècniques següents: 

- Per a usos no industrials, la Secció 5 del Document Bàsic Seguretat en cas 
d'Incendi del Reial Decret 2314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), i posteriors modificacions i correccions, estableix les 
condicions d'aproximació i entorn dels edificis (amplada mínima dels vials de 
circulació, la seva alçada mínima lliure, la capacitat portant, els radis dels trams 
corbats), així com l'accessibilitat per façana, per tal de garantir-hi la intervenció 
dels bombers. També es determina que en zones limítrofes o interiors a àrees 
forestals, s'ha de disposar de dues vies d'accés alternatives als edificis, 
alternativament permet disposar d'una única via d'accés que finalitzi en un cul de 
sac circular de 12,50 m de radi. 

- Per a usos industrials, l'annex II del Reglament de seguretat contra incendis en 
els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de 
desembre, estableix que tant el planejament urbanístic com les condicions de 
disseny i construcció dels edificis, en particular el seu entorn immediat, i els seus 
accessos, han de possibilitar i facilitar la intervenció dels serveis d'extinció 
d'incendis. El punt 10 de l'annex II, obliga a disposar de dues vies d'accés 
alternatives a aquells establiments industrials que limitin amb zones forestals; 
alternativament permet disposar d'una única via d'accés que finalitzi en un cul de 
sac circular de 12,50 m de radi. 

Per altra banda, s’hauran de tenir en compte un seguit de consideracions en el 
document del POUM: 

- En general, els vials de circulació han de complir amb les condicions específiques 
a la Secció 5 del Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendis del Reial Decret 
314/2006. Si es tracta de zones d'ús industrial, les condicions seran les 
especificades al Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrial, aprovat pel Reial Decret 2267/2004. Les figures de planejament 
derivat que desenvolupin el sòl urbanitzable delimitat (PPU) i el sòl urbà no 
consolidat (PMU) caldrà que incloguin la previsió de disposar dels vials conforme 
a aquests paràmetres. 

- Senyalitzar els vials que acabin en cul-de-sac convenientment. Els que tinguin 
una profunditat major de 20,00 m hauran de disposar d'un espais suficient per la 
maniobra dels vehicles de bombers, conforme a la Instrucció Tècnica 
Complementària SP 113. Els vials existents en sòl urbà consolidat que no puguin 
disposar d'aquest espais de maniobra suficient, i tinguin una profunditat menor 
de 100,00 m, hauran de disposar d'un hidrant just al seu accés i senyalitzar 
aquesta circumstància. 

- Cal garantir que es disposa de continuïtat en la trama urbana entre els vials del 
municipi objecte d'aquest informe i els vials dels municipis adjacents, cal 
disposar d'un espais suficient de maniobra dels vehicles de bombers, conforme 
que els vials que acaben en cul-de-sac. 
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c. Franja de protecció respecte de la forest 

La necessitat de mantenir aquesta franja de protecció respecte de la massa forestal 
s'estableix en: 

- L'article 2.a) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de 
prevenció d'incendis forestals, estableix que les urbanitzacions que no tinguin 
una continuïtat immediat amb la trama urbana i que estiguin situades a menys 
de 500 m de terrenys forestals han de disposar d'un zona de seguretat de 25,00 
m d'amplada a comptar des del seu perímetre exterior. 

- L'article 6.3, del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en els urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana, especifica que les noves urbanitzacions que prevegin els plans 
d'ordenació urbanística municipal han d'incloure dintre del seu àmbit les franges 
de protecció contra incendis. El mateix article 6, així com l'Annex 2 del Decret, 
fixen les condicions d'aquestes franges de protecció. 

- Per a usos no industrials, la Secció 5 del Document Bàsic Seguretat en Cas 
d'Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic 
de l'Edificació (CTE), i posteriors modificacions i correccions, determina que en 
zones limítrofes o interiors a àrees forestals, s'ha de disposar d'una franja de 
25,00 m d'amplada separant la zona edificada de la forestal, lliure d'arbustos o 
vegetació que pugui propagar un incendi de l'àrea forestal així com un camí 
perimetral de 5,00 m que podrà incloure's a la mateixa franja. 

- Per a usos industrials, l'apartat 10 de l'annex II del Reglament de seguretat 
contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 
2267/2004, de 3 de desembre, estableix que els establiments de risc mig i alt 
ubicats propers a una massa forestal, han de mantenir una franja perimetral de 
25,00 m d'amplada permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la 
massa forestal aclarida i les branques baixes esporgades. 

d. Ubicacions no permeses per a establiments industrials i d'emmagatzematge 

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

 

Resposta16: 

Tot i que l’informe resulta favorable, per part de la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvaments es plantegen un seguit de punts a tenir en compte en 

                                                
16 La resposta ja va ser tramesa a la Direcció General el 19/05/2014 (Reg. Sortida 000083-
2014). Veure Annex, pàgines 215 a 226. 
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el document que es presenti a aprovació provisional; per tant, en aquest apartat es 
determinen les propostes, les actuacions i les mesures que s’han inclòs en el POUM 
per tal de complimentar i justificar les determinacions d’aquest informe.  Són les 
següents: 

a. Disponibilitat d'hidrants d'incendis 

El document del POUM aprovat inicialment contempla, en funció de la disposició 
dels actuals d'hidrants d'incendis (segons plànol I2.04. Xarxa d’hidrants existents), 
una proposta amb caràcter general de disposició de nous hidrants, per tal que 
complementin als existents (plànol P5.04 Xarxa d’hidrants). 

Per tant, el POUM proposa ampliar la dotació de la xarxa d’hidrants en el sòl urbà 
per tal de garantir que estiguin a menys de 100,00 m de qualsevol punt, i en 
conseqüència es trobaran a una distància màxima entre ells de 200,00 m. Aquesta 
proposta es realitzarà a llarg termini i en diferents fases, i s’haurà d’anar executant a 
mesura que es realitzin noves implantacions i nous projectes d’urbanització. 

A partir de l’informe que ens ocupa, i per tal de complimentar les distàncies 
màximes, s’ha realitzat una redistribució dels nous hidrants per tal que juntament 
amb els existents es realitzi una xarxa més coherent amb les diferents 
determinacions legals. 

Per altra banda, en les fitxes corresponents dels diferents polígons d’actuació (PAU), 
Plans de Millora Urbana (PMU) i Sols Urbanitzables Delimitats (SUD) es concreten 
diverses determinacions pel que fa a la xarxa d’hidrants, que posteriorment el 
planejament derivats i els respectius projectes d’urbanització acabaran definint. Tal 
com es mostra el plànol general de proposta d’hidrants del municipi, es pretén que 
les noves ordenacions que el POUM planteja supleixin les mancances actuals de la 
xarxa. 

Pel que fa a la normativa sectorial corresponent, el document del POUM que es 
presenta a aprovació provisional incorpora el següent: 

- Les urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama 
urbana i que estiguin situades a menys de 500 m de terrenys forestals 
disposaran d'una xarxa d'hidrants d'incendi de 100 mm de diàmetre, d'acord 
amb l'art. 1 de l'annex del Decret 241/1994, segons les mesures de prevenció 
d'incendis forestals que s’estableixen en l'article 2. del decret 64/1995, de 7 
de març. 

- La xarxa d'hidrants per a l'extinció d'incendis, en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana, acompliran amb els 
requeriments establerts pel Decret 241/1994, segons les mesures de 
prevenció dels incendis forestals que s’estableixen en l'article 8. del Decret 
123/2005, de 14 de juny. 

- En les edificacions destinades a usos no industrials, en funció de la seva 
alçada d'evacuació, de la seva ocupació i de la seva superfície, s’establirà la 
disposició d’hidrants d’incendi en funció de la Secció 4 del Document Bàsic de 
Seguretat en cas d'incendis del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel 
qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 



 

 188 

- Les ordenacions (PAUs, PMUs, SUDs) que no hagin encara realitzat la 
urbanització, hauran de garantir una xarxa d'abastament d'aigua exclusiva per 
a la xarxa d'hidrants, segons el punt 4.1 de la norma UNE 23500 Sistemes 
d'abastament d'aigua contra incendis. 

- Les condicions tècniques de la xarxa d'hidrants s'establiran en funció de la 
Instrucció Tècnica Complementària SP-120. 

- El POUM proposa ampliar la dotació de la xarxa d'hidrants existents en el sòl 
urbà consolidat, i garantir que qualsevol punt de façana a nivell de rasant 
estigui a menys de 100 m d'un hidrant, segons la Instrucció Tècnica 
Complementària SP-120. 

Amb caràcter general, totes les noves ordenacions hauran de complir amb la 
normativa sectorial d'incendis vigent.  No obstant, en el municipi de Palau-solità i 
Plegamans hi ha molts barris totalment consolidats però que, en alguns casos, 
només hi ha el planejament aprovat i resta pendent el Projecte de reparcel.lació i 
el Projecte d'Urbanització, la qual cosa fa difícil el compliment estricte de la 
normativa sectorial. En cadascuna de les fitxes corresponents, tant dels PAUs com 
dels PMUs, es concretaran les mesures necessàries per donar compliment a la 
seguretat, i es determinaran -en funció del cul de sac i de la longitud del carrer- la 
posició i el nombre d'hidrants. 

b. Condicions d'entorn i d'accessibilitat per a bombers 

En el document del POUM que es presenta a aprovació provisional s’han afegit les 
especificacions tècniques següents, en funció de l'informe de la Direcció General de 
Prevenció d'Incendis i Salvaments: 

- Les condicions d'aproximació i entorn dels edificis (amplada mínima dels vials 
de circulació, la seva alçada mínima lliure, la capacitat portant, els radis dels 
trams corbats), així com l'accessibilitat per façana per tal de garantir-hi la 
intervenció dels bombers, s’estableix per a usos no industrials en la Secció 5 
del Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi del Reial Decret 2314/2006, 
de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), i 
posteriors modificacions i correccions.  

- En zones limítrofes o interiors a àrees forestals, s'ha de disposar de dues vies 
d'accés alternatives als edificis, encara que alternativament es permet 
disposar d'una única via d'accés que finalitzi en un cul de sac circular de 12,50 
m de radi. 

- Per a usos industrials, l'annex II del Reglament de seguretat contra incendis 
en els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de 
desembre, estableix que tant el planejament urbanístic com les condicions de 
disseny i construcció dels edificis, en particular el seu entorn immediat i els 
seus accessos, han de possibilitar i facilitar la intervenció dels serveis 
d'extinció d'incendis. El punt 10 de l'annex II, obliga a disposar de dues vies 
d'accés alternatives a aquells establiments industrials que limitin amb zones 
forestals; alternativament permet disposar d'una única via d'accés que 
finalitzi en un cul de sac circular de 12,50 m de radi. 
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- En general, els vials de circulació han de complir amb les condicions 
específiques a la Secció 5 del Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendis del 
Reial Decret 314/2006. Si es tracta de zones d'ús industrial, les condicions 
seran les especificades al Reglament de seguretat contra incendis en els 
establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004. Les figures de 
planejament derivat que desenvolupin el sòl urbanitzable delimitat (PPU) i el 
sòl urbà no consolidat (PMU) caldrà que incloguin la previsió de disposar dels 
vials ajustats a aquests paràmetres. 

- Caldrà senyalitzar els vials que acabin en cul-de-sac convenientment. Els que 
tinguin una profunditat major de 20,00 m hauran de disposar d'un espais 
suficient per la maniobra dels vehicles de bombers, conforme a la Instrucció 
Tècnica Complementària SP 113. Els vials existents en sòl urbà consolidat que 
no puguin disposar d'aquest espais de maniobra suficient, i tinguin una 
profunditat menor de 100,00 m, hauran de disposar d'un hidrant just al seu 
accés i senyalitzar aquesta circumstància. 

- Cal garantir que es disposa de continuïtat en la trama urbana entre els vials 
del municipi objecte d'aquest informe i els vials dels municipis adjacents, i cal 
disposar d'un espais suficient de maniobra dels vehicles de bombers, 
conforme que els vials que acaben en cul-de-sac. 

Amb caràcter general i tal com ja s'ha descrit anteriorment, totes les noves 
ordenacions hauran de complir amb la normativa sectorial d'incendis vigent.  No 
obstant, en el municipi hi han molts barris consolidats amb planejament aprovat 
però pendent de realitzar el Projecte de reparcel.lació i el Projecte d'Urbanització, 
la qual cosa fa difícil el compliment estricte de la normativa sectorial. En 
cadascuna de les fitxes corresponents, tant dels PAUs com dels PMUs, es 
concretaran les mesures necessàries per donar compliment a la seguretat, i es 
determinaran les diferents prescripcions al respecte, que evidentment 
s'executaran quan es realitzi la urbanització. 

c. Franja de protecció respecte de la forest 

El document del POUM que es presenta a aprovació provisional incorpora en la seva 
normativa els punts següents, en funció d'aquest informe: 

- Les urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediats amb la trama 
urbana i que estiguin situades a menys de 500 m de terrenys forestals 
disposaran d'un zona de seguretat de 25,00 m d'amplada a comptar des del 
seu perímetre exterior, segons l'article 2.a) del Decret 64/1995, de 7 de març, 
pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 

- Les noves urbanitzacions, sense continuïtat immediata amb la trama urbana, 
que prevegin els plans d'ordenació urbanística municipal, han d'incloure 
dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis, segons l'article 
6.3, del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en els urbanitzacions. 

- Les condicions d'aquestes franges de protecció queden fixades en el mateix 
article 6, així com l'Annex 2 del Decret. 
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- Per a usos no industrials, en zones limítrofes o interiors a àrees forestals, es 
disposarà d'una franja de 25,00 m d'amplada separant la zona edificada de la 
forestal, lliure d'arbustos o vegetació que pugui propagar un incendi de l'àrea 
forestal, així com un camí perimetral de 5,00 m que podrà incloure's a la 
mateixa franja, segons la Secció 5 del Document Bàsic Seguretat en Cas 
d'Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 març, pel qual s'aprova el Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE), i posteriors modificacions i correccions. 

- Per a usos industrials, s'estableix que els establiments de risc mig i alt ubicats 
propers a una massa forestal, han de mantenir una franja perimetral de 25,00 
m d'amplada permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la 
massa forestal aclarida i les branques baixes esporgades, en funció de 
l'apartat 10 de l'annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els 
establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de 
desembre. 

En els plànols de normativa urbanística del sòl no urbanitzable, així com en aquells 
de sòl urbà i urbanitzable, es determina la franja de protecció contra incendis de 
25,00 m respecte al seu perímetre exterior de les zones i dels equipaments. 

d. Ubicacions no permeses per a establiments industrials i d'emmagatzematge 

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

 
 
 

Petició 22 Registre d’entrada núm. EACAT E/000429-2013 de 14/06/2013 
  Registre d’entrada 6582 de 18/06/2013 

Departament Territori i Sostenibilitat-Direcció Serveis Territorials a 
Barcelona-Sr. Francesc Xavier Berga Vayreda i Júlia Trias Vilalta, en 
referència a informe Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme/Polítiques de Paisatge 
Tràmit telemàtic; i Av. Josep Tarradellas 2-6  08029 BARCELONA 

 

Aportació17: 

Emplaçament: POUM en general 

                                                
17 Les primeres aportacions donaren lloc a resposta municipal (Veure annex, pàgines 227 a 
236) i generaren l’emissió de conseqüents informes de l’organisme oficial, rebuts a 
l’Ajuntament el 10/10/2014 i 04/12/2014 (E/000958-2014 i E-001145-2014). 
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Informe favorable d’impacte i integració paisatgística sobre Catàleg de masies i cases 
rurals del POUM, amb recomanacions a efectes de l’art. 22 Decret 343/2006.  Aquestes 
recomanacions son les següents: 

- Per definició les edificacions catalogables son bàsicament habitatges rurals, i 
per tant, les 3 fonts i el jaciment arqueològic de l’època medieval no son 
construccions susceptibles d’estar incloses en el Catàleg. 

- Completar la normativa amb la regulació del tractament exterior en les 
intervencions sobre els elements catalogats (volumetria, obertures, 
cobertes, façanes m fusteria,...) 

- Completar la normativa amb la regulació de les intervencions en l’entorn 
(ordenació de l’entorn, accessos, infraestructures de serveis, enjardinament, 
vegetació, tanques,...). 

- Replantejar la catalogació d’algunes edificacions modernes del nucli de Santa 
Magdalena o justificar els motius de la inclusió, atès que no s’aprecien valors 
suficients que aconsellin la seva incorporació, tenint en compte que poden 
conservar l’ús d’habitatge actual sense necessitat d’estar en el Catàleg; 
altrament, l’ampliació dels usos que possibilita la inclusió al catàleg podria 
distorsionar l’actual funcionament del nucli. 

 
Resposta: 

 
L’informe es posiciona favorablement respecte al contingut del Catàleg de masies i 
cases rurals inclòs al POUM, pel que fa als efectes d’integració paisatgística. 

Tot i així, s’hi contenen unes 4 recomanacions sobre el document i la normativa, amb 
la idea de completar la regulació i les determinacions que realitza el document del 
POUM: 

- Pel que fa al primer punt, s’ha tingut en compte la recomanació d’aquest informe 
de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme/Polítiques de 
Paisatge, pel que fa de treure les 3 fonts i el jaciment arqueològic de l’època 
medieval del Catàleg de masies i cases rurals, i acceptar que aquests quatre 
elements no són susceptibles d’estar dins del Catàleg. En conseqüència, aquests 
elements queden inclosos en el Catàleg de Patrimoni, però no en el Catàleg de 
masies i cases rurals. 

- Pel que fa al segon i tercer punt d’aquest informe de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme/Polítiques de Paisatge, el document del 
POUM aprovat inicialment contempla una certa regulació del tractament exterior 
de l’element i també del seu entorn; tot i així, recollint les recomanacions de 
l’informe, s’ha completat la normativa del POUM i del Catàleg de masies i cases 
rurals pel que fa aquest aspecte de regulació del tractament exterior en les 
intervencions sobre els elements catalogats (volumetria, obertures, cobertes, 
façanes m fusteria,...) i de regulació de les intervencions en l’entorn (ordenació 
de l’entorn, accessos, infraestructures de serveis, enjardinament, vegetació, 
tanques,...). 
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No obstant, en l’article 26 –actualment art. 25- del Catàleg de masies i cases 
rurals aprovat inicialment ja es determina el tractament de les edificacions, 
donant com a criteris principals els següents: 

- Com a criteri general caldrà mantenir la tipologia, la imatge aparent 
exterior i interior, el caràcter original de l'edificació i no desvirtuar-ne les 
característiques essencials originàries. 

- Es tindrà molta cura amb el tractament exterior de totes les edificacions 
que es troben en el sòl no urbanitzable, principalment aquelles que es 
troben incloses en aquest Catàleg (com a edificacions principals), i en 
especial les edificacions que es troben incloses en el Catàleg de Protecció 
del Patrimoni Arquitectònic (en aquest document es plantegen els criteris i 
els tipus d’intervenció possibles de cada un dels elements inclosos en el 
Catàleg de Patrimoni). 

- En qualsevol tipus d'intervenció, en les diferents construccions incloses en 
el Catàleg, caldrà utilitzar materials locals, textures i colors coherents amb 
les característiques de l’edificació tradicional del lloc (colors terrossos), i 
amb el caràcter del conjunt i del paisatge de l’entorn. 

- Caldrà, en qualsevol intervenció que es faci en els elements del Catàleg, 
acomplir amb els requisits derivats de la normativa d’habitabilitat i 
d’incendis, tenint en compte les diverses determinacions de protecció dels 
elements, fixades en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. 

Per altra banda, en cada element del Catàleg, en la seva fitxa corresponent,  es 
determinen les intervencions; per tant, en funció d’aquesta recomanació 
s’ampliaran i es concretaran les intervencions a realitzar en caràcter general. 

Finalment, pel que fa a la recomanació de replantejar la catalogació d’algunes 
edificacions modernes del nucli de Santa Magdalena o justificar els motius de la 
inclusió, atès que no s’apreciarien valors suficients que aconsellin la seva 
incorporació, en el document a aprovar provisionalment s’ha optat per: 

o El nucli històric de la Comanda templera queda inclòs en l’àmbit del 
PEP.02. 

o S’ha diferenciat el tractament de les diferents construccions, de forma 
que en el Catàleg de masies i cases rurals han quedat les edificacions 
que es justifica es destinen els usos de l’art. 48.3.bis TRLU. 

o Les edificacions sense prou entitat, resten en l’Inventari i s’ha exclòs del 
Catàleg de masies i cases rurals. 
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Petició 23 Registre d’entrada núm. 03659/18621/2014 
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre- 
Sr. Xavier Flores i Garcia 
Av. Josep Tarradellas, núm. 2-6, 08029 BARCELONA 

 

Antecedents 

El municipi de Palau-solità i Plegamans té com a planejament general dins el seu terme 
el Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat definitivament en data 27/07/1978. 

En els últims anys, s'ha volgut tirar endavant un nou Pla d'Ordenació Urbanístic 
Municipal (POUM), el qual s'ha aprovat inicialment per segona vegada pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el 30 d’abril de 2013. 

En data del 15 de maig de 2013, l’alcaldessa de Palau-solità i Plegamans va sol·licitar 
l’informe sobre el document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-solità 
i Plegamans. Aquest document va estar presentat a la Direcció General de Carreteres 
de la Generalitat de Catalunya en suport digital. 

El 13 d'agost de 2014, va entrar per registre a l'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, l'informe de la Direcció General d’Infrastructures de Mobilitat Terrestre, 
referent al document del POUM. 
 

Aportacions de la Direcció General: 

Emplaçament: La totalitat del municipi de Palau-solità i Plegamans 

La Direcció General d’Infrastructures de Mobilitat Terrestre exposa una anàlisi general 
del contingut del POUM des del punt de vista de les infraestructures de mobilitat, i 
finalment determina un seguit de prescripcions i conclusions, que una vegada 
acomplertes i incloses en el document, permetran l'aprovació del POUM.  En concret 
s’assenyala el següent: 

El document del POUM de Palau-solità i Plegamans afecta a tres carreteres del 
municipi: la C-59 (xarxa bàsica), la C-155 (xarxa comarcal) i la B-143 (xarxa local).  
L'administració titular d'aquestes és la Generalitat de Catalunya, i l'organisme 
responsable de la conservació i explotació és el Servei Territorial de Carreteres de 
Barcelona. 

Els documents previstos en el POUM que queden afectats per aquestes tres carreteres 
són els següents: 

Àmbits afectats per la C-59 

PAU-10 Els Turons 

PAU-14 Avda. Folch i Torres 

PAU-31 Carolines - Salzes 

PAU-32 Carolines - Albes 

PAU-33 Carolines - Pollancres 
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PMU-03 Serra de Plegamans 

PMU-06 Font de Sant Josep 

Àmbits afectats per la C-59 i B-143 

PAU-24 Can Planes 

SUD-01 Forn del Vidre  

Àmbits afectats per la C-59, C-155 i B-143 

SUD-10 Industrial Llevant 

Àmbits afectats per la C-155 

PAU-08 Can Parera 

PAU-23 Can Burguès 

PAU-41 Industrial Can Parera 

PMU-11 Barri de Can Parera 

PEU-01 Industrial Riera de Caldes 

SUD-11 Can Valls (actualment SUD-09) 

Àmbits afectats per la B-143 

PAU-07 Tenda Nova 

PAU-09 El Castell 

PAU-15 Can Maiol Sud 

PAU-17 Plegamans Sud 

PAU-25 Cal Pansa 

PAU-27 Industria 

PAU-28 Horta del Rector 

PAU-30 Avda. Catalunya 

PAU-34 Ausias March 

PAU-36 Camí de Can Llonch 

PAU-40 Colom 

PAU-42 Catalunya - Castell 

PMU-05 Camí de Can Padró 

PMU-10 Cal Viejo 

PMU-02 La Pujada 

PMU-07 Camí Reial 

SUD-05 Can Maiol Nord  

SUD-08 Bosc de Can Padró (actualment SUD-04. Bosc Can Padró-Riera Caldes) 

Les propostes formulades pel POUM en els àmbits de planejament comporten 
incidències sobre les carreteres pel que fa als aspectes relatius als accessos, usos, 
ordenació de l'edificació, trànsit general i seguretat viària; tot i que aquestes podran 
ser compatibles amb els requeriments que es realitzen en aquest informe. 
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Respecte del sistema viari, l'informe determina que s'han de tenir en compte les 
següents consideracions: 

Reduccions de la línia d'edificació en trams de les carreteres B-143 i C-59 

En els àmbits de sòl urbà confrontants amb la travessera de la B-143 l'ordenació de 
l'edificació plantejada pel POUM es considera factible d'acord amb allò que disposa 
l'article 41.1 del TRLC, atès que el front segueix les alineacions consolidades i es 
donen les circumstàncies establertes en l'article 87.1b del Reglament general de 
carreteres. 

En els àmbits de sòl urbà a ambdues bandes del túnel de la C-59 i del seu accés sud, 
les reduccions de la línia d'edificació plantejades hauran de venir justificades per la 
necessitat d'ordenació del sostre adequadament. Només en aquesta circumstància, 
que haurà de valorar l'òrgan a qui li correspon, en l'aprovació del POUM es podran 
admetre aquestes reduccions. 

Rotondes i interseccions a la B-143 

- SUD-01. Forn del Vidre 

 La nova rotonda es podrà realitzar quan se suprimeixi l'existent, i restarà 
supeditada a la configuració viària de connexió entre la B-143 i la C-59 amb el 
Quart Cinturó. 

- PMU-11. La Pujada 

 La rotonda de 40,00 m a la intersecció de la B-143 amb l'Av. Josep Mª Folch i 
Torras té un encaix difícil en alçat, atès que el pendent mig de l'Av. és d'un 11 % 
aprox.  

- PMU-10. Cal Viejo 

 La rotonda de 40,00 m a la intersecció de la B-143 amb el c. d'Arquitecte Falguera 
i el c. Viver té un encaix difícil en alçat, atès que el pendent mig del trams 
d'aquest carrers a la cruïlla és del 5% aprox. 

- PAU-9. El Castell  

 La rotonda de 40,00 m a la intersecció de la B-143 amb el c. Indústria té un encaix 
difícil en alçat, atès que el pendent mig del tram d'aquest carrer entre l'Av. 
Catalunya i Camí Ral és del 11% aprox. 

- SUD-12. Industrial-Llevant 

 La rotonda de 40,00 m a la intersecció de la B-143 amb el c. Orfebreria i amb el c. 
Montseny té un encaix difícil en alçat, atès que el pendent mig del tram d'aquests 
carrers és del 5% aprox. 

 La connexió amb la carretera B-143 del carrer del Migdia en T requereix un encaix 
difícil, atès que el pendent  resultant del nou tram de vial és del 15% aprox. 
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Les rotondes esmentades només es podran autoritzar si s'ajusten en posició i en 
definició geomètrica a la instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la 
Generalitat de Catalunya. 

Urbanització sobre el túnel de la C-59 

En els àmbits de sòl urbà d'ambdós costats del túnel de la C-59 es planteja la 
formació d'un espai lliure i un nou vial que creuarà la carretera en el tram cobert. 

En els projectes d'urbanització caldrà incloure un estudi específic que acrediti que 
l'estat de tensions i deformacions produït en el terreny no afecta ni afectarà 
negativament la volta del túnel. 

Desdoblament C-59 

En el document del POUM es considera el desdoblament de la C-59 pel costat est 
de la via existent i la modificació del traçat a l'extrem nord amb la connexió amb el 
Quart Cinturó al municipi de Caldes de Montbui, tal com s'estava plantejant en els 
estudis de planejament de carreteres. 

Via interpolar C-155 

En els plànols d'ordenació del POUM figura una reserva per a la futura via 
interpolar pel corredor de la carretera C-155, però està definida en funció d'un 
estudi anterior i, per tant, caldrà ajustar la reserva de vial d'acord amb el plànol 
que s'adjunta a l'informe i permetre també, en el tram entre la riera de Caldes i la 
C-59, el pas per la mitjana del tren-tramvia de Sabadell Granollers. 

Acabament de la Ronda est de Polinyà 

Cal respectar la reserva del document, que és concordant amb el traçat previst en 
el vigent Pla especial. 

Pel que fa a les infraestructures de transport col·lectiu terrestre, bus-tramvia, i tren-
tramvia, s’assenyala el següent: 

Bus-tramvia 

Es considera adequada i amb amplada suficient la reserva viària a l'Av. Catalunya, 
per tal de poder permetre la realització en un futur d'una línia de bus o tramvia. 

Tren-tramvia 

Tot i que en la memòria és planteja el traçat del tren-tramvia de Granollers a 
Sabadell, previst en el PTMB, no queda recollit en els plànols corresponents. 

En conseqüència, el document del POUM ha de garantir la viabilitat de la proposta 
del PTMB pel que fa al traçat de la via, si més no, haurà de garantir un traçat similar 
que sigui compatible amb l'ordenació plantejada, de manera que la traça es pogués 
situar en sòls públics no edificables. Per tant, el traçat haurà de ser compatible amb 
les ordenacions que es plantegen en el SUD de Llevant industrial i en el PAU de Can 
Planes. En qualsevol del traçats que s'esculli caldrà delimitar una reserva mínima 
de 30 m d'amplada, centrada en l'eix del traçat i protegida a cada banda per 
sengles línies d'edificació separades a 10 m dels límits de la reserva. 
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Per tal d'assegurar la viabilitat a Palau-solità i Plegamans d'un recorregut del tren-
tramvia de Sabadell a Granollers per un corredor alternatiu al previst en el PTMB, 
s'haurà d'ampliar la reserva de la Via interpolar, de manera que permeti el pas 
d'aquesta per la mitjana en el tram comprés entre la riera de Caldes i la C-59. 

 

Vista l'exposició que es realitza en l'informe, pel que fa a les infraestructures de 
mobilitat terrestre, s'estableixen, en la conclusió de l'informe, les prescripcions 
següents: 

1. S'han de respectar les limitacions d'usos fixades en el TRLC i en el Reglament 
General de Carreteres en les zones adjacents a les carreteres. 

 La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present POUM 
s'hauran d'ajustar als requeriments de la normativa sectorial vigent. 

2. S'haurà de respectar amb caràcter general la línia d'edificació a 50,00 m de les 
arestes exteriors de les calçades de la carretera C-59 desdoblada i a 25,00 m de 
les arestes exteriors de les caçades de les carreteres C-155 i B-143, sense 
perjudici que en els trams en sòl urbà es podrà mantenir la que hagi fixat el 
planejament vigent Només s'admetran en sòl urbà les reduccions de la línia 
d'edificació plantejades pel POUM si s'ajusten als criteris indicats a la valoració. 
La línia d'edificació s'haurà de dibuixar en tots els plànols d'ordenació del POUM. 

3. Cal ajustar el POUM a les condicions assenyalades a l'apartat de valoració. 

4. En les reserves per a infraestructures de mobilitat terrestre no s'hi admetrà la 
construcció de cap mena d'edificació ni moviment de terres. Un cop executades 
les infraestructures, i per tal d'adequar les qualificacions del sòl a la realitat 
construïda, els terrenys inclosos en les franges de reserva, situats forra de la zona 
de domini públic viari i amb les servituds corresponents, podran recuperar la 
qualificació original, mitjançant la tramitació de la pertinent figura de modificació 
del planejament urbanístic. 

5. El sòl de les reserves per a infraestructures de mobilitat terrestre comprès en 
àmbits de PAU, PMU O SUD que sigui necessari per a la implantació de les 
mateixes, serà de cessió obligatòria, gratuïta i lliure de càrregues i gravàmens. 

6. És d'aplicació a tots els efectes pel que fa a la vialitat  la legislació de carreteres 
(Text refós de la Llei de Carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 
d'agost i el Reglament general de carreteres, aprovat pel decret 293/2003, de 18 
de novembre), i per tant, prevaldrà en cas de contradiccions a la normativa del 
POUM. 

7.  Pel que fa a l'ajust de l'estudi de mobilitat al Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, s'estarà 
al que es determini en l'informe de mobilitat a que fa referència l'article 20.2 del 
mateix decret. 

8. El POUM haurà d'incloure en la Normativa l'obligació del compliment de la 
legislació de carreteres vigent, el Decret legislatiu 2/2009, de 25 agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Decret 293/2003, de 18 de 
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novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de Carreteres, per a totes les 
masies  i cases rurals situades a la zona d'afecció de les carreteres C-59, C-155 i B-
143. Aquesta prescripció s'haurà d'incloure també a les fitxes individualitzades de 
cada element situat a la zona d'afecció d'aquestes carreteres. 

9. D'acord amb l'article 84 del reglament general de carreteres, aprovat pel decret 
293/2003, de 18 de novembre, entre el límit de la zona de domini públic de les 
carreteres i la corresponent línia d'edificació no es poden autoritzar obres de 
consolidació d'edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de 
volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i 
manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i, n cas de canvi d'ús, 
siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de valor que 
aquestes obres comportin no pot ser tingut en compte als efectes expropiatoris. 

10. En el supòsit que els projectes i obres de conservació de qualsevol de les masies i 
cases rurals que el POUM inclou en el Catàleg, comportin la construcció de nous 
accessos o la modificació dels actuals des de les carreteres esmentades caldrà 
obtenir l'informe preceptiu del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona. 

11. En el planejament derivat i en els projectes d'urbanització, caldrà donar 
compliment a totes les prescripcions anteriors i les que segueixen a continuació. 

12. En tots els trams de les carreteres confrontants amb sòl urbanitzable i/o sòl urbà 
objecte d'un polígon d'actuació urbanística o d'un pla de millora urbana, el 
planejament derivat i els projectes d'urbanització hauran de precisar la vialitat de 
cadascun d'aquests àmbits i els seus accessos a les carreteres. Els àmbits dels 
sectors s'hauran d'ajustar per tal d'incloure en el seu interior el sòl necessari per 
a la construcció dels seus accessos a les carreteres. Els costos de tots aquests 
intercanviadors i de les actuacions d'adequació de les carreteres que siguin 
necessàries s'hauran d'incloure en les càrregues d'urbanització imputables als 
sectors beneficiats. 

13. En el planejament derivat i en els projectes d'urbanització, el disseny de tots els 
elements viaris de connexió a les carreteres es farà d'acord amb la instrucció de 
traçat de carreteres 3.1-IC i amb la instrucció per al disseny i projecte de 
rotondes de la Generalitat de Catalunya. En cap cas s'admetran rotondes partides 
ni en general les interseccions en creu. Únicament s'admetran en trams de 
travessera aquelles interseccions en creu que es justifiqui la seva necessitat per la 
configuració de la trama urbana. 

14. Els sistemes de drenatge dels àmbits adjacents a les carreteres hauran de ser 
independents dels d'aquestes, i s'hauran de definir de manera que no generin 
problemàtica sobre les mateixes. 

15. Les actuacions que es plantegin en les zones de protecció de la carretera, incloses 
les infraestructures de subministrament, electricitat, aigua, gas, clavegueram, 
telefonia i qualsevol altre servei, s'ajustaran, en el planejament derivat i en els 
projectes d'urbanització, als requeriments establerts a aquest efecte al 
Reglament general de carreteres, Decret 293/2003 de 18 de novembre, i a les 
normatives tècniques aplicables en cada cas. 
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16. Pel que fa a la publicitat visible des de les carreteres caldrà respectar els 
requeriments establerts en l'article 42 del Text refós de la Llei de Carreteres, 
modificat per la Llei 19/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa. 

17. El planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els 
corresponents projectes d'urbanització hauran d'incloure l'obligació, per part del 
promotor, del compliment de la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica del medi nocturn. En el cas de produir-se contaminació 
acústica o enlluernament sobre les carreteres, el promotor haurà d'executar, a 
càrrec seu, les mesures de protecció pertinents. 

18. No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu 
que afecti a la seguretat viària en les zones adjacents a les carreteres. Totes les 
activitats hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l'Administració Ambiental i el Reglament 
corresponent que figura en el Decret 136/1999, de 18 de maig. 

19. El planejament derivat i els projectes d'urbanització que afectin les carreteres C-
59, C-155 i B-143 hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant del Servei 
Territorial de Carreteres de Barcelona. 

 

Resposta18: 

Les propostes d’actuacions, mesures o simplement anotacions de la Direcció General 
s’inclouran en el document del POUM, per tal de complimentar i justificar les 
determinacions d'aquest informe. 

Del contingut de l’informe no se’n deriva cap necessitat de canvis substancials en el  
document del POUM, tot i que en els apartats corresponents de la normativa i de la 
memòria del document que es presenta a aprovació provisional s’afegeixen un seguit 
de criteris, actuacions i anotacions; així com determinades modificacions en els plànols 
de traçat i de reserves de les diferents alternatives de mobilitat (transport per a 
carreteres, transport col·lectiu terrestre (bus-tramvia, tren-tramvia)). 

En concret, les consideracions a tenir en compte en el document del POUM, que 
s'inclouen en la memòria, normativa i plànols corresponents, són les següents: 

1. Encara que resulta evident que la vialitat i les connexions amb les carreteres 
definides en el present POUM, s'han d'ajustar als requeriments de la normativa 
sectorial vigent, en la memòria i en la normativa d'aquest document quedarà 
així especificat.  

 També quedaran determinades, en el document del POUM, les limitacions 
d'usos fixades en el TRLC i en el Reglament General de Carreteres, en les zones 
adjacents a les carreteres. 

                                                
18 La resposta ja va ser tramesa a la Direcció General el 17/03/2014 (Reg. Sortida 1549). Veure 
Annex 
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 Tots aquests requeriments de la normativa sectorial vigent, les limitacions 
fixades en el TRLC i en el Reglament General de Carreteres, quedaran 
especificats en la memòria i en la normativa amb caràcter general i en les fitxes 
individualitzades corresponents. 

2. En la normativa i en els plànols queda determinat amb caràcter general la línia 
d'edificació a 50,00 m de les arestes exteriors de les calçades de la carretera C-
59 desdoblada, i a 25,00 m de les arestes exteriors de les calçades de les 
carreteres C-155 i B-143, sense perjudici que en els trams en sòl urbà es 
mantingui la que ha fixat el planejament vigent. 

 Només s'admetran en sòl urbà les reduccions de la línia d'edificació plantejades 
pel POUM si s'ajusten als criteris indicats a la valoració i, per tant, la línia 
d'edificació s'haurà de dibuixar en tots els plànols d'ordenació del POUM. 

 Pel que fa aquesta prescripció, es revisarà que s'hagi realitzat en tota la 
documentació escrita i gràfica. 

3. El document del POUM, tal com demana la Direcció General d’Infrastructures 
de Mobilitat Terrestre, s'ajusta a les condicions establertes en l'apartat de 
valoracions de l'informe i, per tant, moltes d'aquestes consideracions 
s'inclouran en la normativa, tant en la part escrita com gràfica i en les fitxes 
corresponents dels PAU's, PMU's i SUD's. Aquestes són les següents: 

- La reducció de la línia d'edificació plantejada en els àmbits de sòl urbà a 
ambdues bandes del túnel de la C-59 i del seu accés sud, vindrà justificada 
per la necessitat d'ordenació del sostre adequadament, i només en aquesta 
circumstància, que haurà de valorar l'òrgan a qui li correspon l'aprovació del 
POUM, es podrà admetre aquesta reducció. 

 En la fitxa corresponent quedarà establerta la justificació, que resulta evident 
per la falta d'espai, per tal de recolocar l'aprofitament que l'actual 
planejament determina. En la fitxa del PMU-06. Font de Sant Josep i en el 
PAU-10. Els Turons quedarà reflectida i justificada la posició de l'edificació. 

- La nova rotonda a la B-143 inclosa en el SUD-01. Forn del Vidre només es 
podrà realitzar quan se suprimeixi l'existent, i restarà supeditada a la 
configuració viària de connexió entre la B-143 i la C-59 amb el Quart Cinturó. 
La realització d'aquesta rotonda seguirà la instrucció de traçat de carreteres 
3.1-IC i amb la instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la 
Generalitat de Catalunya, sense perjudici que la vialitat de l'Av. Catalunya 
pugui perdre el seu caràcter de via interurbana i es determinin de forma 
expressa altres criteris de tractament, traçat, geometria, etc., de la via com a 
urbana. 

- La rotonda de 40,00 m a la intersecció de la B-143 amb l'Av. Josep Mª Folch i 
Torras, inclosa en el PMU-11. La Pujada,  ens consta que té un encaix prou 
complicat, però resulta necessària per la mobilitat del municipi, donant 
accessibilitat des de la carretera a dos barris importants del municipi (Els 
Turons i Can Falguera). Per tant, s'haurà de definir i concretar tècnicament, 
en el planejament derivat i fonamentalment en el projecte d'urbanització, el 
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seu traçat i la seva configuració, seguint amb la instrucció de traçat de 
carreteres 3.1-IC i amb la instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la 
Generalitat de Catalunya; sense perjudici que l'Av. Catalunya pugui perdre el 
seu caràcter de via interurbana i es determinin de forma expressa altres 
criteris de tractament, traçat, geometria, etc., de la via com a urbana. 

- La rotonda de 40,00 m a la intersecció de la B-143 amb el c. d'Arquitecte 
Falguera i el c. Viver, inclosa en el PMU-10. Cal Viejo,  ens consta que també 
té un encaix prou complicat, però resulta necessària per la mobilitat del 
municipi, donant accessibilitat des de la carretera a una bona part del sòl 
urbà del municipi. Per tant, s'haurà de definir i concretar tècnicament, en el 
planejament derivat i fonamentalment en el projecte d'urbanització, el seu 
traçat i la seva configuració, seguint amb la instrucció de traçat de carreteres 
3.1-IC i amb la instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la 
Generalitat de Catalunya; sense perjudici que la vialitat de l'Av. Catalunya 
pugui perdre el seu caràcter de via interurbana i es determinin de forma 
expressa altres criteris de tractament, traçat, geometria, etc, de la via com a 
urbana. 

- La rotonda de 40,00 m a la intersecció de la B-143 amb el c. Indústria, inclosa 
en el PAU-09. El Castell, té un encaix força difícil en alçat, atès que el pendent 
mig del tram d'aquest carrer entre l'Av. Catalunya i Camí Ral és del 11% 
aprox. No obstant, resulta molt necessària per la mobilitat del municipi, 
donant accessibilitat des de la carretera a una bona part del sòl urbà del 
municipi i a totes les urbanitzacions de la banda de ponent, a l'altre costat de 
la riera de Caldes, amb el pont Can Cladelles. Per tant, s'haurà de definir i 
concretar tècnicament, en el projecte d'urbanització, el seu traçat i la seva 
configuració, seguint amb la instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i amb la 
instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de 
Catalunya; sense perjudici que la vialitat de l'Av. Catalunya pugui perdre el 
seu caràcter de via interurbana i es determinin de forma expressa altres 
criteris de tractament, traçat, geometria, etc., de la via com a urbana. 

- La rotonda que es situa a la intersecció de la B-143 amb el c. Orfebreria i amb 
el c. Montseny, que queda inclosa en el SUD Industrial Llevant, té un encaix 
també força complicat, atès que el pendent mig del tram d'aquests carrers és 
del 5% aprox. Si tècnicament resultés un problema realitzar una nova 
rotonda, es deixaria la intersecció en T actualment existent. Per tant, s’haurà 
de definir i concretar tècnicament, en el projecte d'urbanització, la 
configuració d'aquesta intersecció, seguint amb la instrucció de traçat de 
carreteres 3.1-IC i amb la instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la 
Generalitat de Catalunya; sense perjudici que la vialitat de l'Av. Catalunya 
pugui perdre el seu caràcter de via interurbana i es determinin de forma 
expressa altres criteris de tractament, traçat, geometria, etc., de la via com a 
urbana. 

 Pel que fa a la intersecció entre la carretera B-143 i el carrer del Migdia en T, 
no és factible aquesta connexió pel que fa el trànsit rodat, degut a la gran 
pendent que hi ha; per tant, el document del POUM contempla la continuïtat 
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viària però només amb caràcter peatonal, és a dir, la qualificació del vial és de 
Xr (només d'accés peatonal). 

- En els àmbits de sòl urbà, sobre el túnel de la C-59 en el barri de Els Turons es 
planteja la formació d'un espai lliure i un nou vial que creuarà la carretera en 
el tram cobert (en sòl urbà); per tant, quan es realitzi la seva urbanització 
caldrà incloure un estudi específic que acrediti que l'estat de tensions i 
deformacions produït en el terreny no afecta ni afectarà negativament la 
volta del túnel. 

- Pel que fa a la via interpolar C-155, el document del POUM aprovat 
inicialment ha determinat una reserva diferent a la que en l'actualitat la 
Direcció General d’Infrastructures de Mobilitat Terrestre acredita en els 
plànols que s'adjunten en el seu informe, donat que s’ha reconsiderat la 
solució definitiva consensuada anteriorment amb l'Ajuntament. 

 Per tant, el document del POUM ajustarà aquesta reserva de vial d'acord amb 
el plànol adjuntat, tenint en compte l'encaix necessari per evitar qualsevol 
tipus d'afectació urbanística. Aquesta modificació del traçat del sistema viari 
permetrà també, en el tram entre la riera de Caldes i la C-59, el pas per la 
mitjana del tren-tramvia de Sabadell Granollers. 

 Tot i que en la memòria és planteja el traçat del tren-tramvia de Granollers a 
Sabadell, previst en el PTMB, no queda recollit en els plànols corresponents, 
tal com planteja la Direcció General d’Infrastructures de Mobilitat Terrestre. 
En conseqüència, el document del POUM a aprovar provisionalment garantirà 
la viabilitat de la proposta del PTMB, amb un traçat similar que sigui 
compatible amb l'ordenació plantejada, de manera que la traça es situï en 
sòls públics no edificables. El traçat haurà de ser compatible amb les 
ordenacions que es plantegen en el SUD de Llevant industrial i en el PAU de 
Can Planes.  

 Per tal d'assegurar la viabilitat a Palau-solità i Plegamans d'un recorregut del 
tren-tramvia de Sabadell a Granollers per un corredor alternatiu al previst en 
el PTMB, s'ampliarà la reserva de la Via interpolar de manera que permeti el 
pas d'aquesta per la mitjana en el tram comprés entre la riera de Caldes i la C-
59, així com també a través del sòl no urbanitzable, vorejant la riera de Caldes 
fins arribar de nou a la reserva determinada pel PTMB per enllaçar amb el 
tram de Polinyà. 

 En els dos traçats amb caràcter provisional, caldrà delimitar una reserva 
mínima de 30 m d'amplada, centrada en l'eix del traçat i protegida a cada 
banda per sengles línies d'edificació separades a 10 m dels límits de la 
reserva. 

4. En les reserves per a infrastructures de mobilitat terrestre no s'admet la 
construcció de cap mena d'edificació ni moviments de terres. Un cop 
executades les infrastructures, i per tal d'adequar les qualificacions del sòl a la 
realitat construïda, els terrenys inclosos en les franges de reserva, situats fora 
de la zona de domini públic viari i amb les servituds corresponents, podran 
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recuperar la qualificació dels terrenys adjacents (colindants), mitjançant la 
tramitació de la pertinent figura d’adequació del planejament urbanístic. 

5. El sòl de les reserves per a infrastructures de mobilitat terrestre comprés en 
àmbits de PAU, PMU O SUD que sigui necessari per a la implantació de les 
mateixes, serà òbviament de cessió obligatòria, gratuïta i lliure de càrregues i 
gravàmens, amb la corresponent urbanització. 

6. En cas de contradiccions a la normativa del POUM, serà d'aplicació la legislació 
de carreteres (Text refós de la Llei de Carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2009, de 25 d'agost i el Reglament general de carreteres, aprovat pel decret 
293/2003, de 18 de novembre), i per tant, prevaldrà en cas de contradiccions a 
la normativa del POUM. 

7.  L'estudi de mobilitat es reajustarà en funció del Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. 
Aquest estudi es reajustarà segons el que determini l'informe de mobilitat a 
que fa referència l'article 20.2 del mateix decret. 

8. El POUM inclourà, fonamentalment en la Normativa, l'obligació de compliment 
de la legislació de carreteres vigent, el Decret legislatiu 2/2009, de 25 agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Decret 293/2003, de 18 
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de Carreteres. 

 En les fitxes de totes les masies  i cases rurals situades a la zona d'afecció de les 
carreteres C-59, C-155 i B-143, s'establirà concretament i individualment el 
compliment de la legislació de carreteres vigent, el Decret legislatiu 2/2009, de 
25 agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i el Decret 
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 
Carreteres. 

9. S'especificarà clarament a la normativa que, d'acord amb l'article 84 del 
reglament general de carreteres, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, entre el límit de la zona de domini públic de les carreteres i la 
corresponent línia d'edificació no es poden autoritzar obres de consolidació 
d'edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de volum de 
l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i 
manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i, en cas de canvi d'ús, 
siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de valor 
que aquestes obres puguin comportar no pot ser tingut en compte als efectes 
expropiatoris. 

10. En el supòsit que els projectes i obres de conservació, de qualsevol de les 
masies i cases rurals que el POUM inclou en el Catàleg, comportin la 
construcció de nous accessos o la modificació dels actuals des de les carreteres 
esmentades, caldrà obtenir l'informe preceptiu del Servei Territorial de 
Carreteres de Barcelona. 

11. El planejament derivat i els projectes d'urbanització s’adequaran a la legislació 
de carreteres vigent, Decret legislatiu 2/2009, de 25 agost, pel qual s'aprova el 
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Text refós de la Llei de carreteres, i el Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament general de Carreteres. 

12. Entenent que el document del POUM aprovat inicialment ja té en compte la 
urbanització dels vials interns de cada àmbit (PAU, PMU, SUD), així com dels 
vials externs necessaris pel desenvolupament d'aquests; amb caràcter general, 
tots els trams de les carreteres confrontants amb sòl urbanitzable i/o sòl urbà 
objecte d'un polígon d'actuació urbanística o d'un pla de millora urbana, el 
planejament derivat i els projectes d'urbanització hauran de precisar la vialitat 
de cadascun d'aquests àmbits i els seus accessos a les carreteres. Els àmbits 
dels sectors s'hauran d'ajustar per tal d'incloure en el seu interior el sòl 
necessari per a la construcció dels seus accessos a les carreteres. Els costos de 
tots aquests intercanviadors i de les actuacions d'adequació de les carreteres 
que siguin necessàries s'hauran d'incloure en les càrregues d'urbanització 
imputables als sectors beneficiats. 

13. En la normativa quedarà determinat que, en el planejament derivat i en els 
projectes d'urbanització, el disseny de tots els elements viaris de connexió a les 
carreteres es farà d'acord amb la instrucció de traçat de carreteres 3.1-IC i amb 
la instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de 
Catalunya. En cap cas s'admetran rotondes partides ni en general les 
interseccions en creu. Únicament s'admetran en trams de travessera aquelles 
interseccions en creu que es justifiquin per la configuració de la trama urbana. 

14. També es concretarà en la normativa urbanística de caràcter general, i en les 
fitxes específiques, que els sistemes de drenatge dels àmbits adjacents a les 
carreteres hauran de ser independents dels d'aquestes, i s'hauran de definir de 
manera que no generin problemàtica sobre les mateixes. 

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

16. En la normativa del POUM a aprovar provisionalment, s'especificarà que pel 
que fa a la publicitat visible des de les carreteres caldrà respectar els 
requeriments establerts en l'article 42 del Text refós de la Llei de Carreteres, 
modificat per la Llei 19/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa. 

17. En el document, per la seva aprovació provisional, s'especificarà que el 
planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els 
corresponents projectes d'urbanització hauran d'incloure l'obligació, per part 
del promotor, del compliment de la Llei 6/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica del medi nocturn. En el cas de produir-se 
contaminació acústica o enlluernament sobre les carreteres, el promotor haurà 
d'executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents. 
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18. També quedarà patent, en la normativa del document del POUM a aprovar 
provisionalment, que no es permetran activitats que generin fums, pols, vapors 
o qualsevol altre residu que afecti a la seguretat viària en les zones adjacents a 
les carreteres. Totes les activitats hauran de complir amb tot allò que estableix 
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració 
Ambiental i el Reglament corresponent que figura en el Decret 136/1999, de 18 
de maig. 

19. En els apartats corresponents de la normativa s'especificarà que el planejament 
derivat i els projectes d'urbanització que afectin les carreteres C-59, C-155 i B-
143 hauran d'obtenir l'informe favorable vinculant del Servei Territorial de 
Carreteres de Barcelona. 

 
 

Petició 25 Registre d’entrada núm. 6000 de 10/06/2013 
  Direcció General d’Afers Religiosos – Sr. Xavier Puigdollers Noblom 
  Via Laietana, 14 08003 BARCELONA 

 
Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

El POUM no conté l’avaluació i justificació de les necessitats de sòl per a centres de 
culte (art. 4 Llei 16/2009 i 3 Decret 94/2010).  

Cal presentar estudis específics en aquest sentit i els suggeriments que formulen les 
esglésies, confessions i comunitats religioses en el decurs del procés de participació. 
 

Resposta19 

Les dificultats d’aplicació de la Llei 16/2009 han donat lloc a la seva proposta de 
modificació, aprovada pel Govern de la Generalitat mitjançant Projecte de Llei en data 
13/09/2011, actualment en tràmit parlamentari i pendent d’aprovació. 

Per aquest motiu, segons s’explicita en els propis Acords de Govern, la modificació 
garanteix un absolut respecte al principi d’autonomia local i l’adaptació de les 
necessitats pròpies de cada municipi, per la qual cosa s’abandona l’exigència de 
preveure –en els POUM- sòls on s’admetin els usos de caràcter religiós de nova 
implantació.  

En tot cas, val a dir que, no existeix una explícita demanda o necessitat social prèvia en 
relació als centres de culte, i que la clau d’equipaments comunitaris (E) conté de forma 
expressa la possibilitat de destí a l’ús religiós (E.4). 

                                                
19 La resposta ja va ser tramesa a la Direcció General el 17/03/2014 (Reg. Sortida 1548; veuren 
Annex, pàgines 237 a 242)), i donà lloc a l’emissió d’un segon informe, de data 23/04/2014 
(Reg. Entrada 4426). El document que es presenta a aprovació provisional i definitiva incorpora 
totes les prescripcions establertes per l’organisme. 
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Petició 27 Registre d’entrada núm. 7548 de 04/07/2013 
Ministerio de Fomento – Dirección General Carreteras- Demarcació de 
Carreteras del Estado en Cataluña 

  c/de la Marquesa, 12 08003 BARCELONA 

 
Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

El POUM està afectat per el “Estudio Informativo Cierre de la Autovía Orbital con clave 
EI-4-B-16”, aprovat provisionalment pel Ministeri el 26/07/2010. 

Per tant, en l'informe del Ministerio de Fomento es demana que, tant en els plànols 
com en la memòria del POUM quedin reflectides les diferents alternatives d’aquest 
Estudi Informatiu, que afecti al municipi de Palau-solità i Plegamans. 

 

Resposta20: 

Per una banda, en el mateix Informe s'esmenta que l’estudi al qual fa referència ha 
estat aprovat només provisionalment, de forma que, no sembla adequat incorporar al 
POUM, una determinació que derivaria d’un expedient encara no definitiu. 

En un altre sentit, el POUM ha incorporat les previsions contingudes en el Pla 
Territorial de la Regió metropolitana de Barcelona, instrument que ja va adoptar una 
posició determinada en la controvèrsia existent pel que fa al Quart Cinturó. 

S’entén que l’Administració de la Generalitat, coneixedora de tots els detalls de l’estat 
de tramitació dels projectes, podrà fixar el millor criteri en l’aprovació definitiva del 
POUM, sense que s’apreciï la necessitat de modificar el document de POUM per part 
de l’Ajuntament. 
 
 

Petició 29 Registre d’entrada núm. 6170 de 12/06/2013 
Direcció General d’Administració Local-Cap Servei de Règim Local Sr. 
Víctor Siles i Marc 

  Via Laietana, 26  08003 BARCELONA 

Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 
En la data d’emissió de l’informe no s’ha realitzat el procediment de delimitació de les 
línies de terme comunes entre el municipi i els seus municipis veïns. Quan hagi 
finalitzat el procediment, se’n donarà trasllat als ajuntaments afectats (art. 37.2 Decret 
244/2007).  
 
 
 

                                                
20 La resposta va ser tramesa a la DG el 17/03/2014 (registre sortida 1549; veure 
Annex, pàgines 247 a 252) 
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Resposta: 

No és necessari cap canvi del POUM. 
 
 
 

Petició 30 Registre d’entrada núm. EACAT E/000364-13 de 27/05/2013 
Consell Català de l’Esport 

  Tràmit telemàtic 

Antecedents 

El municipi de Palau-solità i Plegamans té com a planejament general dins el seu terme 
el Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat definitivament en data 27.07.1978. 

En els últims anys, s'ha volgut tirar endavant un nou Pla d'Ordenació Urbanístic 
Municipal (POUM), el qual s'ha aprovat inicialment per segona vegada pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el 30 d’abril de 2013. 

En data del 7 de maig de 2013, l’alcaldessa de Palau-solità i Plegamans va sol·licitar 
l’informe sobre el document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-solità 
i Plegamans, en virtut del que disposa a l’article 83.5 del Decret legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

El document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-solità i Plegamans va 
estar presentat al Consell Català de l'Esport en suport digital. 

El 27 de maig de 2013, va entrar per registre a l'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, en format telemàtic, l'informe del Consell Català de l'Esport, referent al 
document del POUM. 
 
Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

L'informe del Consell Català de l'Esport va ser desfavorable, des del punt de vista de la 
planificació esportiva, pels motius següents: 

1. La Memòria del POUM no esmenta el PIEC (Pla director d’instal.lacions i 
equipaments esportius aprovat per Decret 95/2005) com a pla territorial 
sectorial de l’esport. 

2. El POUM no inclou l’anàlisi dels equipaments esportius existents en el 
municipi, i no quantifica la proposta de sòl específic d'equipaments esportius 
i tampoc la compara amb el planejament vigent. 

3. La proposta de sòl per a equipaments esportius, que fa el POUM, no s'ajusta 
amb la que fa el MIEM, per la planificació esportiva del municipi. 
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Resposta21: 

Pel que fa a l'informe del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya al 
document del POUM, s’han atès totes les consideracions contingudes en aquest, en el 
sentit següent: 

1. Pel que fa a la primera petició de l'informe d'Esports, la Memòria del 
document del POUM, per la seva aprovació provisional, fa referència al PIEC 
(Pla director d’instal.lacions i equipaments esportius aprovat per Decret 
95/2005) com a pla territorial sectorial de l’esport. 

 La memòria del POUM, en el capítol X. Integració de les directrius dels 
diferents organismes, conté un apartat exclusiu on s'explica la Llei de l'Esport 
i la finalitat i els objectius d'aquesta. 

 En aquest apartat, que fa referència al Decret Legislatiu 1/2000, pel qual 
s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, s'explica de manera sintetitzada 
quina és la finalitat de la Llei, els seus objectius i les diverses consideracions, 
així com el seu compliment, pel que fa al document del POUM. 

 Aquest apartat de la memòria es transcriu literalment, i és el següent: 

"Decret Legislatiu 1/2000 pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de 
l’esport 

El document del POUM compleix amb les determinacions del Decret 
Legislatiu 1/2000 pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 

L'article 1 d'aquesta Llei de l’esport ens determina la finalitat de la 
mateixa, que es transcriu literalment a continuació: 

La finalitat d’aquesta Llei és, d’acord amb l’article 9.29 de l’Estatut 
d’autonomia, la definició dels objectius i dels principis rectors de 
l’esport, l’ordenació del règim jurídic i de l’organització institucional 
de l’esport a Catalunya, i la regulació de la jurisdicció esportiva. 

L'article 2, de la mateixa, ens determina els objectius bàsics d’aquesta 
Llei, que són fonamentalment, tal com es determina literalment en 
l'article corresponent, els següents: 

Els objectius bàsics d’aquesta Llei són el foment, la divulgació, la 
planificació i coordinació, l’execució, l’assessorament i la implantació 
de la pràctica de l’activitat física i l’esport arreu de Catalunya, a tots 
els nivells i estaments socials, a fi de fer realitat el dret de tot ciutadà 

                                                
21 La resposta ja va ser tramesa el 16/06/2014 (Reg. Sortida S000096-2014; veure Annex, 
pàgines 253 a 283), i donà lloc a un segon informe favorable, de 15/07/2014 i rebut el 
22/07/2014 (Reg. Entrada E/000689-2014). El document que es presenta a aprovació 
provisional i definitiva incorpora totes les prescripcions establertes per l’organisme. 
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a desenvolupar o exercitar les seves facultats físiques, intel·lectuals i 
morals, mitjançant el lliure accés a una formació física adequada i a la 
pràctica de l’esport.  

Finalment, l'article 51 de la Llei de l'esport 1/2000, de 31 de juliol, 
determina una sèrie de consideracions, pel que fa al Pla director de 
l'esport, anomenat PIEC, que es transcriuen a continuació: 

1. Correspon al Consell Català de l’Esport redactar i tramitar el Pla 
director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya i al 
secretari o secretària general de l’Esport aprovar el projecte de Pla. 

2. El Pla director s’ha de desenvolupar mitjançant programes 
d’actuació generals, sectorials o territorials, en atenció a la 
finalitat perseguida en cada cas. 

3. El Pla director té el caràcter de pla territorial sectorial i es regula, 
en allò que no disposa aquesta Llei, per la Llei 23/1983, de 21 de 
novembre, de política territorial. 

4.  El Pla director ha de determinar la localització geogràfica de les 
instal·lacions i dels equipaments esportius d’interès general, n’ha 
d’assenyalar el nombre i el caràcter bàsic o prioritari, i ha 
d’establir les determinacions i les tipologies tecnicoesportives de 
les instal·lacions esportives promogudes o construïdes per les 
entitats públiques de Catalunya. El Pla també ha d’assenyalar les 
etapes necessàries per a executar-ne les previsions. 

5. El Consell Català de l’Esport pot desenvolupar programes especials 
d’actuació, de caràcter territorial o de caràcter sectorial, mentre 
no existeixi el Pla director, però en cap cas no es pot utilitzar 
aquesta modalitat com a instrument de planificació general de les 
instal·lacions i els equipaments esportius de Catalunya. 

6. Les determinacions del Pla director d’instal·lacions i equipaments 
esportius de Catalunya, els programes d’actuació que el 
desenvolupin i els programes especials d’actuació són d’aplicació 
preferent per a l’Administració pública de Catalunya i s’han de 
portar a terme d’acord amb les prescripcions establertes en les 
disposicions que els aprovin. 

7. El Pla director ha d’ésser revisat cada cinc anys." 

 La memòria del POUM, conté en el mateix apartat del capítol X, una 
referència al Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de 
Catalunya, explicant en que consisteix, els seus objectius, i les diferents 
determinacions, que s'adjunten i es transcriuen a continuació: 

"Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya 

Aplicant els requisits marcats per la Llei de l’esport 1/2000, de 31 de juliol, 
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es dona compliment al PIEC amb la inclusió dels requeriments en matèria 
d’equipaments esportius en el document del POUM. 

Els equipaments esportius, són un pilar fonamental del sistema esportiu, 
ja que, a més de possibilitar la pràctica fisicoesportiva, formen part de les 
infraestructures que una societat necessita per millorar la seva qualitat de 
vida i facilitar una utilització adequada del lleure, del qual l’activitat 
fisicoesportiva és un dels principals components. 

La Llei de l’esport de Catalunya reconeix aquest fet i estableix que 
correspon al Consell Català de l’Esport redactar i tramitar el Pla director 
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC), que és 
l’instrument jurídic i tècnic mitjançant el qual el Govern de la Generalitat 
planifica, fomenta i coordina, tant la seva actuació com la de la resta 
d’institucions, organismes i entitats, adreçades a dotar Catalunya dels 
equipaments, que facilitin a tots els ciutadans la pràctica fisicoesportiva i 
contribueixin a fomentar, divulgar i implantar arreu de Catalunya l’esperit 
que aquestes pràctiques comporten. 

El PIEC ha de ser una eina que permeti tenir un coneixement exhaustiu de 
la realitat present en matèria d’equipaments esportius a Catalunya al 
mateix temps que estableixi les necessitats futures en funció d’unes 
previsions contrastades i d’uns criteris establerts. 

Els municipis com a entitats més properes a les necessitats particulars de 
cada indret, a partir de les especificacions del PIEC, concretaran i 
ajustaran les necessitats d'equipaments esportius a la realitat pròpia. 

Al mateix temps el Consell Català de l’Esport proposarà la localització dels 
equipaments d’àmbit supramunicipal en els municipis més adients i 
vetllarà per la seva utilització per part de tots els ciutadans de l’àmbit 
territorial corresponent. 

Els objectius del PIEC s’emmarquen en l’objectiu territorial comú que el 
Pla territorial general de Catalunya (PTGC) estableix per al conjunt de 
plans sectorials d’equipaments. 

Aquest objectiu comú pretén fer coherents les diferents polítiques i 
actuacions sectorials i alhora aconseguir una màxima igualtat territorial, 
posant les bases per a la racionalització dels equipaments, determinant 
els objectius de cobertura del territori i distribuint-los de forma 
equilibrada. 

El PIEC, d’acord amb allò que estableix la Llei de l’esport determina: 

• El nombre d'equipaments, així com el seu caràcter bàsic i prioritari. 

• La localització geogràfica dels equipaments esportius d’interès general. 

• Les tipologies tecnicoesportives de les instal·lacions que s’han de 

construir. 
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• Les etapes necessàries per executar les previsions. 

En definitiva, el PIEC és una eina bàsica que permet a l’Administració 
esportiva de la Generalitat, optimitzar i prioritzar les seves actuacions i 
subvencions per a la construcció i el condicionament dels equipaments 
esportius, amb la finalitat d’equilibrar i completar la xarxa 
d'equipaments, i atendre les necessitats específiques del conjunt 
d’activitats fisicoesportives en els diferents àmbits territorials de 
Catalunya. 

El PIEC, com a Pla director d'instal·lacions i equipaments de Catalunya, es 
dota del MIEM, per preveure als municipis, segons les seves necessitats, 
de les instal·lacions i els espais esportius necessaris. 

2. Pel que fa al segons punt, de l'informe del Consell Català de l'Esport, a on es 
demana que el nou POUM inclogui un anàlisi dels equipaments esportius 
existents en el municipi, es contempla aquesta petició. 

 En el document del POUM, per la seva aprovació provisional, s'inclou un 
anàlisi dels equipaments esportius existents en el municipi. 

 S'incorporen en el nou document del POUM una sèrie de plànols que 
analitzen els equipaments esportius segons el planejament vigent, l'estat 
actual dels equipaments esportius segons el MIEM, i finalment els 
requeriments definits pel MIEM. 

 Aquest plànols informatius son els següents: 

I5.01. Sistema d'equipaments esportius segons el planejament vigent 

I5.02. Estat actual dels equipaments esportius segons el MIEM 

I5.03. Requeriments definits pel MIEM en els espais esportius 

 També s'incorpora en la memòria una sèrie d'apartats, on es determina el 
mapa d'instal.lacions i equipaments esportius del municipi segons el MIEM, 
un anàlisi dels equipaments esportius actuals del municipi de Palau-solità i 
Plegamans segons el document del MIEM, i finalment la proposta, els 
requisits i necessitats que presenta el municipi segons el MIEM, es a dir, la 
proposta que determina aquest document i que, evidentment haurà 
d'acomplir i justificar el nou document del POUM. 

 Aquests apartats que es transcriuen literalment de la memòria son els 
següents: 

"Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEM) 

El MIEM és el mapa d'instal·lacions i equipaments esportius del municipi. 
És la principal eina del Pla director d'instal·lacions i equipaments de 
Catalunya (PIEC), que permet als municipis preveure les seves necessitats 
a nivell d'instal·lacions i espais esportius. 



 

 212 

Per tant, el MIEM ha de determinar, i així ho fa el MIEM del municipi de 
Palau-solità i Plegamans redactat el juny de l'any 2008, que va ser 
informat pel Consell Català de l'Esport el 21 de gener de 2010, les 
següents consideracions: 

1. Un Mapa de les instal·lacions i equipaments esportius del municipi 
com a  instrument de planificació municipal, que concreta i situa les 
necessitats dels equipaments esportius en l’àmbit municipal. 

2. Un Mapa que analitza les necessitats de tots els equipaments 
esportius del municipi, independentment del tipus de xarxa a què 
pertanyin, i les contrasta amb les establertes pel PIEC i els estudis de 
localització per a la xarxa bàsica. 

3. Un Mapa que incorpora la documentació i determinacions 
contemplades en l’apartat 8.3.4 del PIEC. 

4. La redacció i aprovació d'un Mapa d’equipaments esportius del 
municipi de Palau-solità i Plegamans, previ informe del Consell 
Català de l’Esport sobre l’adequació a les determinacions i directrius 
del PIEC. 

5. La incorporació i localització dels equipaments, en el cas que les 
conclusions dels Mapes d’instal·lacions i equipaments dels municipis 
s’ajustin als criteris del PIEC. 

El MIEM és un instrument de planificació municipal que ha de ser útil i 
s'ha d'adaptar a les circumstàncies i objectius de la política esportiva del 
municipi. 

Aquest document afrontar la demanda esportiva derivada d'un 
creixement demogràfic i urbanístic previst al municipi; i defineix les 
reserves de sòl que es destinaran a equipaments esportius. 

En el MIEM del municipi de Palau-solità i Plegamans s'estableixen tres 
tipus de xarxes d'equipaments esportius:  

• Xarxa Bàsica 

• Xarxa Complementària 

• Xarxa d'Interès Nacional 

a) Xarxa Bàsica 

 La Xarxa Bàsica es composa dels equipaments esportius convencionals 
amb un ús poliesportiu i no estacional. 

b) Xarxa Complementària 

 La Xarxa Complementària inclou els espais esportius que presenten 
singularitats en les seves característiques tècniques derivades de 
l'activitat que s'hi practica. 
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c) Xarxa d'Interès Nacional 

 La Xarxa d'Interès Nacional respon a les necessitats de l'esport d'alta 
competició, instal·lacions esportives per a esdeveniments de gran 
envergadura i centres d'alt rendiment. 

 

Anàlisi dels equipaments esportius actuals del municipi de Palau-solità i 
Plegamans segons el MIEM 

Segons el MIEM del municipi, Palau disposa de 21 equipaments esportius, 
que dins d'aquests es comptabilitzen un total de 79 espais esportius. 

Les instal·lacions esportives es classifiquen segons les seves 
característiques en la Xarxa Bàsica i la Xarxa Complementària. 

a) Xarxa Bàsica 

 La xarxa bàsica està formada per un total de 4 equipaments bàsics en 
els quals es disposen de 14 espais esportius, i els 6 centres 
d'ensenyament. 

 Aquests equipaments bàsics son els següents: 

� Camp de futbol municipal 

 Situat al centre geogràfic del municipi, en una zona on conflueixen 
les dues rieres i a uns 500 metres del centre, amb l'accés per una 
de les vies més important com es la Carrerada. 

 Es tracta d'un camp de futbol de gespa artificial i un camp 
d'entrenament. 

 La zona disposa de 20.734,78 m² de sòl d'equipament. 

� Poliesportiu i Camp de futbol de Can Falguera 

 Zona poliesportiva situada en una urbanització allunyada del 
centre del municipi, disposa d'un camp de futbol de sauló, una 
pista poliesportiva descoberta, una pista de tennis i unes zones de 
petanca, tot aquest espai està aglutinat en 10.741,02 m² 
qualificat de zona verda.  

� Pavelló Poliesportiu Maria Víctor 

 Zona poliesportiva situada al centre del poble, consta de dos 
pavellons, un de l'any 78 i l'altre realitzat fa uns 12 anys, 
comparteixen entrada i zona comuna. 

 Es tracta d'una zona d'equipaments de 21.462,65 m² dels quals 
només s'utilitzen 7.774,47 m²  per als dos pavellons i el parquing. 
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� Pista Poliesportiva Can Cortès 

 Zona esportiva i administrativa a uns 300 m en direcció sud de la 
zona poliesportiva del centre. 

 Es tracta d'una pista poliesportiva i d'uns magatzems i vestuaris 
que s'ubiquen a la planta baixa de l'edifici administratiu annex. 

 Es una zona qualificada d'equipaments i zona verda de 1.064,27 
m² i 2.320,33 m² respectivament. 

� Espais esportius dels centres educatius 

 Els centres educatius son els següents: 

 - CEIP Clan Cladelles 

 - CEIP Folch i Torres 

 - CEIP Palau 

 - Escola Marinada Primària 

 - Escola Marinada Secundària IES Ramon Casas 

 Els espais esportius que pertanyen als centres educatius també es 
comptabilitzen en la xarxa bàsica, es tracta d'un total de 5 pistes 
poliesportives i 3 sales esportives repartides en tes escoles de 
primària i un institut de secundaria. 

b) Xarxa Complementària 

 La xarxa complementaria està formada per 11 equipaments, dels 
quals se'n deriven 49 espais esportius de diferents característiques. 

 Aquest 11 equipaments son els següents: 

- Cub de Tenis Santa Magdalena 

- Piscines Sant Carles 

- Pistes de Petanca Can Cortès 

- Pistes de petanca municipals 

- Squash Montjuïc 

- Camp en esplanada Can Periquet 

- Camp en esplanada Av. Folch i Torres 

- Camp en esplanada c. Nou del Nord 

- Camp en esplanada Pla de l'Alzina 

- Pista Can Maiol 

- Pista Pla de l'Alzina 
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Hi ha parcs urbans amb equipaments esportius, clubs privats, sòl públic 
d'equipaments amb camps en esplanada, petites pistes en zones 
verdes, pistes de petanca. 

 Es poden classificar en: 

- Espais de raqueta (tres clubs de titularitat privada i un de 
titularitat pública): 

 Es tracta de tres instal·lacions de titularitat privada repartides per 
el municipi, Squash Montjuïc, Club de Tennis Santa Magdalena i 
Piscines Sant Carles, tenen un total de 6 pistes de squash, 6 pistes 
de tennis i 4 pistes de padel; i una pista de titularitat pública en la 
instal·lació esportiva de Can Falguera. 

- Piscines (tres clubs de titularitat privada): 

 Es tracta de tres instal·lacions de titularitat privada repartides per 
el municipi, Squash Montjuïc, Club de Tennis Santa Magdalena i 
Piscines Sant Carles, tenen un total de 4 piscines de dimensions 
considerables i tres piscines petites. 

- Altres espais públics convencionals: 

 Espais esportius urbans d’ús lliure que complementen la pràctica 
esportiva que es realitza de manera organitzada i donen un servei 
al barri on es troben ubicats, es tracta de 2 pistes poliesportives 
obertes al públic amb cistelles de bàsquet, la pista de Can Maiol i 
la pista del Pla de l’Alzina. Hi ha 4 camps en esplanada equipats 
amb porteries de futbol repartits per el municipi. 

- Altres espais públics petits i grans: 

 Es tracta de parc i zones verdes on es pot practicar molts tipus 
d'activitats esportives. Des d'un circuit de salut per a gent gran, 
consistent en diferents estacions de treball situat al costat de la 
Masia de Can Cortès, fins a la ronda verda que permet caminar, 
córrer o anar amb bicicleta fins al Parc de l'Hostal del Fum. 

 El planejament vigent disposa d'una reserva de sòl qualificat 
d'equipaments esportiu de 64.249,20 m² que permetria la ubicació 
d'instal·lacions esportives. 

Proposta, requisits i necessitats que estableix el MIEM 

El document del MIEM fa un resum dels dèficits, requisits i necessitats 
detectats al municipi de Palau-solità i Plegamans, proposant una sèrie 
d'equipaments que els classifica segons la xarxa a la qual pertanyen.  
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La proposta d'equipaments que realitza el MIEM és la següent: 

Xarxa bàsica 

• Piscina coberta 

• Espai en pista coberta (reserva de sòl per a pavelló poliesportiu) 

Xarxa Complementària 

• Piscina a l'aire lliure 

• Sala de fitness 

• Sales d'activitats dirigides (dos sales) 

• Skate Parc 

• Carril bici intern 

Espais complementaris 

• Hotel d'entitats 

• Magatzems al pavelló antic. 

El MIEM es redacta al juny del 2008, durant aquest temps ja s'han anat 
complint alguns dels requisits que marcava el document; per exemple el 
municipi ja disposa d'un carril bici intern que connecta diferents 
equipament i escoles, s'ha rehabilitat l'antic ambulatori per a utilitzar-lo 
com aglutinador i hotel d'entitats municipals i s'ha dut a terme la 
construcció d'un Skate Parc. 

3. Finalment, en el tercer punt de l'informe del Consell Català de l'Esport de la 
Generalitat de Catalunya, es manifesta que, el POUM no s'ajusta amb les 
determinacions del MIEM, pel que fa a la planificació esportiva del municipi; i 
per tant, el document del POUM, per la seva aprovació provisional posa de 
manifest en un dels apartats de la memòria el compliment, pel que fa a la 
planificació esportiva determinada en el MIEM. 

 Aquest apartat on es determina i es justifica el compliment del MIEM es 
transcriu a continuació: 

"Compliment del POUM pel que fa a la planificació esportiva del MIEM en 

el municipi 

El document del POUM realitza un anàlisi dels equipaments esportius 
existents en el municipi, diferenciant els equipaments que estan 
planificats, dels que estan executats i en ús; per tant, el plànol I5.01 fa 
referència als equipaments esportius que preveu el planejament vigent, 
diferenciant els sistemes d'equipaments esportius segons el planejament 
vigent i les instal·lacions esportives en ús, tant de titularitat pública com 
de titularitat privada. 

Per altra banda, el plànol I5.02. es determina l'estat actual dels 
equipaments esportius segons el document del MIEM, on es concreten els 
21 equipaments esportius, que s'han explicat en anteriors apartats. 
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El tercer plànol que s'adjunta en el document del POUM, determina la 
proposta que realitza el MIEM pels espais esportius del municipi de Palau-
solità i Plegamans, concretant en la llegenda del plànol, tant els 
equipaments esportius actuals com aquells de nova implantació que 
proposa el document del MIEM o aquells de remodelació o ampliació dels 
equipaments esportius existents. 

Finalment, el document del POUM, i en funció de l'anàlisi de les 
preexistències i tenint present els requeriments que marca el PIEC i el 
MIEM (mapa d'instal·lacions i equipaments esportius del municipi que es 
redacta al juny del 2008), realitza el plànol I5.04. Proposta d'espais 
esportius del POUM segons el MIEM, que justifica i dona compliment als 
requeriments del MIEM i proposa unes reserves d’equipaments esportius 
addicionals en funció dels futurs creixements. 

Els equipaments esportius que determina el nou POUM, i que queden 
definits en el plànol corresponent son els següents:  
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Amb caràcter general, el POUM dona compliment a les determinacions 
del MIEM pel que fa a la ubicació dels diferents equipaments esportius, ja 
que pràcticament tots es podran ubicar i construir en l'àmbit on el 
document del MIEM concretava; i en algun cas concret, per necessitats de 
l'ordenació de tot el conjunt, i per la impossibilitat d'ubicar-se en la 
posició inicial, es recol.loca en un altre espai. 

Per donar compliment als requisits del MIEM, el POUM assegura els sòls 
d'equipaments esportius que es poden destinar a la construcció d'una 
piscina coberta, una piscina a l'aire lliure, sales de fitness i dues sales 
d'activitats dirigides. Aquestes instal·lacions es podran ubicar on 
determinava la proposta de MIEM, tot i que el POUM proposa altres 
espais per a equipaments esportius on també s'hi podrien ubicar. 

La ubicació de la pista poliesportiva coberta, situada segons el MIEM, en 
el carrer del Sòl, proper a l'institut, queda modificada per situar-la al 
costat de l'actual pavelló, amb una superfície similar, i així, acomplir amb 
el nou planejament; tenint en compte de que el planejament vigent no 
garantia la propietat del sòl.  

Pel que fa al skate parc, el MIEM proposa una ubicació, just al costat de 
l'equipament de l'escorxador; no obstant, el POUM determina una altre 
ubicació, reconeixent la ubicació de l'actual instal·lació en funcionament, 
tot i que es podria col.locar també en el mateix espai que concretava el 
MIEM. 
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Pel que fa al carril bici, aquest ja s'ha fet en una bona part, i el POUM 
determina, tal com es marca en el plànol, una sèrie de rutes BTT. 

L'Hotel d'entitats i el magatzem del pavelló, que determina el MIEM com 
espais complementaris, es podran disposar també, en el mateix lloc 
segons el document del POUM. 

Per tant, el POUM preveu una reserva important d'equipaments esportius 
i zones verdes que poden formar part de la xarxa bàsica i 
complementària; que cobreixen les necessitats del MIEM, i a més es 
preveuen noves zones per quan el municipi ho requereixi. 

Cal diferenciar entre els equipaments esportius que es podran executar a 
curt termini, i que el MIEM demanda, amb els que estan dins de sectors 
de desenvolupament, que la seva execució es a més llarg termini. El pla 
d'etapes del POUM pot donar una idea dels equipaments que s'aniran 
obtenint al llarg del temps en funció del creixement demogràfic i la 
consolidació urbanística. 

També cal especificar de que en molts casos la clau urbanística d'una 
zona d'equipaments, el document del POUM, pot estar compartida amb 
zones verdes o amb altres equipaments de diferent tipologia, això 
provoca que el total de superfície es divideix per complir amb els requisits 
dels diferents organismes, cultura, esports, educació, sanitat, etc; no 
obstant, sempre queda assegurat el total de superfície dedicada a cada 
tipus d'equipament en la mateixa localització. 

Per altra banda, el document del POUM regularitza les qualificacions 
urbanístiques dels equipaments existents, que en l'actualitat, segons el 
planejament vigent quedaven qualificats de zones verdes (exemple: la 
zona esportiva de Can Falguera i la Pista poliesportiva de Can Cortès). 

Finalment, i sense comptar amb el sòl urbanitzable delimitat (SUD) hi ha 
disponibles en sòl urbà una superfície d'equipaments esportius de 
105.750,00 m2sòl (que poden estar compartits amb altres equipaments), i 
que corresponen a un sòl real només per a equipaments esportius d'una 
superfície de 74.248,00 m2sòl. Tenint en compte de que els SUDs 
presenten una superfície mínima de cessió per a sistemes d'equipaments 
de 99.507,73 m2sòl, cal considerar que la superfície de sistemes 
d'equipaments esportius augmentarà considerablement, quan es realitzi 
el desenvolupament total dels sectors del municipi. 

 Per altra banda, el nou document del POUM, aporta un nou plànol, el I5.04. 
Proposta dels espais esportius del POUM segons el MIEM, a on es justifica el 
compliment del POUM, pel que fa a les determinacions del MIEM, assegurant 
en escreix el sòl necessari per a realitzar els equipaments que es determinen 
en el MIEM, i assegurant fins i tot, una major implantació segons les 
necessitats del municipi en un futur. 
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Aportació: 

Emplaçament: POUM en general 

Des del punt de vista sanitari s’informe favorablement el document del POUM.  

S’entén que el document del POUM es pot ajustar a les previsions que, en matèria de 
cementiris fa la legislació vigent, atès que, no s’han observat afectacions que puguin 
perjudicar els  entorns del cementiri. 

Les actuacions previstes en el POUM en relació al cementiri i la seva futura ampliació, 
hauran de realitzar-se, d’acord amb el que preveu el Cap V del decret 297/1997 del 
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. 

Les normes d’aplicació del document del POUM, pel que fa aquest tema seran les 
següents: 

- Decret 209/1999, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula, 
con carácter supletorio, los servicios funerarios municipales. 

- Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre els Serveis Funeraris 

- Decret 297/1997 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria Catalana 
 
 

Resposta: 
 
El document del POUM i les figures de planejament derivades s’ajustaran a les 
previsions que, en matèria de cementiris fa la legislació vigent.  Així s’ha previst 
específicament en totes les mencions contingudes en el POUM als espais dels 
cemenitirs. 

Les actuacions previstes en el POUM en relació als cementiris i la seva futura 
ampliació, hauran de realitzar-se d’acord amb el que preveu el Cap V del decret 
297/1997 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. 

 

 

 

 

Palau-solità i Plegamans, febrer de 2015  

L’equip redactor, 

 

Santi Bertran Rafel          
Dolors Clavell Nadal 
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DOCUMENT ANNEX 
(Informes tramesos als diferents organismes oficials) 

 


