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            Annexa 1: INFORME 

1.1 Dels informes dels organismes emesos de resultes de la segona aprovació inicial del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal i canvis d’ofici. 
1.2 Informe dels canvis d’ofici. 

 
Annexa 2: INFORMES 
Dels informes emesos en relació al document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal previ a la tramitació 
ambiental i canvis d’ofici. 

2.1 Informe sobre l’addenda del POUM, en compliment de l’Informe de l’ACA de 30/01/2019, i 
l’Informe de l’ACA de 30/01/2019. 

2.2 Informe sobre el compliment de la Resolució de la OTAA de 04/04/2019, i Resolució de la OTAA 
de 04/04/2019 amb l’Informe  proposta. 

2.3 Informe sobre el compliment de l’acord de la CTUB de 20/03/2019, i l’acord de la CTUB de 
20/03/2019. 

2.4 Informe dels canvis d’ofici - errors materials. 
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                                                     Antecedents 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vallgorguina fou aprovat 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament el 2 de novembre de 2010. El POUM fou sotmès a 
informació pública i es varen sol·licitar els informes als diversos Organismes sectorials.  

Abans de l’aprovació provisional del Pla es va sol·licitar el preceptiu Informe urbanístic i 
territorial a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) que va acordar emetre 
l’Informe en la sessió del 12 de març de 2014, amb una sèrie d’observacions. 

A la vegada, i seguint la tramitació ambiental, i previ a l’aprovació provisional, l’Oficina 
Territorial d’Avaluació i Acció Ambiental (OTAA) va emetre Informe – proposta de Resolució 
ambiental desfavorable, el 5 de maig de 2014, sobre la Memòria ambiental del POUM, amb un 
seguit de consideracions. 

Atesa la naturalesa de les prescripcions contingudes a l’informe de la CTUB i la Llei 
6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, l’Ajuntament de Vallgorguina 
considera que alguna de les modificacions a introduir en el document aprovat inicialment són 
substancials i per tant requerirà procedir a una segona aprovació inicial. 

El present document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
Vallgorguina Incorpora les observacions de l’acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona (CTUB) en data 12 de març de 2014 i les consideracions de la Proposta de 
Resolució ambiental, de 5 de maig de 2014 emesa per la Oficina Territorial d’Avaluació i Acció 
Ambiental. 

El Ple de l'Ajuntament de Vallgorguina, en la sessió del 16 d'octubre de 2017, va 
aprovar inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) juntament amb l'Informe 
de Sostenibilitat Ambiental (ISA), sotmetent l'expedient a informació pública. De resultes del 
procès participatiu i dels informes emesos pel diferents organismes, el document del POUM ha 
estat objecte de l’informe urbanístic i territorial emès pèr la Comissió Territorial d’Urbamnisme 
de Barcelona en la sessió de 20 de març de 2019 i de la Resulució ambiental, en data 
04/04/2019, atorgant la conformitat a la memòria ambiental.  

Havent incorporat les prescripcions de resultes de la tramitació urbanística i ambiental, 
la documentació del Pla d’Ordenació Urbanística Muncipal de Vallgorguina pot ser sotmès a 
l’aprovació provisional, i si s’escau, a l’aprovació definitiva. 
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1. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE  LA SEVA 
FORMULACIÓ 

 

1.1.  TERMINI ESTABLERT PER LES NNSS VIGENTS 

Les Normes Subsidiàries (NNSS) de planejament vigents, aprovades definitivament el 27 de 
juny de 1984 i publicades el 19/10/1984, preveuen en el seu article 4: Vigència, la seva revisió 
en els següents supòsits:  

a) Que s’hagin complert vuit anys de vigència.  
b) A l’aprovar-se un Pla Territorial de Coordinació que afecti el terme municipal de 

Vallgorguina.  
c) Quan disposicions d’ordre superior obliguin a la disposició d’espais públics més 

extensos.  
d) Si es produeix una variació, per excés o per defecte del 20% en relació a les previsions 

de creixement demogràfic de les N.S. o quan el creixement de la població aconsegueixi 
el límit previst per aquestes. 

Vist que ha transcorregut el termini temporal de vigència de les actuals Normes Subsidiàries i 
que s’ha aprovat el Pla Territorial Metropolità de Barcelona està plenament justificada la seva 
revisió. 

 

1.2.  APARICIÓ DE CIRCUMSTÀNCIES QUE INCIDEIXEN EN EL MOD EL 
URBANÍSTIC 

En els darrers anys s’han produït alguns fenòmens urbanístics que aconsellen la conveniència 
de la revisió de la planificació urbana del municipi de Vallgorguina. 

L’aprovació del Pla Territorial de Catalunya, del Pla Territorial Metropolità de Barcelona que 
organitza el territori i situa el municipi de Vallgorguina en el context territorial i comarcal, fa que 
sigui necessari revisar la situació del municipi respecte al conjunt d’aquest nou marc normatiu. 

D’altra banda l’aprovació de la Llei d’Urbanisme i el seu text refós i el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme d’alguna manera obliga a posar al dia la configuració urbanística així com la seva 
normativa. 

Finalment, la major sensibilitat social en els temes mediambientals han incorporat els criteris de 
sostenibilitat a la planificació urbanística i aconsellen l’aplicació d’aquests criteris en la redacció 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
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2. INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

 

2.1.  EMMARCAMENT TERRITORIAL 

Dades administratives i geogràfiques: 
Dades sobre l'Ajuntament del poble: 
Adreça: Plaça de la Vila, 4 
08470 Vallgorguina 
(Barcelona) 
Telf: 93 867 91 25 
Fax: 93 867 92 59 
Pàgina web: www.vallgorguina.cat 
E-mail: vallgorguina@vallgorguina.cat 
 
Pertinença: 
Província: Barcelona. 
Partit Judicial: Granollers. 
Consell Comarcal: Vallès Oriental. 
Arxiprestat: Montseny (Bisbat de Terrassa). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL. 

2.2.1. Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) 

 
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat 
per la Llei 1/1995, de 16 de març, pel Parlament de 
Catalunya, és el primer instrument jeràrquic en l’ordenació 
territorial i urbanística del territori català, que defineix 
objectius per assolir el desenvolupament sostenible de 
Catalunya, l’equilibri territorial i la preservació del medi 
ambient. 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) té com a 
funció definir el model indicatiu i de referència per a la 
resta de plans, programes i actuacions que afecten el 
territori.  

Vallgorguina. Vallès Oriental 

Gentilici Vallgorguinenc /a 

Població (2015) 2.749 hab. 

Superfície 22,1km2 

Densitat (2009) 124,39 hab./km2 

Altitud 222 m 

Longitud (º) 2,512669 

Latitud (º) 41,648378 
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Els objectius bàsics del PTGC són fonamentar l'equilibri territorial de Catalunya, dinamitzant les 
activitats econòmiques i garantint nivells adequats de  qualitats ambientals. El PTGC és 
l’instrument que defineix objectius, per aconseguir entre d’altres, el desenvolupament 
sostenible de Catalunya. 

El Pla inclou les determinacions següents:  

• La definició de les zones del territori amb característiques homogènies per raó del 
potencial de desenvolupament i de la situació socioeconòmica.   

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

• La determinació dels espais i dels elements naturals que cal conservar per raó d’interès 
general referida a tot el territori.   

• La definició de terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o 
ampliar per les característiques d’extensió, de situació i de fertilitat.   

• La previsió de l’emplaçament de grans infraestructures, especialment de comunicació, 
de sanejament i energètiques i d’equipaments d’interès general.   

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

La definició dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials que s’hauran d’adequar als 
àmbits establerts en la divisió territorial de Catalunya; es poden agrupar unitats comarcals, però 
en cap cas no es poden dividir. 

El Pla Territorial General de Catalunya defineix diversos àmbits funcional territorials, formats 
per un sistema central, que en polaritza les relacions, i uns sistemes urbans que s’hi relacionen 
amb un cert grau de dependència, de manera que el conjunt constitueix una unitat funcional 
definida i composada a partir de sistemes urbans de diferents comarques. 

El PTGC subdivideix el territori català en els àmbits funcionals territorials (AFT) següents:  

• AFT de les Comarques Centrals 

• AFT de Ponent 

• AFT de les Comarques Gironines 

• AFT del Camp de Tarragona 

• AFT de les Terres de l’Ebre 

• AFT de l’Àmbit Metropolità de Barcelona 

• AFT de l’Alt Pirineu i Aran 

Pel que fa a les propostes del PTGC, Vallgorguina es troba dins l’AFT de l’Àmbit Metropolità de 
Barcelona, sense estar inclosa en cap dels dos sistemes de proposta propers: El sistema de 
reequilibri metropolità del Vallès Oriental (Granollers - Sant Celoni) i el sistema costaner 
(Arenys - Blanes) Malgrat això, sí que el PTGC manifesta la voluntat de millorar la connexió 
Vallès - Maresme existent entre Sant Celoni i Arenys (entre AP-7 i C-32), mitjançant l’actual 
carretera C-61.  

Cal destacar l’oportunitat derivada de la proximitat del municipi al sistema de Sant Celoni, ja 
que el PTGC preveu, entre altres objectius, potenciar el desenvolupament d’aquest sistema 
preservant la qualitat de vida que s’hi gaudeix, buscant una prestació elevada de serveis i 
equipaments especialitzats. En aquest sentit, el PTGC proposa afavorir el desenvolupament de 
sòl per a usos tant residencial, com industrial i terciari, acompanyat d’una adequada dotació de 
serveis. 
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Detall del plànol de proposta del Pla Territorial General de Catalunya 

Font:DPTOP 

 

En relació a la resta de territori de Vallgorguina, no inclòs en cap sistema de proposta, la 
principal determinació del Pla és la d’establir polítiques de preservació, tant a les àrees urbanes 
com rurals, pels seus valors ambientals i culturals, amb la protecció dels seus recursos i la 
recerca de formes de rendibilització de la seva economia, molt lligada al sector primari. Entre 
altres, s’apunta a l’aprofitament de les possibilitats turístiques que ofereixen els seus entorns 
privilegiats. 

Les determinacions del PTGC, tant pel que fa a les polítiques de desenvolupament com a 
l’establiment de paràmetres reguladors i estàndards mínims de serveis, s’han de desenvolupar 
mitjançant el Pla Territorial Parcial de l’Àmbit Metropolità (PTMB), actualment aprovat 
inicialment (2009).  

 

2.2.2. Pla Territorial de l’Àmbit Metropolità (PTMB ) 

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), amb l’Aprovació Definitiva al maig de 2010, 
és un dels set plans territorials parcials en què es desenvolupa el Pla Territorial General de 
Catalunya, i comprèn el territori que abasten les comarques de l'Alt Penedès, Baix Llobregat, 
Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, amb una superfície total de 
3.236 km2 repartits entre 164 municipis.  

El Pla estableix les pautes per a una evolució urbanística que respongui als criteris del 
Programa de planejament territorial, i identifica unes estratègies de desenvolupament per a 
cada nucli, deixant al planejament urbanístic la definició del model d’implantació urbana i les 
determinacions concretes que regularan les iniciatives d’urbanització i d’edificació en funció de 
les seves característiques físiques, socials i econòmiques. 

En síntesi, cinc criteris operatius orienten la proposta del PTMB: 

- Ús eficient del sòl . La reutilització, renovació o reforma del sòl urbà existent són preferibles a 
noves extensions de la urbanització. En tot cas, aquestes haurien de tenir una suficient 
intensitat d’habitatge i usos urbans. 
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- Nodalitat. L’extensió urbana, que serà també necessària, s’ha d’orientar preferentment al 
reforçament nodal: augment del rang de les ciutats i creació de centralitats i articulacions en els 
sistemes continus. 

- Usos mixtos i equilibrats. Les actuacions urbanístiques de transformació i d’extensió urbana 
han d’afavorir una correspondència quantitativa entre població ocupada i llocs de treball 
previsibles, ja sigui en l’àmbit de l’actuació o en un entorn significatiu. 

- Ordenació per xarxes. Les oportunitats de les actuacions ferroviàries s’han de tractar 
conjuntament amb l’ordenació dels usos i l’habitatge per tal que es maximitzi la població 
servida per aquests mitjans. També la xarxa viària d’escala metropolitana, a més de les seves 
finalitats funcionals, ha de jugar un paper ordenador del conjunt d’assentaments urbans i, en 
especial, de les seves trames perifèriques. 

- Integració amb els espais oberts . La xarxa d’espais oberts, que el Pla ha de configurar 
reforçant la seva continuïtat espacial, ha de ser un component actiu de l’ordenació. 

La definició d’aquesta estructura nodal de referència ha buscat 15 objectius principals: 

a) Consolidar i potenciar el paper de lloc central de la regió metropolitana de Barcelona dins 
del context europeu i internacional. 

b) Articular el sistema urbà de Barcelona, l’Àrea metropolitana central i les ciutats de l’Arc 
Metropolità amb els seus entorns urbans i amb la resta de polaritats que vertebren el territori 
català. 

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

d) Assolir masses crítiques de població i llocs de treball que facilitin tant la disminució de les 
necessitats de mobilitat com la dotació de transport públic. 

e) Mantenir o fomentar l’equilibri entre població i llocs de treball a les àrees urbanes que 
presenten tendències al desequilibri o bé tenen desequilibris inicials significatius pel que fa a 
aquestes variables. 

f) Mantenir i fomentar el paper dels centres urbans tradicionals i possibilitar operacions de 
nova centralitat a les àrees urbanes perifèriques. 

g) Fomentar la misticitat d’usos dels teixits urbans. 

h) Facilitar la integració dels creixements i combatre els riscos de segregació urbana. 

i) Afavorir la formació d’àrees urbanes socialment cohesionades que facilitin la integració de 
la població immigrada. 

j) Evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori. 

k) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud. 

l) Racionalitzar la implantació de les àrees especialitzades aïllades existents. 

m) Preservar el valor patrimonial del sistema d’assentaments. 

n) Proporcionar pautes per a una distribució espacial funcionalment adequada dels 
equipaments d’interès plurimunicipal. 

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

Vallgorguina es troba entre els àmbits territorials de la Plana - Corredor del Vallès i el Maresme, 
però fora dels sub-àmbits pels quals es preveu la realització de plans directors urbanístics 
(entre els quals trobem el PDU d’Arenys: Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet de Mar, Sant 
Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Sant Pol de Mar). Això no obstant, disposa d’una 
situació privilegiada entre aquest sub-àmbit i el de Sant Celoni, proposat com a node de 
polaritat comarcal, i participa indirectament de les estratègies establertes per aquests dos 
àmbits. 

 

Per a les poblacions situades a les valls de les serralades que tanquen la plana vallesana i a la 
muntanya el Pla proposa estratègies de creixement moderat, de reequilibri o de compleció per 
als nuclis rurals més petits. Al Maresme, respecte els sistemes d’assentaments localitzats a la 
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muntanya, on la continuïtat dels espais oberts adquireix una importància especial, s’estableixen 
estratègies de nucli, bàsicament de   creixement de reequilibri. 

Així, en l’àmbit del Maresme, s’estructura el sistema d’espais oberts seguint els diversos 
massissos que formen la Serralada Litoral i ampliant i relligant les àrees que ja disposaven de 
protecció jurídica de caràcter supramuncipal, des de la Conreria i Sant Mateu fins al Montnegre, 
tot passant pel Corredor. L’ampliació dóna més coherència a unes àrees de valor estratègic 
però delimitades de manera força irregular, i entre les que existien força discontinuïtats o 
aquestes es basaven en franges excessivament estretes.  

La proposta del Pla amb una incidència més directa al municipi  és  la millora de la connexió 
entre el Vallès i el Maresme, amb actuacions sobre dels traçats de les carreteres d’Arenys de 
Mar a Sant Celoni, amb variants a Arenys de Munt i Vallgorguina. 

 

 

 

Per al conjunt de Vallgorguina, les determinacions del PTMB sobre la base dels espais oberts, 
assentaments urbans i infraestructures de mobilitat, es poden sintetitzar de la següent manera: 

 

Sistema d’espais oberts 

El sistema d’espais oberts comprèn tot aquell sòl que té el règim de no urbanitzable en el 
moment d’elaboració del pla territorial.  

Per tal d’adaptar-les a les seves especificitats, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
estableix tres tipus de protecció en el sistema d’espais oberts, dels quals a  Vallgorguina només 
n’hi ha dos:  

- Espais amb protecció jurídica supramunicipal (Xar xa Natura 2000, espais PEIN, Parcs 
de la Diputació i altres) Haurien de mantenir indefinidament el règim de no urbanitzable i 
per a les actuacions que la Llei d’Urbanisme admet en aquesta classe de sòl s’exigeixen 
unes certes cauteles i garanties de que no es malmetran els valors que en motiven la 
protecció.  

- Espais de protecció especial d’interès natural i ambiental Comprèn aquells espais 
complementaris amb valors naturals similars als d’espais protegits i els corresponents als 
connectors biològics que acaben d’estructurar el sistema. Haurien de mantenir 
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indefinidament el règim de no urbanitzable i per a les actuacions que la Llei d’Urbanisme 
admet en aquesta classe de sòl s’exigeixen unes certes cauteles i garanties de que no es 
malmetran els valors que en motiven la protecció.  

 

         

 

 

 

   

 

 

Detall del plànol de Proposta del Sistema d’Espais Oberts del PTMB 2010. 

Font: Programa per al Planejament Territorial. DPTOP. Abril 2010. 

 

Sistema d’assentaments urbans 

Nucli Vallgorguina Creixement moderat. L’estratègia de reequilibri s’estableix per a aquells 
nuclis urbans de poca extensió, condicions de limitada connectivitat i/o poca disponibilitat de sòl 
amb aptitud per a ésser urbanitzat, on el creixement ha d’adequar-se a les dinàmiques 
demogràfiques i econòmiques del municipi, però on no és aconsellable que es dimensioni per a 
acollir creixements exògens més enllà dels necessaris per a reequilibrar l’estructura d’edats. 

Pocafarina Manteniment del caràcter rural. El Pla estableix aquesta estratègia en aquells 
nuclis i àrees urbanes que per la seva petita dimensió no tenen capacitat per a estructurar 
extensions urbanes o que no disposen de sòl físicament apte per a la urbanització o que tenen 
un baix nivell d’accessibilitat. L’objectiu d’aquesta estratègia és la recuperació i millora 
d’aquests nuclis com a patrimoni urbanístic, mitjançant el foment de la residència associada a 
les activitats rurals, a les activitats professionals desconcentrades, i a la segona residència de 
reutilització, i també als serveis turístics de qualitat i petita escala. 

Can Puigdemir S’entén com una Àrea especialitzada residencial a reestructurar. El Pla preveu 
per a aquestes àrees la intensitat de la urbanitat global del conjunt a partir de la dotació de 
l’estructura urbana bàsica de suport (carrers, espais públics, etc.), els serveis i equipaments 
bàsics i aquells elements que permetin la seva articulació amb el seu entorn.” (p.153-154 
PTMB). 

Canadà Park Àrea especialitzada residencial a reestructurar. La part nord-est que actualment 
es troba com a Sòl Urbanitzable Delimitat es considera com a àrea de Reducció / extinció. 

Baronia del Montseny Àrea especialitzada residencial a reestructurar. 

Collsacreu Àrea especialitzada residencial a reestructurar. 

Can Pujades Reducció / extinció. 
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Detall del plànol de Proposta del Sistema Urbà. Estratègies urbanes. PTMP 2010 

Font: Programa per al Planejament Territorial. DPTOP. Abril 2010. 

 

 

 

2.2.3. Pla d’Espais d’Interès Natural 

El Montnegre i el Corredor formen part de la Serralada Litoral Catalana, a les 
comarques del Maresme, Vallès Oriental i la Selva.  El Montnegre comprèn la part d’aquesta 
serralada que va des de la desembocadura de la Tordera fins a la riera de Vallgorguina. El 
Corredor la que s’estén d’aquesta riera fins a la d’Argentona. 

Quasi la meitat del terme municipal de Vallgorguina  està contemplat en el Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN Montnegre - Corredor), segons el Decret 328/1992, de 14 de desembre, 
pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural i també el Decret 213/1997, de 30 de juliol, i a 
la Xarxa Natura 2000. 

La major part del Montnegre i el Corredor estan inclosos dins del Parc Natural del 
Montnegre i el Corredor i del PEIN Serres del Montnegre i Corredor. 

El Montnegre ultrapassa lleugerament el 750 metres d’altitud, i és una muntanya 
abrupte i intrincada, el Corredor arriba gairebé els 640 metres i té un relleu més suau i 
accessible. Totes dues comparteixen una vegetació en la que els alzinars, les suredes i les 
pinedes de pi pinyer són dominants, més abundants les dues primeres als vessants interiors i 
les darreres als marítims. Fileres de verns, plàtans i pollancres dibuixen les rieres quan es 
miren a vista d’ocell i claps de castanyers i de roures verdegen en les zones altes del 
Montnegre. 

La vegetació hi és esponerosa en els vessants humits i la presència de les antigues 
vinyes, avui molt colonitzades pel pi pinyer, caracteritza el paisatge que mira a mar. 

La presència humana és molt antiga, anterior a l’època romana, però la petja de l’home 
és visible en les masies, disseminades per tot el territori  i que fins fa poques dècades 
concentraven l’activitat agrícola i ramadera d’aquesta àrea. 
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2.3.  PLANEJAMENT URBANÍSTIC. 

 
2.3.1. Planejament vigent.  

El dia 27 de juny de 1984 van ser aprovades definitivament les Normes Subsidiàries (NNSS) 
tipus B de planejament de Vallgorguina (DOGC núm. 478, 19 octubre de 1984). L’objectiu de 
les Normes Subsidiàries de planejament era permetre el desenvolupament harmònic del 
municipi de Vallgorguina, d’acord amb les preexistències urbanes i naturals, i el context i 
influència dels municipis de l’entorn  i l’àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
 

2.3.2. Règim jurídic: Classificació del sòl 

Les NNSS estableixen la següent classificació del sòl del terme municipal: 
 

Comparativa entre el règim de sòl 

La Vallgorguina SU SUBLE SNU Total  

Superfície (ha) 258,0 45,8 1.944,4 2.248,2 

% 11,47 2,4 86,49 100 
Font. RPUC 

 

Les NNSS de Vallgorguina classifiquen quasi un 12% del seu terme municipal com a sòl urbà, i 
un 2,4% de sòl apte per urbanitzar. La resta del sòl municipal, aproximadament un 86%, queda 
com a sòl no urbanitzable.  

 
 

2.3.3. Qualificació del sòl: Zones i Sistemes 

En el sòl urbà i urbanitzable les NNSS estableixen les següents classificacions del sòl i 
Sistemes: 

 

Règim Urbanístic del sòl de la Vallgorguina. NNSS 1984 

CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

ZONES SISTEMES 

Sòl Urbà 
Nucli antic. Clau 1 

 
Sistema Viari 
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Edificació entre mitgeres. Clau 2 
Edificació aïllada parcel·la petita. Clau 3a 
Edificació aïllada parcel·la mitja. Clau 3b 
Edificació aïllada parcel·la gran. Clau 3c 
Edificació aïllada semi intensiva. Clau 3d 
Edificació aïllada extensiva. Clau 3e 
Edificació aïllada. Camp de futbol. Clau 3f 
Masies en el sòl urbà. Clau 4 
 

 
Infraestructures Tècniques i Serveis 
Distribució d’aigua 
Subministra d’energia elèctrica 
Sanejament depuració d’aigües 
Canalització de rieres 
 
Parc Urbà 
 
Places i jardins públics 
Espais verds de cessió obligatòria 
 
Àrees esportives 
 
Àrees recreatives 
Càmping - caravàning 
 
Sistema d’Equipaments  
E. escolar 
E. sanitari - assistencial 
E. cultural-recreatiu  
E. religiós 
E. administratiu – institucional 
E. cementiri 
E. equipament de cessió obligatòria 
  

Sòl Apte per a Urbanitzar 
Residencial. Sector Can Palomer. Clau 5a 
Residencial. Sector Can Pujades. Clau 5b 
Residencial. Sector ampliació C.Park. Clau 5c 
Industrial. Sector Can Castellà/Mobir  S.A. Clau 6 
 

Sòl No Urbanitzable 
Preferentment agrícola. Clau 7 
Protecció de la vegetació natural. Clau 8 
Protecció de les rieres. Clau 9 
Protecció especial. Roureda. Clau 10r 
Protecció especial. Parc Natural. Clau 10p 
 

 

2.3.4. Sòl urbà 

Els usos admesos segons les diverses zones son els següents: 

 

Tipus d’ordenació de l’edificació. NNSS 1984 

Nucli antic 
Edificació segons alineació a vial 

Usos: habitatge unifamiliar i plurifamiliar, hoteler, 
bars i restaurants, comercial en plantes baixes, 
oficines, magatzems en les plantes baixes, 
sanitàrio-assistencial, educatiu, socio-cultural, 
religiós, recreatiu, esportiu i administratiu.  
L’ús industrial es permet en la 1ª categoria, si se 
situa en planta baixa . 

Edificació entre mitgeres 
Edificació residencial entre mitgeres 

Usos: habitatge plurifamiliar i unifamiliar, bars i 
restaurants, comercial, sanitàrio-assistencial, 
socio-cultural, religiós, recreatiu i esportiu. L’ús 
industrial es permet en les mateixes condicions 
que en la Zona 1: Nucli Antic. 

Edificació aïllada 
Edificació amb volumetria específica 

Usos: habitatge exclusivament unifamiliar, bars i 
restaurants, comercial, sanitàrio-assisistencial, 
educatiu, socio-cultural, recreatiu i esportiu. 

Masies del nucli urbà 
Masies del nucli urbà 

Usos:habitatge exclusivament unifamiliar, bars i 
restaurants, sanitàrio-assistencial, educatiu, 
socio-cultural i recreatiu 

 
 

Les característiques de l’ordenació de l’edificació, segons les diferents qualificacions de les 
zones és: 

 
Qualificació del Sòl Urbà. Característiques d’ordenació i d’edificabilitat. NNSS 1984 
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Qualificació  
Zones 

Clau Plantes Alçades  
m 

Profunditat 
Edificable 
/edificabilitat 
neta 

Façana 
Mínima. 
m/ 
separacion
s 

Ocupació màx. 
Parcel·la 

 
Alineació a vial 
 
 
 

 
1 

 
(PB) 

(PB+1) 
(PB+2) 

 
4 
7 

10 

 
12m 

  

 
Edificació entre 
mitgeres 

 
2 

 
PB) 

(PB+1) 
(PB+2) 

 
4 
7 

10 

 
10m 
11m 
12m 
16m 

 

 5m amplada 
parcel·la mínima 

 
Edificació aïllada  
de parcel·la 
petita  
 

 
3a 

 
(PB+1) 

 
6 

 
 

0,60 m
2
/m

2
 

 
 

Ocupació  
en planta      40% 

300 m
2
 

parcel·la mínima 
 

 
Edificació aïllada 
de parcel·la 
mitjana 

 
 
3b 

 
 

(PB+1) 

 
 

6 

 

0,40 m
2
/m

2
 

 
 

Ocupació 
en planta 

30% 
600 m

2
 parcel·la 

mínima 

 
 
Edificació aïllada 
de parcel·la gran 

 
 
3c 

 

 
 

(PB+1) 

 
 

6 

 
 

0,25 m
2
/m

2
 

 Ocupació 
en planta 

20% 
900 m

2
 parcel·la 

mínima 

 
 
Edificació aïllada 
semi 

 
 
3d 

 
 

(PB+1) 

 
 

6 

 
 

   0,60 m
2
/m

2
 

 
 

6m vial 
3m altres 

límits 

Ocupació 
en planta 

30% 
400 m

2
 parcel·la 

mínima 

 
Edificació aïllada 
extensiva 

 
 

3e 

 
 

(PB+1) 

 
 

6 
 

 
 

0,35 m
2
/m

2
 

 
 

10m vial 
5m altres 

límits 

Ocupació 
en planta 

20% 
800 m

2
 parcel·la 

mínima 

 
 
Camp de futbol 

 
 

3f 

 
 

(PB+1) 

 
 

6 

 
 

0,15 m
2
/m

2
 

 
10m vial 
5m altres 

límits 

Ocupació 
en planta 

10% 
4.000 m

2
 parcel·la 

mínima 

 
 

2.3.5. Característiques urbanístiques 

La distribució de sòl urbà segons els nuclis, mostra, segons el planejament vigent, que quasi un 
80% està localitzat en les diverses urbanitzacions del terme (Canadà Park, Baronia del 
Montseny, Can Puigdemir i Collsacreu). El nucli de Vallgorguina suposa un 17% del sòl urbà 
del municipi, i el polígon industrial Mobir - Molinot un 6%. 

El sòl urbanitzable està destinat exclusivament a usos residencials, en tipologies de baixa 
densitat. Can Palomer es troba a la banda nord del nucli urbà de Vallgorguina; Can Pujades 
ocupa un àmbit de gran extensió, localitzat al marge esquerre de la riera de Vallgorguina, sota 
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el turó on es troben les antigues masies de Can Pujades i Can Mascaró; i l’altre sector de sòl 
apte per urbanitzar es troba en la banda nord-est de la urbanització Canadà Park, ampliant-se 
cap a Baronia del Montseny. 

 

Mapa urbanístic de Catalunya. RPUC. Vallgorguina. Classificació del sòl. 

 

En relació a la distribució del sòl en zones i sistemes, el municipi disposa d’una proporció 
important de zones verdes, tot i que la realitat és que la majoria d’aquestes zones estan 
situades bé en talussos naturals de difícil accés, bé en la perifèria de les zones urbanes, de 
configuració molt estreta i allargada, que dificulten la seva utilització per part de la població. 

El sòl destinat a equipaments públics el trobem quasi exclusivament concentrat en el nucli de 
Vallgorguina, ja que en la majoria de les urbanitzacions es tracta d’espais sense acabar de 
desenvolupar. A Canadà Park, més de la meitat de la zona d’equipaments correspon a 
equipaments privats (38.000 m2); zona turística - hotelera i equipaments comercials (6.500 m2). 

Cal destacar que un 94% del sòl urbà destinat a usos residencials està qualificat com a zona 
d’habitatges unifamiliars aïllats, amb un consum molt elevat de sòl per habitatge i amb la 
conseqüent pèrdua de diversificació d’usos i activitats. 

El sòl no urbanitzable es troba qualificat principalment com a sòl no urbanitzable de protecció 
especial (clau 10 p, parc natural), que correspondria al sòl protegit dins el Parc Montnegre 
Corredor (un 45% del terme municipal, 997,7 ha). D’altra banda, tenint en compte la realitat 
forestal del terme, la resta de sòl no urbanitzable es qualifica majoritàriament com a sòl de 
protecció de la vegetació natural (clau 8) i, en menor proporció, protecció especial roureda (clau 
10 r) i sòl preferentment agrícola (clau 7). També trobem protegits amb una clau específica la 
major part de cursos fluvials del terme, com a sòl de protecció de les rieres (clau 9). 

 
2.3.6. Modificacions puntuals. Vallgorguina  

Des de l’aprovació de les Normes Subsidiàries l’any 1984 s’han tramitat i aprovat les següents 
modificacions: 

Any 1985 
• MP NNSS. Entitats de conservació, sistema de cooperació i polígons d’actuació.  

Aprovada definitivament CUB 10/07/1985 (DOGC 20/11/1985) 
Any 1986 
• MP NNSS. Sector Ampliació Canada Park 
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Aprovada definitivament CUB 19/09/1985 (DOGC 15/01/1986) 
• MP NNSS. Zona industrial i esportiva 

Aprovada definitivament CUB 30/04/1986 (DOGC 08/09/1986) 
Any 1987 
• MP Pla Parcial industrial Mobir, SA 

Aprovada definitivament CUB 18/02/1987 (DOGC 06/11/1987) 
Any 1989 
• MP Pla Parcial industrial El Molinot, SA 

Aprovada definitivament CUB 30/06/1989 (DOGC 01/12/1989) 
Any 1990 
• MP Pla Parcial Can Pujades 

Aprovada definitivament CUB 24/01/1990 (DOGC 30/04/1990) 
• MP Pla Especial de protecció del medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre - 

Corredor, Serralada de la marina 

Aprovada definitivament CUB 27/04/1990 (DOGC 01/06/1990) 
Any 1993 
• MP NNSS. Enllaç de dos vials relacionats amb la instal·lació d’una benzinera 

Aprovada definitivament CUB 10/02/1993 (DOGC 28/04/1993) 
• MP NNSS. Addició d’article 43 bis 

Aprovada definitivament CUB 12/10/1993 (DOGC 10/12/1993) 
Any 1996 
• MP NNSS. Canvi de sistema d’actuació UA 3: compensació a cooperació 

Aprovada definitivament CUB 22/11/1995 (DOGC 02/02/1996) 
Any 1997 
• MP NNSS. Centre escolar 

Aprovada definitivament CUB 18/02/1997 (DOGC 10/04/1997) 
Any 1999 
• MP Pla Parcial industrial El Molinot. Ampliació ocupació parcel·les. 

Aprovada definitivament CUB 21/07/1999 (DOGC 26/11/1999) 
Any 2002 
• Pla Especial Can Pujades. Modificació i concreció usos  

Aprovada definitivament CUB 13/11/2002 (DOGC 20/03/2003) 
Any 2003 
• MP NNSS. Can Palomé 

Aprovada definitivament CUB 12/02/2003 (DOGC 11/04/2003) 
Any 2005 
• MP NNSS. Zona Polígon Actuació Mobir-Molinot 

Aprovada definitivament CUB 15/06/2005 (DOGC 29/09/2005) 
Any 2006 
• MP NNSS. Reordenació illa equipaments. Cruïlla dels carrers Montnegre, del Sol, l’Església i 

la Carretera Nova.  

Aprovada definitivament CUB 20/11/2006  
Any 2007 
• MP NNSS. Regulació del subsòl en zones de jardí privat per a l’ús d’aparcament de vehicles 

Aprovada definitivament CUB 25/01/2007 (DOGC 19/03/2007) 
• MP NNSS Regulació línia edificació en les claus 3a/, 3b, 3c (edificació aïllada). Art. 81, 82, i 

83 

Aprovada definitivament CUB 25/01/2007  (DOGC 04/04/2007) 
Any 2009 
• MP NNSS. Ampliació dels usos d’equipaments en illa d’equipaments del nucli urbà 

Aprovada definitivament CUB 02/04/2009 (DOGC 13/05/2009) 
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• MP NNSS Regulació línia edificació en les claus 3a/, 3b, 3c (edificació aïllada). Art. 81, 82, i 

83 

Aprovada definitivament CUB 02/04/2009  (DOGC 18/05/2009) 
• MP NNSS. Regulació d’edificis i instal·lacions en situació de volum disconforme 

Aprovada definitivament CUB 29/01/2009  (DOGC 09/07/2009) 
• MP NNSS. Alineació dels garatges a vials, en la clau 3, edificació aïllada 

Aprovada definitivament CUB 16/07/2009  (DOGC 25/11/2009) 
Any 2010 
• MP NNSS. Conservació del nucli antic, a la zona clau 1 i a la carretera Vella i Carrer 

Montseny, i al tram de la carretera nova comprès entre el carrer Montnegre i el carrer de 

l’Església 

Aprovada definitivament CUB 28/01/2010 (DOGC 17/03/2010) 
Any 2015 
• Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament consistent en establir una 

nova assignació d'usos al polígon industrial Mobir-Molinot 

Aprovada definitivament CUB 10/06/2015 (DOGC 20/11/2015) 
 
 

2.3.7. Planejament parcial 

I els següents plans parcials o modificacions d’aquets plans parcials:: 

 
Any 1987 
• P.P. INDUSTRIAL MOBIR S.A.  

Aprovació Definitiva CUB 18/02/1987 (DOGC 06/11/1987) 
Any 1989 
• P.P. SECTOR INDUSTRIAL EL MOLINOT 

Aprovació Definitiva CUB 22/02/1989 (DOGC 19/05/1989) 
Any 1989 
• Modificació P.P. SECTOR INDUSTRIAL EL MOLINOT, ARTICLE 28  

Aprovació Definitiva CUB 30/06/1989 (DOGC 01/12/1989) 
Any 1990 
• P.P. CAN PUJADES  

Aprovació Definitiva CUB 24/01/1990 (DOGC 30/04/1990) 
Any 1999 
• Modificació P.P. SECTOR INDUSTRIAL EL MOLINOT 

Aprovació Definitiva CUB 21/07/1999 (DOGC 26/11/1999) 
 

2.3.8. Planejament especial 

Any 1990 
•  Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre-Corredor, 

serralada de la Marina  

Aprovat definitivament CUB 27/04/1990 (DOGC 01/06/1990) 
Any 2003 
•  Pla  especial de modificació i concreció d'usos de Can Pujades  

Aprovat definitivament CUB  13/11/2002  (DOGC 20/03/2003) 
Any 2015 
•  Pla especial urbanístic del circuït de motocròs de Can Pradell de Baix 

Aprovat definitivament CUB 10/06/2015 (DOGC 03/11/2015) 
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2.4.  CARACTERÍSTIQUES DEL TERRITORI 

2.4.1. Situació geogràfica.  

El terme municipal de Vallgorguina es troba situat en mig de la Serralada Litoral, entre el 
Montnegre i el Corredor, amb característiques força pronunciades de torrents i carenes. 

La vall principal, per on discorre la riera de Vallgorguina travessa el terme de S a N, 
desguassant a la riera de Trentapasses, afluent de la Tordera, on es troben diverses valls 
secundàries, que conflueixen a la banda nord del municipi. Aquesta configuració en valls 
successives fa que el relleu de Vallgorguina sigui molt heterogeni en les altituds, els pendents i 
les orientacions.  

Els punts de major alçada del terme els trobem en les serres que configuren els seus límits 
sud-oest: Collsacreu i Coll Genís (416,5 m); Serra de Parent Rost (454,7 m); i Serra d’en Benet 
(492,4 m), en el límit amb Vilalba Sasserra. A banda d’aquestes, que constitueixen els fons 
escènics principals, trobem diverses serres orientades E-O, entre les que discorren la multitud 
d’afluents de la riera de Vallgorguina; destaquen la Serra del Trull, la Serra de Mules, la Carena 
de Can Saleres, per la banda oest, i la Serra de Can Carcassès, el Coll Genís (403,4 m); els 
turons de Puigcastell (396,6 m); de la Vaca (377,4 m), i Puig Morell (290,6 m) als Plans 
d’Agrefull, en la banda nord-est del terme.  

 

 
Situació relativa a la comarca del Vallès Oriental 

 

 
   Situació del terme respecte els municipis veïns 

 
 

 

2.4.2. Nuclis de població.  

Al municipi hi trobem 7 nuclis de població, i un gran nombre de masies disseminades. Cal 
destacar que 6 dels nuclis són urbanitzacions residencials de baixa densitat. 

El nucli històric, creat al voltant de la parròquia de Sant Andreu està situat a la part central, a 
banda i banda de la riera de Vallgorguina, on conflueixen els cursos del Riu Sec, i el Torrent de 
Can Vilar. Al seu voltant, hi ha algunes masies establertes en els fons de vall i, en les vessants 
de turons propers, es van iniciar a mitjans dels 70 les urbanitzacions de Can Puigdemir i 
Pocafarina, aquesta última de petites dimensions.  

En el límit nord del territori municipal, també a la dècada dels 70, es van construir les 
urbanitzacions de Canadà Park i Baronia del Montseny, aprofitant l’oportunitat d’una ràpida 
accessibilitat amb Granollers, Sant Celoni i Barcelona, a partir de l’eix de l’AP-7 i la C-35. Per 
altra banda, també es va consolidar la urbanització Collsacreu, en la carena que porta el mateix 
nom, amb l’atractiu d’una situació privilegiada en un entorn natural, amb vistes panoràmiques al 
Maresme i al Vallès.  

A banda dels nuclis de població, també hi trobem un petit polígon industrial (El Molinot), situat 
al costat de la C-61 i a tocar de l’AP-7, en l’extrem nord-est del municipi. 
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En l’actualitat, quasi el 60% de la població resideix en les urbanitzacions, essent Can Puigdemir 
i la Baronia del Montseny les que han augmentat d’una forma més important.  A continuació, es 
fa una breu descripció de cada nucli:  

Vallgorguina.  Vallgorguina es va generar com un nucli allargat, seguint el traçat de la carretera 
que portava de Sant Celoni a Mataró, a partir de la parròquia de Sant Andreu i les masies del 
voltant, situades principalment al marge dret de la riera de Vallgorguina. Així, es va anar 
configurant un poble allargat, d’edificis entre mitgeres, que va adoptar més tard una estructura 
lleugerament cruciforme, estirant-se cap al SO i el NE seguint les traces del camí d’Olzinelles i 
el camí de Can Vilar, al marge dret i esquerre de la riera, respectivament. 

Pocafarina. Petit veïnat iniciat a finals del segle XX, al vessant sud del turó de la Vaca, amb 
accés des del nucli de Vallgorguina, des del camí que porta a Olzinelles. Es genera al voltant 
de cases rurals ja existents, i actualment es troba consolidat. 

Can Puigdemir. Urbanització en segon ordre d’importància, situada a la banda nord del nucli 
urbà de Vallgorguina, amb accés des de la carretera C-61, que s’enfila des del sot de 
l’Abeurador fins els turons de Saüquer i de la Vaca. No té connexió directa amb el nucli urbà de 
Vallgorguina ni amb Pocafarina, tot i la seva proximitat. La tipologia del teixit urbà és de ciutat 
jardí. 

Canadà Park. Urbanització situada a la banda nord-oest del municipi, amb accés per sota l’AP-
7 des de la carretera C-35, al final del nucli de Vilalba Sasserra, que s’enfila pels vessants 
nord-oest de la serra d’en Benet, amb la riera de Bonamusa com a eix central. És la 
urbanització més extensa del municipi, i està connectada mitjançant una pista sense asfaltar 
amb la urbanització veïna: Baronia del Montseny. 

Baronia del Montseny. Es tracta de la tercera urbanització en ordre d’importància del municipi, i 
està situada a la banda nord-est de Canadà Park. També s’hi accedeix a partir de la C-35, 
mitjançant un pont que creua l’AP-7. Ocupa els vessants nord del Turó del Pi Xic. La tipologia 
del teixit urbà és de ciutat jardí. 

Collsacreu. Aquesta urbanització està situada a la carena que limita amb el municipi d’Arenys 
de Munt, al límit sud del terme de Vallgorguina. La part inclosa en el municipi correspon 
aproximadament a la meitat de la urbanització, i l’accés es realitza des de la C-61, just en el 
coll. La tipologia del teixit urbà és de ciutat jardí i no disposa d’equipaments públics. 

Can Pujades. Veïnat format actualment per edificis residencials aïllats, en parcel·les de grans 
dimensions. Està situat al marge esquerre de la riera de Vallgorguina, entre el nucli urbà i 
Collsacreu, amb accés des de la carretera C-61, amb un pont que creua la riera. Inclou també 
el conjunt de la masia de Can Pujades, que li dóna nom. Es troba inclòs com a sector de sòl 
apte per a urbanitzar en les NNSS vigents, amb pla parcial definitivament aprovat. 

Polígon industrial El Molinot. Es tracta d’un polígon de petites dimensions, situat a l’extrem NE 
del municipi, amb accés des de la C-35 per un pas soterrat sota l’AP-7 i des de la C-61, just a 
l’entrada del terme. Comprèn dos àmbits que actualment no disposen d’una connexió totalment 
habilitada: un sector amb una sola indústria i una zona de naus entre mitgeres, en parcel·les de 
dimensions mitjanes. 

A banda d’aquests nuclis urbans, també existeix un important nombre de masies. Destaquen 
Can Vilar, Can Clarens, Can Pradell de la Serra, Can Pradell de Baix, Can Pujades, Can 
Carcassès, Can Nonell de la Serra, Can Ricós, Can Tonedor, entre altres; així com l’ermita de 
Santa Eulàlia de Tapioles. 

 

2.4.3. Geologia.  

El municipi està localitzat en el marge sud de la Depressió Prelitoral, dins la Serralada Litoral, 
que es formà a l’era terciària sobre les restes emergides del massís Catalano-Balear en 
enfonsar-se’n una franja intermèdia. Així, després dels darrers moviment tectònics i dels 
processos erosius modeladors dels paisatge, el relleu s’estructurà en nombroses crestes i fons 
de valls, abruptes al Montnegre, suaus i arrodonides al Corredor.  

En aquesta part del territori, en la serralada Litoral aflora la base granítica travessada per 
roques filonianes, majoritàriament de l’era primària, amb presència de materials esquistosos en 
la part alta del Montnegre. Aquests materials metamòrfics fracturats per efecte del moviment 
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són els que donen un caràcter marcadament més abrupte al massís del Montnegre. A la zona 
de la vall, trobem materials del Quaternari i Terciari, procedents de les planes al·luvials i dels 
dipòsits més moderns. 

 

  

 

 

 

 

 

Mapa geològic del terme 

Font: Elaboració pròpia a partir cartografia DMAH 

 

2.4.4. Sòls. Edafologia.  

Els sòls desenvolupats sobre granit tenen una estructura simple i estan poc edafitzats, 
presenten un perfil format per sauló i una capa superior d'acumulació de matèria orgànica. Es 
situen principalment en les zones de pendent on s'estableix una equilibri entre l'erosió i la 
creació de nou sòl. En els llocs més planers i estables,  es donen processos d'edafització més 
favorables, i la capacitat de concentrar matèria orgànica és major i es desenvolupen sòls més 
evolucionats, amb variacions estructurals i texturals com a conseqüència d'una moderada 
alteració.  

En les àrees de posicions geomorfològiques més estables es donen processos d'il·luviació 
d'argiles que percolen i s'acumulen en horitzons inferiors, anomenats argílics. Quan apareixen 
en vessants, poden erosionar-se parcialment de manera que els horitzons argílics poden 
aparèixer en superfície. 

Així, els sòls, lleugerament àcids per la composició mineral del subsòl, són generalment prims; 
a excepció de les fondalades i en aquelles zones amb més vegetació i sotabosc, on trobem una 
capa de sòl vegetal més gruixuda. Aquests sòls son especialment magres, assolint 
ocasionalment la qualificació d’esquelètics, en els espais ocupats antigament per l’agricultura, i 
malgrat s’hagin alternat èpoques de guaret. Amb aquesta situació de base, els pendents en 
exposició sud són les zones més vulnerables a l’erosió. 

Les terrasses al·luvials, molt escasses per l’estretor dels fons de vall, contenen els sòls més 
fèrtils i captadors d’aigua del municipi. Aquests es troben a l’eix principal de la riera de 
Vallgorguina, en les zones del pla del Forn, de la Rectoria vella i de cal Tonedor i les valls 
afluents del Sot gran de Can Vilar, el riu Sec i de Coll Genís. 

 

2.4.5. Hidrologia  
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Aigües superficials. L’eix fluvial principal del municipi és la riera de Vallgorguina, que aboca 
les seves aigües a la riera de Trentapasses, afluent de la Tordera, després de recollir les 
aigües de la major part del terme. La seva vall, orientada de SE a NW, estructura gairebé tot el 
terme i el divideix en dues meitats: Montnegre al NE i El corredor a SW, unides pels colls de 
Can Genís i Collsacreu, a l’extrem sud del municipi. 

La riera de Vallgorguina s’origina a partir de la confluència de diversos cursos fluvials tributaris, 
entre els que destaquen les rieres de Collsacreu; de Can Vilar, de Can Gras de la Muntanya, i 
el Riu Sec, alimentades cadascuna per diversos sots menors. A banda de la riera de 
Vallgorguina, en el terme existeixen dues rieres de menor entitat, que drenen la meitat nord-
oest del municipi: la riera de Tapioles i la de Can Bonamussa, i ambdues són afluents de la 
riera Trentapasses. 

Les rieres s'assequen a l'estiu i només a les parts altes del seu curs, en algunes, es manté 
l'aigua tot l'any. Actualment, la forta explotació d'aigua subterrània ha fet que les rieres portin 
menys cabal d'aigua i fins i tot la Tordera pot arribar quasi a assecar-se a l'estiu.  

L’article 9.2 del Text refós i Reglament de la Llei d’urbanisme diu que “es prohibit d’urbanitzar i 
edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el benestar de les 
persones”. Per altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua ha fet un estudi i Planificació de 
l’Espai Fluvial (PEF) del riu Tordera i dels seus afluents, entre ells, la Riera de Vallgorguina, 
delimitant àrees d’inundació per diferents períodes de retorn. També des del POUM s’ha 
demanat un Estudi d’Inundabilitat d’Àmbit Local per l’espai del centre urbà situat entre el 
Xeremell i el Pont del Pradell en el que es pot observar que algunes de les àrees situades dins 
del nucli urbà ja consolidat estan dins de l’àrea d’influència de la riera. L’estudi recomana portar 
a terme una sèrie de mesures constructives per tal de minimitzar els efectes que puguin tenir 
les crescudes d’aigua en els actuals i futurs creixements urbans. 

Aigües Subterrànies. Vallgorguina es troba inclòs en la zona septentrional central de l’aqüífer 
del Maresme, però no forma part de cap zona declarada oficialment d’aqüífers vulnerables per 
contaminació de nitrats (Decret  283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones 
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries), designació 
que podria establir determinades limitacions pel que fa a determinats usos (com a aigua de 
boca) de l’aigua subterrània. No obstant, zones adjacents al municipi de Vallgorguina si que 
han estat declarades oficialment aqüífers vulnerables per contaminació de nitrats (Arenys de 
Munt, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, entre altres). 

Fonts. Al municipi hi trobem diverses fonts que han donat servei a masies i als nuclis de 
població, entre les que destaquen les fonts del Clot, dels Polletons, de Can Pradell de la Serra, 
de Can Vilar, del Forn, de Santa Anna i de la Figuerassa, entre altres. 

 

2.4.6. Topografia. Pendents.  

Gran part del territori municipal presenta pendents superiors al 20%. El nucli antic de 
Vallgorguina és l’assentament urbà que presenta major proporció de superfície planera 
respecte al total de sòl urbà, la resta d’urbanitzacions es troben en àrees en les que la pendent 
és la principal característica del terreny.  

La majoria de zones planeres que trobem al municipi són les dels marges de la riera de 
Vallgorguina.  

 

2.4.7. Clima.  

El Vallès Oriental, i en especial el municipi de Vallgorguina, per la seva situació entre la 
serralada Litoral i la Prelitoral, es troba a recer tant dels fenòmens provinents de l’Atlàntic, 
carregats de vents freds i humits, ja desgastats durant el trànsit pel continent i la península 
ibèrica, com dels típicament mediterranis, força freqüents i vigorosos.  Aquest caràcter interior 
també fa que quedi lluny l’atemperament tèrmic que proporciona la proximitat de la 
Mediterrània i, tot i tenir uns hiverns suaus, presenta unes condicions de temperatura més 
severes que les de les comarques costaneres. Així, els municipis situats al nord de la comarca, 
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amb influència d’una topografia més accidentada són més freds i plujosos que els situats a la 
plana sud. 

Malgrat no disposar de dades exclusives del municipi,  es presenten les dades de l’estació més 
propera al municipi situada a Santa Maria de Palautordera i corresponent al període de 1998-
2002  (aquest interval temporal és massa curt per poder extreure’n dades fiables). Cal tenir en 
compte que factors com l’altitud, els relleus de l’entorn, l’orientació són determinants en les 
petites variacions locals, especialment pel que fa a la temperatura. En el cas de Santa Maria de 
Palautordera, la proximitat al massís del Montseny fa que també el règim de precipitacions sigui 
superior a la mitjana de la comarca. 

Cal dir que, des de juliol del 2008, Vallgorguina compta amb una nova estació meteorològica 
automàtica (EMA) que s'ha instal·lat al CEIP del municipi que permet conèixer i aprofundir en el 
microclima de què gaudeix el municipi. Actualment es troba aturada per canvi del gestor, i 
properament es tornarà a posar en funcionament. 

 

Mitjanes de precipitacions i temperatura (1998 – 2002) de Santa Maria de Palautordera 

Font:Elaboració pròpia a partir de dades del Servei Meteorològic de Catalunya 

 

2.4.8. Vegetació.  

El conjunt dels massissos del Montnegre i el Corredor es troben dins el territori mediterrani 
subhumit i humit, caracteritzat pel predomini dels boscos esclerofil·les d’alzines i suros amb 
presència més o menys abundant d’arbres caducifolis de caràcter submediterrani. El bosc 
potencial normal de bona part d’aquestes serres és l’alzinar, ben representat en molts 
vessants, però sovint substituït per altres boscos (suredes, pinedes), per matollars (màquies, 
garrigues, brolles), per pradells (llistonars, prats d’albellatge) o per conreus. 

En el cas de nombrosos fondals i obacs, en especial si hi ha una elevada humitat edàfica més 
o  menys permanent, es fan present els roures i altres arbres caducifolis. Les bagues de tot el 
Sot gran de Can Vilar en són el principal exponent. A l’igual de Ca l’Arbocer es troba un dels 
únics reductes de les  antigues rouredes, amb un sotabosc dominat per arç blanc i amb un dels 
índexs de  biodiversitat més elevats de la serralada. En aquestes zones humides sovint han 
estat introduïts els castanyers, particularment a determinats bacs de la serra del Parent Rost, la 
Casa Nova i Collsacreu.  

DIAGRAMA OMBROTÈRMIC 
SANTA MARIA PALAUTORDERA

Període 1998-2002
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Allà on l’aigua circula superficialment o l’aqüífer és molt proper a la superfície, s’estableix una 
vegetació de ribera (vernedes, gatelledes, freixenedes o salzedes), tot i que en el terme ha 
estat sovint substituïda per plantacions de plàtans i pollancres.  

 

2.4.9. Fauna.  

Vallgorguina acull en una superfície relativament reduïda un nombre molt important d’espècies; 
fet vinculat a dues característiques fonamentals: per una banda, la continuïtat d’un espai 
forestal molt divers, fruit de la orografia i de l’activitat humana i, per l’altra, la disponibilitat 
estratègica d’aigua, que contribueix directament a la frondositat i la diversitat de la vegetació. 
En aquest sentit, cal remarcar la pèrdua d’espais oberts i també dels hàbitats aquàtics, que 
esdevenen forestals o urbanitzats i que comporten una pèrdua de biodiversitat. Cal tenir en 
compte que una part important d’aquests espais oberts i de les seves franges marginals amb 
espais forestals i sistema hidrològic, resten fora de l’àmbit de regulació del Pla especial del 
Montnegre i el Corredor quan, paradoxalment, presenten uns índex de biodiversitat superiors 
als dels àmbits forestals protegits. 

Diversitat biològica.  Les especials característiques de Vallgorguina i el bon estat de 
conservació dels espais lliures fan que s’hi trobin diversos hàbitats d’interès comunitari,  
inclosos en la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE).  

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir cartografia DMAH. Limonium 2008  

 

Els objectius bàsics de la protecció de l’entorn natural s’emmarquen actualment en la 
conservació de la diversitat biològica, la qual, al seu torn, constitueix un dels elements centrals 
de les estratègies cap a la Sostenibilitat. El Conveni sobre la diversitat biològica (1992) ratificat 
per l’Estat espanyol al 1993, assenyala que el requisit fonamental per a la conservació de la 
biodiversitat és la conservació in situ d’ecosistemes i hàbitats naturals, i el manteniment i la 
recuperació de poblacions d’espècies viables en els seus entorns naturals. L’acció antròpica ha 
modificat els sistemes naturals al llarg dels segles, fent-los més diversos, amb intenció 
d’aprofitar-los i fer-hi un lloc permanent per l’assentament humà. 

A dia d’avui, a Vallgorguina no hi ha cap arbre declarat monumental o d’interès (Decret 
214/1987 de declaració d'arbres monumentals, i Decret 47/1988 sobre la declaració d'arbres 
d'interès Comarcal i Local); si bé es coneix l’existència de diversos exemplars amb 
característiques morfològiques, situació o vinculats a la memòria col·lectiva, que poden ser 
considerats arbres singulars (àlber del Pla del Forn, alzina grossa de Can Colomeró, alzina 
grossa de Ca l’Alzina, i el suro gros del pla d’en Duran, entre altres). 

 

2.4.10. Espais Naturals Protegits.  

LímitTM Vallgorguina

Superfície urbanitzada

Xarxa hidrogràfica

Hàbitats d'interès comunitari a Catalunya 

Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis

Boscos esclerofil·les mediterrànis

Boscos de coníferes de muntanyes mediterrànies
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El terme municipal de Vallgorguina està emplaçat en la vessant nord de la Serralada Litoral, 
entre els massissos del Montnegre i el Corredor. Donat que la major part d’aquest territori 
presenta un important valor ambiental, poc alterat per la presència d’activitats i urbanització, 
està protegit per diverses figures supramunicipals: 

• Declaració de Parc del Montnegre i Corredor (Pla especial de protecció aprovat per silenci 
administratiu el 20 de juliol de 1989 i publicat al DOGC l’1 de juny de 1990). 

• Declaració d’EIN Serres del Montnegre i Corredor. (Decret 328/1992, de 14 de desembre, 
publicat al DOGC l’1 de gener de 1993). 

• Inclusió d’aquests espais en la proposta de Xarxa Natura 2000 (codi: ES5110011) com a 
zona LIC (Aprovació per Acord de Govern de 5 de setembre 2006, i publicació al DOGC el 6 
d’octubre de 2006). 

 

Plànol de detall de l’EIN Serres de Montnegre i Corredor i Serres del Litoral Septentrional 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia DMAH 
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Font: elaboració pròpia a partir dades DMAH 

 

Superfície per comarques i municipis de les Serres del Litoral Septentrional 

Codi ES5111011 

 

Font: elaboració pròpia a partir dades DMAH 

 

2.4.11. Paisatge 

COMARCA MUNICIPI SUPERFÍCIE (Ha) SUPERFÍCIE (%)

Fogars de la Selva 995,62 8,92

La Selva 995,62 8,92

Llinars del Vallès 176,41 1,58

Sant Celoni 4.068,60 36,46

Vallgorguina 797,11 7,14

Vilalba Sasserra 350,93 3,14

Vallès Oriental 5.393,05 48,33

Dosrius 1.220,96 10,94

Arenys de Munt 295,85 2,65

Pineda de Mar 108,67 0,97

Sant Iscle Vallalta 386,13 3,46

Sant Cebrià Vallalta 77,12 0,69

Tordera 2.681,85 24,03

Maresme 4.770,58 42,75

Total 11.159,25 100

COMARCA MUNICIPI SUPERFÍCIE (Ha) SUPERFÍCIE (%)

Badalona 392,60 2

Barcelonès 392,60 2

Tordera 3.396,80 17

Dosrius 1.833,50 9

Sant Iscle Vallalta 822,10 4

Argentona 803,10 4

Vilassar de Dalt 447,80 2

Mataró 431,80 2

Arenys de Munt 390,30 2

Tiana 269,80 1

Òrrius 260,00 1

Premià de Mar 252,40 1

Alella 229,50 1

Teià 194,30 1

Cabrera de Mar 176,10 1

Sant Cebrià Vallalta 175,60 1

Cabrils 150,50 1

Pineda de Mar 114,40 1

Palafolls 91,20 0

Malgrat de Mar 45,70 0

Sant Andreu Llavaneres 3,40 0

Maresme 10.088,30 49

Fogars de la Selva 1.455,60 7

Selva 1.455,60 7

Sant Celoni 4.220,50 22

Vallgorguina 997,70 5

la Roca del Vallès 711,30 4

Llinars del Vallès 421,70 2

Vilanova del Vallès 394,20 2

Vilalba Sasserra 354,40 2

Vallromanes 239,40 1

Santa Maria Martorelles 184,20 1

Sant Fost Campsentelles 3,10 0

Vallès Oriental 7.526,50 39

TOTAL 19.463,00 100
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El paisatge, en tant que resultat perceptible de la interacció entre les activitats humanes i la 
matriu biofísica del territori, constitueix matèria de planejament urbanístic. En aquest sentit, és 
d’aplicació la Llei del Paisatge (Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge) i el seu Reglament (Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual desenvolupa la Llei 
8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i es regulen els estudis i informes d’impacte 
i integració paisatgística). 

El Catàleg Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, elaborat per 
l'Observatori del Paisatge, lliurat al Departament de Territori i Sostenibilitat el 29 de desembre 
de 2011 i aprovat definitivament l'11 de desembre de 2014 (Edicte de 15 de gener de 2015, 
sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de 
Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona inclou de tot el terme municipal en la unitat de 
paisatge 20 Serra de Marina. S’entén així que forma part de la serralada litoral contínua que 
separa la plana vallesana del litoral i que s’estén entre el Besòs i la Tordera.  

Els relleus arrodonits per la roca essencialment granítica, la vegetació de pineda i brolla més o 
menys esclarissada al solell i de bosc dens al bac, així com la presència de petits pobles i 
nombroses urbanitzacions, caracteritzen aquest paisatge. 

 

Unitats del Paisatge: Pla Territorial Parcial Metropolità de Barcelona 

 

Font:DPTOP 

 

Cal insistir en el paper que ha tingut l’home en la creació i manteniment del paisatge vegetal 
actual. Més de la meitat de la superfície forestal del Parc Montnegre i Corredor està constituïda 
per espècies introduïdes o clarament afavorides per l’home: les pinedes de pi pinyer, les 
castanyedes dels vessants obacs, i les suredes. Així mateix, les pinedes de pinastre i pi 
insigne, així com també les poblacions d’eucaliptus, són plantacions molt recents.  

Probablement degut a la seva orografia accidentada, Vallgorguina presenta una gran qualitat 
paisatgística, poc afectada pel pas de infraestructures o implantacions urbanes. El nucli 
tradicional de Vallgorguina està perfectament integrat dins l’encaixada confluència de valls, tot i 
que alguns sectors de nova construcció tenen escassa integració en el paisatge. Com a 
elements pertorbadors destaquen principalment la presència d’urbanitzacions residencials en 
emplaçaments de gran visibilitat, com Collsacreu, a la carena, Can Puigdemir, Baronia del 
Montseny i Canadà Parc a les vessants interiors amb pendent. 

 

 

2.5.  CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ  

2.5.1. Demografia comarcal.  
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La comarca del Vallès Oriental consta de 43 municipis i es troba situada a 30 quilòmetres de 
Barcelona. La seva capital és Granollers, amb 56.456 habitants. És un territori que es 
caracteritza per la seva gran heterogeneïtat, ja que combina zones de gran implantació 
industrial i urbana amb zones amb un marcat caràcter rural.  

Les característiques dels municipis que la componen també és molt diversa. Així, al Vallès 
Oriental hi ha municipis amb una població inferior als mil habitants i municipis amb una població 
que ronda o supera els 50.000, també amb característiques socioeconòmiques molt diverses. 
No obstant això, la seva situació geogràfica li permet disposar d’una immillorable xarxa de 
comunicacions així com d’una gran varietat d’atractius turístics. 

En el conjunt de l’àmbit metropolità de Barcelona, el Vallès Oriental ocupa l’extrem nord-
oriental de la Regió. Donada la seva situació geogràficament estratègica, la travessen 
importants línies de comunicació del país. Té 851,9 km2 de superfície, la qual cosa la situa com 
la comarca més extensa de l’àmbit metropolità, i la cinquena en població, amb 350.566 
habitants l’any 2004. 

El Vallès Oriental s’ha beneficiat del paper difusor de Barcelona i la saturació de la mateixa 
ciutat comtal. Aquests factors, juntament amb un desplaçament de la indústria a les comarques 
del seu entorn, han provocat que el Vallès Oriental experimenti un salt demogràfic brusc i una 
important transformació de la seva estructura productiva, caracteritzada per un pes reduït del 
sector primari, una forta industrialització i un procés de terciarització emergent. 

Evolució de la població en l’àmbit metropolità 

 

Font: elaboració pròpia a partir dades Idescat. 

La tendència en els darrers anys confirma al Vallès Oriental com una comarca amb un 
important creixement demogràfic motivat tant per població expulsada de la Ciutat Central per 
l’encariment de l’habitatge com per l’arribada de la població d’origen no comunitari. 

 

2.5.2. Demografia a Vallgorguina.  

La població de Vallgorguina ha estat relativament estable, amb una progressiva pèrdua 
d’habitants  des de finals del segle XVIII fins als anys 70, passant de prop de 830 habitants fins 
a quasi la meitat el 1970. A partir d’aquesta data s’inicia una lleu recuperació que fa un gir 
espectacular a partir de l’any 1995, en què Vallgorguina comença un creixement exponencial 
que situa la seva població l’any 2007 en 2.193 habitants.  

 

Evolució de la població. 

∆1900-2001
habitants % habitants % habitants % %

Alt Penedès 41.362 4,78 46.091 2,34 80.976 1,84 -61,46 
Baix Llobregat 48.349 5,58 103.874 5,28 692.892 15,75 182,16
Barcelonès 570.253 65,84 1.438.921 73,18 2.093.670 47,59 -27,71 
Garraf 18.905 2,18 31.440 1,60 108.194 2,46 12,68
Maresme 71.671 8,27 104.163 5,30 365.545 8,31 0,42
Vallès Occidental 69.807 8,06 169.492 8,62 736.682 16,75 107,77
Vallès Oriental 45.826 5,29 72.310 3,68 321.431 7,31 38,10

Total 866.173 100 1.966.291 100 4.399.390 100

1900 1950 2001
Àmbit Metropolità
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Font: elaboració pròpia a partir dades Idescat. 

Aquest important augment de la població coincideix en una època de dispersió de la població 
de l’àrea metropolitana. Aquest èxode aprofita la millora de les comunicacions (AP-7, C-32) i la 
possibilitat d’adquirir un habitatge en unes condicions econòmiques més favorables, alhora que 
evidencia el canvi de mentalitat de la població metropolitana, que associa qualitat de vida amb 
residència aïllada en un entorn natural. 

 

Distribució de la població per grans grups d’edat.  

 

 

Font: elaboració pròpia a partir dades Idescat 

 

Com s’observa a la piràmide d’edats es constata un clar augment de la seva base, donat que 
en els últims anys s’ha iniciat una recuperació dels naixements al municipi. Aquest fet es deu a 
que la població nouvinguda en els últims anys està constituïda principalment per parelles joves 
(correspon amb l’increment de la franja d’edats compreses entrte els 29 i els 39 anys, similar en 
homes i dones). 
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Evolució de la població de fet (1717-2007)

Vallgorguina Vallès Oriental

Grans grups edat
Vallgorguina. 2007

hab. % hab. % hab. %

Joves 223 10,17 181 8,25 404 18,42
Adults 784 35,75 772 35,20 1.556 70,95
Vells 115 5,24 118 5,38 233 10,62
Total 1.122 51,16 1.071 48,84 2.193 100,00

TotalHomes Dones

Grans grups edat
Vallès Oriental. 2007

hab. % hab. % hab. %

Joves 32.147 8,52 30.268 8,02 62.415 16,55
Adults 137.003 36,32 128.652 34,11 265.655 70,43
Vells 21.465 5,69 27.663 7,33 49.128 13,02
Total 190.615 50,53 186.583 49,47 377.198 100,00

Homes Dones Total
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Distribució de la població segons sexe i edat 

 

Font: elaboració pròpia a partir dades Idescat 

Comparant les dades amb la resta de la comarca s’evidencia el rejoveniment de l’estructura 
poblacional del municipi. 

 

Distribució de la població segons sexe i edat 

 

Font: elaboració pròpia a partir dades Idescat 

 

El gran augment demogràfic que ha sofert Vallgorguina en els darrers anys ha estat motivat per 
l’augment de la immigració. Tal i com queda reflectit en la taula que s’adjunta a continuació, la 
diferència en el saldo migratori explica aquest increment ja que el creixement natural dels 
últims anys no arriba en cap dels períodes estudiats al 10% del creixement. La procedència 
d’aquesta immigració és fonamentalment interna,  presumiblement de l’àrea metropolitana de 
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Barcelona. La immigració estrangera es manté força constant, situant-se al voltant del 15% de 
la immigració total 

 

Comportament de la població de Vallgorguina.(valors absoluts) 

 

Font: elaboració pròpia a partir dades Idescat 

 

 

 

 

Pes de la immigració en la població anual de Vallgorguina. 

 

Font: elaboració pròpia a partir dades Idescat 

 

Composició de la immigració interna. 

1986-1991 1991-1996 1996-2001 2001-2006
31 44 68 138
25 40 63 67
6 4 5 71

102 306 360 721
Creixement Total 108 310 365 792
Saldo Migratori
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Defuncions
Creixement Natural
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Font: elaboració pròpia a partir dades Idescat 

 

 

2.5.3. Relació de la població del municipi segons l loc de naixement.  

L’any 2001 dels 1.430 habitants empadronats en el municipi, 437 ho eren de la mateixa 
comarca i 721 de la resta de Catalunya, 209 de la resta de l’Estat Espanyol i 63 eren 
estrangers. Les principals diferències presentades respecte al Vallès Oriental i, sobretot, per al 
conjunt Catalunya és més en relació a la presència de persones nascudes a la resta de l’Estat 
Espanyol que no pas a les d’origen estranger.  

 

L’explicació per aquestes dades cal posar-les en relació a la pròpia realitat d’ambdues onades 
migratòries. La migració provinent de la resta de l’estat tingué com a principal destinació 
aquelles ciutats amb un més alt nivell de desenvolupament i concentració d’activitat industrial i 
manufacturera. D’altra banda, la migració estrangera  s’ha fet present en totes activitats que 
necessitaven un elevada presència de mà d’obra (especialment el sector construcció i serveis). 
La maduresa de les ciutats que conformen l’entorn metropolità, afavorides per les 
infraestructures de transport, fa possible una dispersió major dels contingents de població.  Així 
doncs, mentre l’any 2001, la xifra de població amb origen fora de Catalunya era d’un 14,62% a 
Vallgorguina, la xifra representava un 27,73% per al Vallès Oriental i un 25,99 % pel conjunt de 
Catalunya. En relació a la població estrangera els percentatges han estat d’un 4,41% per a 
Vallgorguina i d’un 4,97% i 6,13% en el Vallès Oriental i Catalunya respectivament.  

 

Població segons el lloc de naixement 

 

Font: elaboració pròpia a partir dades Idescat 
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Comarca Província Catalunya Espanya

Any nºhab. % nºhab. % nºhab. % nºhab. % nºhab. % nºhab. %
2001 1.158 80,98 437 30,56 721 50,42 209 14,62 63 4,41 1.430 100
1996 903 84,79 373 35,02 530 49,77 132 12,39 30 2,82 1.065 100
2001 216.332 67,30 123.354 38,38 92.978 28,93 89.130 27,73 15.969 4,97 321.431 100
1996 190.166 66,69 115.348 40,45 74.818 26,24 88.847 31,16 6.116 2,14 285.129 100
2001 4.305.884 67,88 1.648.650 25,99 388.576 6,13 6.343.110 100
1996 4.165.361 68,40 1.752.873 28,78 171.808 2,82 6.090.042 100

Total

Vallgorguina

Vallès Oriental

Catalunya

Catalunya Vallès Oriental Altres comarques Resta Estat Estranger



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Juliol 2019  Vallgorguina 

  Memòria 
32

2.5.4. Habitatge. Característiques.  

Vallgorguina ha estat tradicionalment un lloc habitual de segones residències, en les que 
podem observar dues etapes: la residència d’estiueig en el mateix nucli de població i la segona 
residència vinculada a la proximitat amb els principals eixos de comunicació, iniciada a mitjans 
del segle XX.  

 
Aquesta situació és un fet habitual en el Maresme i en el Vallès, on sovint, les urbanitzacions 
de segones residències superen amb escreix la superfície dels nuclis tradicionals. El 1981 la 
proporció d’habitatges principals respecte el total no superava el 25 %; i aquesta realitat es va 
mantenir fins a finals dels anys 90, en què s’inicia un canvi de tendència. El 2001, la proporció 
d’habitatges principals ja superava el 50% dels totals, i ha seguit augmentant fins a l’actualitat, 
com en la majoria dels municipis de la corona metropolitana; en què hi ha hagut una 
progressiva transformació de segones a primeres residències. 

 
Evolució en la proporció de tipus d’habitatge a Vallgorguina 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir dades Idescat 

 

Règim de tinença.  

Pel que fa al règim de tinença, l’any 2001,  el mercat de lloguer significa, pràcticament, el 10% 
del parc d’habitatges, aquest fet suposa un lleuger increment respecte les dades de l’any 1991. 
La resta són de propietat en les seves diverses modalitats; amb un 84% d’habitatges obtinguts 
per compra pagada, herència i altres; i prop d’un 50%  pendent de pagaments (aquesta 
proporció d’habitatges amb pagaments pendents ha augmentat considerablement respecte el 
14% de l’any 1991). 

 
Estat de la construcció de nous habitatges.  

En els darrers anys hi ha hagut una tendència a l’increment en el nombre d’habitatges acabats 
que es correspon amb el context immobiliari general. En el període 2002-2007, s’han finalitzat 
un total de 308 habitatges, aproximadament un 30 % respecte el total del parc d’habitatges de 
l’any 2001. Cal destacar el fet que en el municipi no ha existit la promoció d’habitatges amb 
preu protegit, si bé el fet de tenir uns preus de compra més assequibles que en els municipis de 
la primera corona metropolitana ha compensat parcialment aquest dèficit. 
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Evolució d’habitatges construïts a Vallgorguina (1997-2007) 

 
Font: elaboració pròpia a partir dades Idescat 

 
 
Els habitatges de superfícies menors a 100 m2 suposen aproximadament la meitat dels 
habitatges principals. Això concorda amb el fet que la majoria d’habitatges principals estaven 
inicialment situats dins el nucli urbà tradicional, amb una estructura d’edificacions entre 
mitgeres, en parcel·les petites. En canvi, observant l’evolució en les dimensions dels habitatges 
principals a partir del període de 1991 es posa de relleu un increment substancial dels 
habitatges amb superfície superior a 100m2 útils, que corresponen tant als edificis plurifamiliars 
del nucli de Vallgorguina com als unifamiliars (urbanitzacions).  

 

Habitatges principals per superfície útil i any de construcció 

 
Font: elaboració pròpia a partir dades Idescat 
 
 
Figura 2.5.4.3. Distribució segons superfície útil dels habitatges principals 
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Abans de 1900 0 9 7 2 5 23
De 1901 a 1930 6 13 14 6 3 42
De 1931 a 1940 3 7 2 0 2 14
De 1941 a 1950 1 3 2 1 0 7
De 1951 a 1960 1 1 0 0 2 4
De 1961 a 1970 2 11 6 2 2 23
De 1971 a 1980 7 36 18 16 13 90
De 1981 a 1991 2 18 6 10 7 43
Total 22 98 55 37 34 246
% 8,94 39,84 22,36 15,04 13,82
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Font: elaboració pròpia a partir dades Idescat 
 

 

2.6.  PATRIMONI CULTURAL 

2.6.1. Marc històric 

Origen de Vallgorguina.  
 
El nom de Vallgorguina el trobem citat per primera vegada al s.X en un document del cartulari 
de Sant Cugat, tot i que els primers assentaments de població són més anteriors d’aquesta 
època. 
 
El testimoni més antic de presència humana és el dolmen de Pedra Gentil. Altres vestigis 
arqueològics de l’època ibérica es troben localitzats en el jaciment de Puig Castell. L’antic nucli 
urbà data de finals del s.XVIII. Les primeres cases es van agrupar al llarg de l’actual carretera 
vella, la plaça Maragall i el carrer del Montseny. 
 
L’activitat econòmica tradicional fou l’explotació del bosc i l’agricultura, principalment el conreu 
del farratges. El treball en el bosc consistia en fer llenya, carbó i especialment el pelar suros. 
Durant el s.XIX tingué una gran importància el conreu de la vinya(posteriorment molt afectada 
per la fil·loxera) i la ramaderia. 
 
La primera industria fou una petita fàbrica de filatures “La Hilandera”. Actualment hi ha dos 
grans polígons industrials, Eurast (Mobir) i el Molinot, ambdós situats molt a prop de l’Autopista 
AP-7 i de la sortida de Sant Celoni - Montseny.  
 
 

2.6.2. Béns culturals 

Al municipi existeix un bon nombre d’elements de patrimoni, principalment fora dels nuclis de 
població, donat el caràcter rural i dispers dels assentaments. Pel que fa al patrimoni 
arquitectònic, entre diverses masies i edificis urbans, destaquen l’ermita de Sant Genís de 
Tapioles i l’església de Santa Eulàlia de Tapioles. Pel que fa al patrimoni natural i etnològic, 
trobem nombroses fonts, ja siguin naturals o associades a una masia o entorn urbà; i diversos 
arbres d’interès.  
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Pel que fa al patrimoni arqueològic, degut a la seva situació entre el corredor del Vallès i la 
costa, així com la proximitat de les carenes de la serralada Litoral, ens consten nombrosos 
elements de patrimoni arqueològic, bàsicament del paleolític i de l’època ibèrica.   

En l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya consten 15 elements 
inventariats, entre els que trobem els edificis religiosos del terme, la rectoria vella, i diverses 
masies (Can Castellà, Can Morell, Can Pradell de Baix, entre altres). 

 

Taula 2.7.1. Elements de patrimoni de l’Inventari de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat 

 
 
Malgrat l’existència d’aquest ric patrimoni, actualment el municipi no disposa de cap figura de 
protecció. En les NNSS vigents es feia referència a la necessitat d'elaborar un catàleg amb els 
jaciments arqueològics, edificis i elements arquitectònics, llocs i elements naturals. Es proposa 
que la inclusió d'un element patrimonial en el catàleg comporti la prohibició d'enderrocar-lo, 
transformar-lo o canviar-ne les característiques, tant de l'edifici com del seu entorn ambiental, i 
s’especificava que només es podrien realitzar obres de restauració i conservació i autoritzar 
usos adients als valors que es pretenien protegir. Així mateix, mentre no s'elaborés el catàleg 
de patrimoni, aquesta condició s'aplicaria als edificis i elements relacionats en el quadre 
següent: 

Taula 2.8.2. Elements de patrimoni protegit de les NNSS 1984. 

 Patrimoni arqueològic o paleontològic
PUIG CASTELL

PEDRA GENTIL

TRULL, EL

SANT GENÍS DE TAPIOLES

TURÓ DEL ROCÀ

SANTA EULÀLIA DE TAPIOLES

Patrimoni arquitectònic
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ANDREU DE VALLGORGUINA

CAN PUJADES -COL·LEGI SANTA FE

CAN MASCARÓ

CAN PUIGDEMIR

CAN PALOMER

RECTORIA VELLA

CAN PRADELL DE LA SERRA

CAN RICÓS

CAN NONELL DE LA SERRA

CAN PLANA DE DALT

CAN MORELL

CAN CASTELLÀ

ESGLÉSIA VELLA DE SANT ANDREU DE VALLGORGUINA

CAN PRADELL DE BAIX

ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA DE TAPIOLES
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L’any 1999, el Ple de l’Ajuntament de Vallgorguina va aprovar un Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic i Natural del municipi on s’ampliava el nombre d’elements susceptibles de formar 
part del futur Catàleg de Béns Protegits de Vallgorguina. 

 

Taula 2.82. Elements de patrimoni de l’Inventari de Patrimoni 1999. 

 
Elements d'arquitectura Elements d'arqueologia
Església vella de Sant Andreu de Vallgorguina Dolmen de Pedra Gentil
Església de Santa Eulàlia de Tapioles Poblat Ibèric de Puig Castell
Església Nova  i Rectoria
Can Castellà
Can Pradell de Baix
Can Pradell de la Serra
Can Palomer
Can Puigdemir
Can Pujades
Can Vilar

Fonts Arbres
Font de la Bruguera Pi de la Creu
Font del Clot Pi Florit
Font del Forn Pi Xic
Font de Sant Josep
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No s'incorporen en el Document de Catàleg els tres arbres monumentals que figuren a  l’Annex 2 del Text 
Normatiu del Pla especial de el Montnegre i el Corredor: El Pi xic de Tapioles, el Suro d’en Tustet i el Pi 
florit, ja que estan morts. 
  

 Elements d'arquitectura Elements d'arqueologia

Església Nova Dolmen de Pedra Gentil
Església vella de Sant Andreu de Vallgorguina Poblat Ibèric de Puig Castell
Església de Santa Eulàlia de Tapioles Turó del Rocà
Masia de Can Vilar Sant Genís de Tapioles
Torre de Can Vilar
Can Palomer
Can Morell
Can Pradell de la Serra
Can Nonell de la Serra
Masia de Can Pradell
Can Pradell de Baix
Can Puigdemir-Can Parramont
Hostal de la Font
Can Plana
Can Ricós
Masia de Can Pujades
Can Mascaró
Can Carcassés
Can Botella de Solei / Can Mora
Can Pepet Suquer
Ca l'Angelina
Can Quim
Can Mestre de Cases
Can Gras
Cal Ferrer
Can Mas

Fonts Arbres

Font del Forn Alba del Pla del Forn
Font d'En Nel Lledoner de Can Vilar
Font de Can Pradell Lledoner de Can Pradell de Baix
Font de Tapioles Alzina Grossa de Can Colomeró
Font de Santa Anna Alzina Grossa de Ca l'Alzina
Font de Can Morell Pi de Buac Nou
Font de Sant Josep Pi de la Creu
Font del Clot Pi Florit
Font de la Bruguera El Pi Gros de Can Montasell Vell
Font de la Teula Pi gros d'en Rafel
Font de l'Aulet Pi gros d'en Ricós
Font de la Boixa Plàtan de Can Pradell de la Serra
Font d'en Torres Roure de l'obaga de Can Vilar
Font del Ferreret Roure d'en Plana
Font del Conill Els roures del Rocar
Font de Can Vilar Suro del fato
Font de Can Ricós Suro gros del pla d'en Duran
Font de la Figuerassa Plàtans de la carretera
Font del Perdigot
Font del Polletons
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2.7.  INFRAESTRUCTURES I E

2.7.1. Xarxa viària. 

Vallgorguina es troba situat en un lloc de privilegi, que ha millorat substancialment les seves 
vies d’accés amb la finalització del tram de la C
via, per la banda del Maresme, i des de l’AP
còmodament la carretera C-61, que comunica Arenys de Munt amb sant Celoni i que creua el 
municipi de Nord a Sud.  

En el cas de les urbanitzacions Canadà Park i Baronia del Montseny; l’accés principal es 
realitza a partir de la C-35, per un únic punt d’entrada i sortida. El polígon Molinot disposa, en 
canvi, d’accés des de la C-35 o bé des de la C
Montseny és excessivament estret i s’està gestionant la seva ampl
pont que compleixi la normativa en cas d’emergències.

Ja dins del municipi, l’accessibilitat entre els diversos nuclis s’articula a partir de l’eix de la C
mitjançant pistes forestals i camins rurals, que esdevenen l’estructura bàsica per enllaçar 
assentaments dispersos.  

El municipi presenta unes intensi
la C-61 en el seu pas pel nucli de Vallgorguina i la sinuositat del tram entre aquest i Collsacreu, 
sumat a l’incrementa de la població que es desplaça a treballar cap al Maresme o al Vallè
que el PTMB i el PITC hagin contemplat el desdoblament d’aquesta via al seu pas pels nuclis 
de Vallgorguina i Collsacreu. 

 

Figura 2.9.1.1.Xarxa viària existent
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INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS 

Xarxa viària.  

Vallgorguina es troba situat en un lloc de privilegi, que ha millorat substancialment les seves 
vies d’accés amb la finalització del tram de la C-32 que va de Mataró a Tordera. Des d’aquesta 
via, per la banda del Maresme, i des de l’AP-7 i la C-35, pel corredor del Vallès, es pot agafar 

61, que comunica Arenys de Munt amb sant Celoni i que creua el 

En el cas de les urbanitzacions Canadà Park i Baronia del Montseny; l’accés principal es 
35, per un únic punt d’entrada i sortida. El polígon Molinot disposa, en 

35 o bé des de la C-61. Cal dir que el pont d’accés a la Baronia del 
Montseny és excessivament estret i s’està gestionant la seva ampliació o construcció d’un nou 
pont que compleixi la normativa en cas d’emergències. 

Ja dins del municipi, l’accessibilitat entre els diversos nuclis s’articula a partir de l’eix de la C
mitjançant pistes forestals i camins rurals, que esdevenen l’estructura bàsica per enllaçar 

El municipi presenta unes intensitats baixes de circulació de vehicles. Malgrat això, l’estretor de 
61 en el seu pas pel nucli de Vallgorguina i la sinuositat del tram entre aquest i Collsacreu, 

de la població que es desplaça a treballar cap al Maresme o al Vallè
que el PTMB i el PITC hagin contemplat el desdoblament d’aquesta via al seu pas pels nuclis 

 

Figura 2.9.1.1.Xarxa viària existent 
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Vallgorguina es troba situat en un lloc de privilegi, que ha millorat substancialment les seves 
32 que va de Mataró a Tordera. Des d’aquesta 

35, pel corredor del Vallès, es pot agafar 
61, que comunica Arenys de Munt amb sant Celoni i que creua el 

En el cas de les urbanitzacions Canadà Park i Baronia del Montseny; l’accés principal es 
35, per un únic punt d’entrada i sortida. El polígon Molinot disposa, en 

61. Cal dir que el pont d’accés a la Baronia del 
iació o construcció d’un nou 

Ja dins del municipi, l’accessibilitat entre els diversos nuclis s’articula a partir de l’eix de la C-61, 
mitjançant pistes forestals i camins rurals, que esdevenen l’estructura bàsica per enllaçar 

tats baixes de circulació de vehicles. Malgrat això, l’estretor de 
61 en el seu pas pel nucli de Vallgorguina i la sinuositat del tram entre aquest i Collsacreu, 

de la població que es desplaça a treballar cap al Maresme o al Vallès, fa 
que el PTMB i el PITC hagin contemplat el desdoblament d’aquesta via al seu pas pels nuclis 
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Xarxa urbana.  La carretera C-61 articula l’entrada i sortida als diversos nuclis situats als seus 
marges, que estructuren la seva xarxa urbana a partir d’un únic punt d’accés, excepte en el cas 
del nucli de Vallgorguina, en què esdevé el carrer principal.  

La xarxa urbana difereix entre nuclis en funció de la topografia i la naturalesa dels diferents 
teixits. La part del nucli de Vallgorguina situat en terreny planer s’estructura a partir d’una 
retícula relativament ortogonal, amb les limitacions que suposa el pas de la riera pel centre del 
nucli. En la resta del nucli, de topografia més accidentada, així com en les diverses 
urbanitzacions, els vials es ramifiquen a partir d’un vial principal, seguint les corbes de nivell, 
sense una jerarquia clara i amb pocs encreuaments, cosa que dificulta l’organització de 
recorreguts. 

Aquests vials es troben en la seva majoria pavimentats amb asfalt i també disposen de voreres. 
En alguns casos aïllats, trobem carrers amb paviment de formigó o de sorra, que generalment 
corresponen a trams finals de carrers o vials auxiliars.  

 

Transport públic. La xarxa de transport públic de Vallgorguina serveix per enllaçar tant el nucli 
històric com les urbanitzacions Baronia i Canadà Park amb el municipi veí de Sant Celoni i la 
seva estació de tren. 

El servei de busos establert entre les dues localitats es concreta en dos recorreguts diferents.  

El primer recorregut és el que segueix la carretera C-61 amb direcció Arenys de Munt. Aquest 
autobús passa cinc vegades al dia, en cada direcció. S’atura a les següents parades: al polígon 
industrial el Molinot, a l’entrada del Parc Natural del Montnegre-Corredor i al centre de la 
població, davant l’església de Vallgorguina. Els dimecres, al ser dia de mercat a Sant Celoni, 
s’augmenta amb dos ocasions el transport.  En una de les ocasions diàries, el bus arriba a 
Arenys de Munt i Arenys de Mar. 

El segon recorregut segueix la carretera C-35 en direcció Vilalba i es desvia en dues ocasions 
per entrar a les urbanitzacions de la Baronia del Montseny, a fer-hi una parada, i a Canadà 
Parc a fer-ne tres més.  

Tot i que el servei de bus compleix amb la funció de relació amb altres pobles, no està pensat 
per moure’s per dins de la població ni de les urbanitzacions. 

L’estació de ferrocarril més propera es la de Sant Celoni, tot i que també queden a prop les de 
Santa Maria de Palautordera i Arenys de Mar. Totes són de companyia RENFE. 

El servei de taxi del municipi és operat pel Servei de Taxi Gustau Àlvarez Serra. 

 

Xarxa de camins. Els camins, pistes i corriols representen una important base dintre de 
l’estructura territorial de Vallgorguina. Principalment utilitzats per a usos agrícoles, es poden 
també distingir les principals rutes que connectaven els diversos nuclis disseminats  i aquests 
amb els municipis propers. 

D’altra banda, el fet que es mantinguin encara molts d’aquests camins, fa que sigui possible 
aprofitar-los per a desplaçaments a peu o en bicicleta, i que alhora siguin una manera de 
potenciar el coneixement de l’entorn rural i natural del municipi. Existeixen moltes rutes per fer, 
tant a peu com en BTT, senyalitzades pel Parc Natural del Montnegre i Corredor. El GR-92 
creua el municipi d’est a oest, des de Can Mora fins al Corredor (ambdues fites fora del terme). 

 

2.7.2. Equipaments i dotacions.  

La majoria d’equipaments es troben al nucli urbà de Vallgorguina, i en les urbanitzacions es 
localitzen alguns locals socials per a la reunió de les associacions de veïns. Entre les 
actuacions previstes per al municipi es troben la construcció d’un local social a la urbanització 
Canadà Park i la reconstrucció de Can Maynou. 

• Equipaments administratius.  
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L’Edifici de l’Ajuntament té les funcions pròpies, amb les diferents dependències municipals. Es 
troba al costat de l’església de Sant Andreu, al mig del poble.  

• Equipaments sanitaris i assistencials 

Existeix un consultori local situat a la carretera de Mataró. 

Està prevista la construcció d’un CAP en el nucli urbà de Vallgorguina. 

• Equipaments educatius  

CEIP Vallgorguina.  Escola pública, d’una línia d’ensenyament primari (3 a 12 anys). Situat a 
l’extrem NE del nucli, a l’inici del sector de Can Palomer. 

Escola Bressol. De gestió privada, va ser inaugurada l’any 2004, i té capacitat per uns 40 
infants de 0 a 3 anys. Es troba en terrenys propers al CEIP. Està pendent d’ampliació. 

• Equipaments socioculturals 

Casal de gent gran: Tenen cedits a precari els baixos de lo'esdifici de l'Ajuntament. 

Casal del poble: Tenen un local cedit en concessio demanial. 

• Equipaments esportius  

Poliesportiu. Es tracta d’una pista coberta que acull també una zona de graderies. Aquest 
recinte s’aprofita per fer activitats culturals. 

Camp de futbol . Situat a la plana de la riera de Can Vilar. 

• Cementiri municipal.  

Gestionat per una empresa privada. 

 

Altres serveis municipals són el Bibliobús Montnegre, amb una freqüència setmanal, i el 
Serveis Socials d’atenció primària, que es realitzen en les dependències de l’Ajuntament. 

 

2.7.3. Serveis tècnics i Ambientals.  

• Abastament d’aigua 

L’actual sistema d’abastament es troba configurat de la següent manera: 

- Xarxa nucli Vallgorguina. El nucli extreu aigua de dues captacions subterrànies, tot i que 
una és privada anomenada Pou d’en Plana. L’aigua és bombejada fins al Dipòsit 
Vallgorguina i d’aquí es distribueix al nucli de Vallgorguina. La gestió de la “Xarxa 
Vallgorguina” va a càrrec de SOREA. 

- Xarxa de La Solana. El sistema del nucli de La Solana, tan sols disposa d’una captació 
subterrània i un dipòsit “La Solana”, i disposa d’una connexió a la xarxa de distribució del 
nucli de Vallgorguina.  Per suplir les mancances de la captació en èpoques d’estiatge es 
disposa d'una connexió amb la xarxa de Can Puigdemir. La gestió d’aquesta Xarxa de la 
Solana va a càrrec de SOREA. 

- Xarxa de Puigdemir. La urbanització de Puigdemir s’abasteix de dues captacions 
subterrànies i d’un pou privat de compra en alta anomenat Pou Salicru. La sortida des de 
les captacions alimenten dos dipòsits de la urbanització. La gestió de la Xarxa Puigdemir va 
a càrrec de SOREA. 

- Xarxa de La Baronia. Aquesta xarxa s’abasteix per una connexió de la urbanització de Can 
Bosch, del municipi de Santa Maria de Palautordera. Des d’aquesta connexió s’alimenta la 
urbanització des del Dipòsit de la Baronia. La urbanització disposa de tres captacions 
subterrànies però es troben fora de servei per problemes de presència de Fe i Mn. La 
gestió de la xarxa va a càrrec de SOREA. 

- Xarxa de Canadà Parc. La urbanització disposa de tres captacions subterrànies. També es 
disposa d’una connexió a la xarxa de Vilalba de Sasserra que s’utilitza quan hi ha 
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problemes d’estiatge a les captacions d’aquesta urbanització. Es disposa de tes dipòsits 
que distribueixen l’aigua a la urbanització. La gestió va a càrrec de SOREA. 

En els moments de manca d’aigua o sequera, aquests pous no poden mantenir el nivell 
d’extracció que exigeix la població. En aquestes situacions, als nuclis de Canadà Park i Baronia 
ja s’utilitza l’aigua subministrada per l'empresa Aigües Ter - Llobregat (ATLL).  

Al nucli antic, l’aigua prové exclusivament dels pous, que tenen una capacitat pràcticament 
coberta pels habitatges existents. De cara al desenvolupament dels sectors de planejament 
previstos s’haurà d’executar la connexió amb el sistema Ter - Llobregat, de l’empresa ATLL.  

Pel que fa a Collsacreu, la xarxa de subministrament d’aigua també està gestionada per 
l’empresa SOREA però, en aquest cas, l'aigua prové d'Arenys de Munt del pou vernis de 
Vallgorguina. 

Les xarxes internes de distribució d’aigua dels diferents nuclis de població de Vallgorguina es 
troben en diferents estats de conservació. Hi ha canonades de diferents materials i gruixos, i 
això dificulta l’homogeneïtzació de la gestió i el manteniment del servei. Aquesta xarxa s’anirà 
actualitzant i es substituiran les canonades més estretes per d’altres amb un gruix superior al 
diàmetre 100, diàmetre mínim al que es pot connectar un hidrant. Per una qüestió de previsió 
en cas d’incendi, al llarg de la xarxa d’aigua hi ha d’haver hidrants al servei dels bombers. 

 

• Sanejament 

Actualment, el municipi de Vallgorguina disposa d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
(EDAR), situada al Pla del Forn, al costat de la riera de Vallgorguina, que depura les aigües 
residuals del nucli de Vallgorguina i de les urbanitzacions de Can Puigdemir i Pocafarina. 
Aquesta EDAR, construïda l’any 2004, disposa d’una capacitat per tractar un cabal de 550 
m3/dia (2979 habitants equivalents). 

A la part alta de la urbanització de Can Puigdemir es preveuen un parell de Instal·lacions de 
Sanejament Associades, ISA. Consisteixen en un parell d’estacions de bombament que han de 
permetre fer arribar la xarxa de sanejament des del costat nord de la carena fins a la vessant 
on es troba la EDAR del Pla del Forn. També s’instal·larà una altra estació de bombament a la 
part baixa de Can Puigdemir per fer que les aigües recorrin l’últim tram contra pendent abans 
d’arribar a l’EDAR. 

El petit nucli urbà de Pocafarina tenia prevista una EDAR al PSARU 2005. Actualització 2007, 
ACA. Aquesta actuació no es portarà a terme ja que es va connectar la xarxa de clavegueram a 
la del nucli principal. 

Les urbanitzacions de Canadà Parc i la Baronia connecten les seves aigües residuals a l’EDAR 
de Vilalba Sasserra, situada en el terme municipal de Santa Maria de Palautordera al costat de 
la carretera C-35. Aquesta EDAR de Vilalba Sasserra es va posar en marxa l’any 2009 amb 
una capacitat de tractament de 970 m3/dia (4.040 hab-eq). 

La urbanització Collsacreu no disposa de sistema de sanejament i les aigües residuals de la 
urbanització són conduïdes fins les fosses sèptiques que han habilitat les parcel·les de la 
urbanització. 

 

• Subministrament elèctric  

La distribució d’energia del municipi i el seu subministrament elèctric el realitza ENDESA-
FECSA. La llei 6/2001 determina la necessitat d’establir per cada municipi un Pla municipal 
d’adequació de la il·luminació exterior existent. Aquest Pla ja ha estat redactat i se n’estan 
seguint les directrius. Tot el nucli urbà consolidat disposa de xarxa d’enllumenat públic, i s’està 
treballant per la millora i adequació a la normativa vigent. 

 

• Gestió de residus 

L’organisme que actualment realitza la gestió dels residus és el Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Oriental. El mateix Consorci és l’encarregat de fer-ne la gestió i eliminació. 
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2.7.4. Zones Verdes.  

El municipi disposa de diversos espais lliures i zones d’esbarjo, repartides en els diferents 
nuclis urbans. En el cas del nucli de Vallgorguina, generalment es tracta d’espais força petits, 
que recentment s’han anat arranjant i equipant per al seu ús com a zones de lleure. Com a 
excepció, trobem la zona de parc urbà del costat de la riera de Vallgorguina, de proporcions 
allargades i amb abundant vegetació.  

 

En el cas de les urbanitzacions, tot i que el sòl destinat a zona verda és força important 
(especialment a Canadà Park), no es disposa de zones verdes habilitades per al lleure, ja que 
la majoria dels espais lliures es troben ocupant fons de vall i marges amb fort pendent, o bé 
envolten la perifèria de la zona urbana, com a espais de transició amb el bosc natural. 
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3. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

3.1.  ACTUACIONS REALITZADES AMB L’OBJECTE D’INFORMAR I 
POROMOURE EL DEBAT 

 

El 2 de març del 2009, s’acordà aprovar l’Avanç Pla del POUM i el Programa de participació 
ciutadana anomenat “Procés participatiu per l’elaboració del POUM” de Vallgorguina.  El 
document es sotmeté a informació pública pel termini de trenta dies des de la publicació al BOP 
de Barcelona (núm. 57, de 7 de març del 2009), i al DOGC de la Generalitat de Catalunya 
(núm. 5335 de 10 de març del 2009).  

 

 

3.2.  SÍNTESI DE LES APORTACIONS I ASPECTES INCORPORATS A L PLA 

 

3.2.1. Suggeriments a l’exposició pública de l’Avan ç de Pla 

Durant el tràmit d’exposició pública de l’Avanç de Pla s’han rebut 14 aportacions a la seu de 
l’Ajuntament de Vallgorguina.  Entre les aportacions, 12 són de particulars, d’aquestes, 5 
corresponen a veïns de Vallgorguina, 6 corresponen a persones empadronades a altres 
municipis, amb propietats a Vallgorguina i un dels particulars no informa on esta empadronat. 
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Entre les 2 aportacions d’organismes oficials, una representa el Grup Municipal d’ERC, i l’altre 
es d’un particular en representació de l’empresa PROCON SOROLLA SL. 

Els suggeriments presentats durant el període d’exposició pública de l’Avanç de Pla són 
analitzades i valorades per l’administració responsable de la redacció del pla, amb l’objecte de 
confirmar o rectificar els criteris i solucions generals.  

 

3.2.2. Al·legacions a l’exposició pública de l’apro vació inicial de l’any 2010. 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de 
Vallgorguina el 2 de novembre de 2010. Durant el termini d’exposició pública es varen 
presentar les següents al·legacions: 

- 14 en sòl urbà 

- 15 en sectors i figures de planejament i gestió 

- 18 a les urbanitzacions i Can Pujades (13 idèntiques) 

- 6 al Catàleg de masies i cases rurals , i 

- 5 de varis. 

Segons el següent quadre: 

AL.LEGACIONS TIPUS A     
A01 1  10-01803 qualificació parcel·la C/. Pi Florit: límits edificable SU 
A02 2  10-01804 qualificació hotelera C/. Pi Florit SU 
A03 9  11-00055 clau 5b -> 5a (C/. Església, 27) SU 
A04 10  11-00056 clau 5b -> 5a (C/. Església, 27) SU 

A05 32  11-00150 Revisar l'Estudi de Detall (2000) i profunditats edificables / 
Catàleg Béns D11-i27 / Clau 1 SU 

A06 40  11-00289 Clau 1: revisió ARM SU 
A07 41  11-00291 Clau 1: revisió parcel·la mínima SU 
A08 47  11-00333 Contra el pas peatonal entre C/.Carretera Vella 2 i 4 SU 

A09 55  11-00373 
Voreres al C/. Del Sol fins al camí de Can Ros (zona 
Xeremell) SU 

A10 63  11-00381 
Canvi de clau: unifamiliar aïllada -> en filera (localitzar 
finca ???) SU 

A11 7  10-01961 parcel·la triangular a Canadà Park: separació 10 ->5 SU 
A12 8  11-00022 parcel·la molt allargada a Canadà Park: separació 10 ->6 SU 
A13 37  11-00178 Collsacreu: separació a vial 10 -> 6 m, +densitat SU 
A14 65  11-00926 Equipaments Canadà Parc SU 
AL.LEGACIONS TIPUS B     
B01 19  11-00128 PMU 3 - Can Puigdemir: PMU -> PAU + modificació Zones PMU 3 - Can 

Puigdemir 

B02 33  11-00152 PMU 4 - Hotel Xeremell: nom, àmbit, +edif, +usos, zona 
verda 

PMU 4 - Hotel 
Xeremell 

B03 43  11-00317 PMU 2 - Can Plana: modificar zona i límits PMU 2 - Can 
Plana 

B04 49  11-00338 PAU 6 - Xeremell: revisar límits (són finques contigües) PAU 6 - Xeremell 
B05 50  11-00339 PAU 6 - Xeremell: revisar límits (són finques contigües) PAU 6 - Xeremell 
B06 54  11-00370 Arreglar clavegueram / regularització finques i accessos SU 

B07 51  11-00351 PMU 1 - UA5-UA6: separats com NNSS, +edif, +densitat PMU 1 - UA5-
UA6 

B08 53  11-00369 
PMU 1  - UA5-UA6: preveure accés viari (hi viu persona 
minusvàlida) 

PMU 1 - UA5-
UA6 

B09 62  11-00380 PAU 2 - Pg. Riera: no edificar a la zona comunitària 
PAU 2 - Pg. 
Riera 

B10 61  11-00379 SUD 3 - Solana Nova: no desclassificar SU a Puigdemir / 
+aprofitament / masia no classificar com equipament 

SUD 3 - Solana 
Nova 

B11 31  11-00147 
SUD 2 - Passeig Riera Est: revisar límits / fora la riera / 
SUC / masia -> SU clau 6 masia / Ampliar sud-est / HPO 
40% -> 30% 

SUD 2 - Pg Riera 
Est 

B12 34  11-00154 SUD 1 - Pla del Forn: no industrial, no discontinu, SUD 1 - Pla del 
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residencial Forn 

B13 64  11-00407 SUD 1 - Pla del Forn: refer estudi d'inundabilitat / 
+aprofitament 

SUD 1 - Pla del 
Forn 

B14 48  11-00334 Revisar inundabilitat: Pla del Forn i Pg. Riera   

B15 15  11-00104 SUND -> SUD 
SUND - Can 
Palomer 

AL.LEGACIONS TIPUS C     
C01 12  11-00084 PAU 4 - Montvall: no sector / SNU límit -> SU PAU 4 
C02 14  11-00100 "Ampliació Canadà Park" de les NNSS: SNU -> SU Canadà Park 
C03 16  11-00110 Collsacreu: SNU -> SU naturalesa urbana Collsacreu 
C04 17  11-00112 Can Pujades: SNU -> SU / contra variant C-61 Can Pujades 
C05 18  11-00124 Can Pujades: SNU -> SU / contra variant C-62 Can Pujades 

C06 21  11-00135 Can Pujades: SNU -> SUC o SUD + PPU aprovat / variant 
C-61 desplaçada Can Pujades 

C07 22  11-00136 Can Pujades: SNU -> SUC o SUD + PPU aprovat / variant 
C-61 desplaçada Can Pujades 

C08 23  11-00137 Can Pujades: SNU -> SUC o SUD + PPU aprovat / variant 
C-61 desplaçada Can Pujades 

C09 24  11-00138 Can Pujades: SNU -> SUC o SUD + PPU aprovat / variant 
C-61 desplaçada Can Pujades 

C10 25  11-00139 Can Pujades: SNU -> SUC o SUD + PPU aprovat / variant 
C-61 desplaçada Can Pujades 

C11 26  11-00140 Can Pujades: SNU -> SUC o SUD + PPU aprovat / variant 
C-61 desplaçada Can Pujades 

C12 27  11-00141 Can Pujades: SNU -> SUC o SUD + PPU aprovat / variant 
C-61 desplaçada Can Pujades 

C13 28  11-00142 Can Pujades: SNU -> SUC o SUD + PPU aprovat / variant 
C-61 desplaçada Can Pujades 

C14 29  11-00143 Can Pujades Can Pujades 
C15 30  11-00145 Can Pujades Can Pujades 
C16 42  11-00304 Can Pujades Can Pujades 
C17 6  10-01908 Costat del camp de futbol: SNU -> SU  SNU 
C18 46  11-00328 SNU -> SU  SNU 
AL.LEGACIONS TIPUS D    

 
D1 36  11-00177 Can Bordes (SNU) afectat x vials (mines d'aigua) SNU: no vials 

D2 11  11-00080 proposta modificació variant C-61 (afecta la seva 
explotació agrícola) SNU: C-61 

D3 39  11-00261 Finca Canameres: modificar traçat C-61 SNU: C-61 

D4 56  11-00374 Can Kun: activitats de lleure, esportives, recreatives i 
culturals SNU 

D5 57  11-00375 Can Kun: refugi de baixa muntanya (SNU-edifi. 1965) SNU 

D6 58  11-00376 SNU - Clau 21: admetre noves construccions activitats 
Ecoserveis SNU 

D7 59  11-00377 Ampliació de zona clau 21 SNU 
AL.LEGACIONS TIPUS E     
E1 13  11-00085 

Restaurant en SNU: catàleg de masies i ús restaurant 
("Can Canameres") 

SNU / Catàleg de 
Masies 

E2 35  11-00176 
Catàleg de Masies: Cal Ayet i Cal Panxeta (localitzar finca 
???) 

SNU / Catàleg de 
Masies 

E3 38  11-00214 Can Carcassés: Masia, incloure l'annex al catàleg i + usos 
annex 

SNU / Catàleg de 
Masies 

E4 3  10-01860 denominació casa: "Can Patac Xic" 
SU / Catàleg 
Béns 

E5 45  11-00319 Catàleg Béns: Masia de Can Vilar: ampliar protecció SNU / Catàleg 
Béns 

E6 44  11-00318 Marcar termini per PEU Protecció Patrimoni Patrimoni 
AL.LEGACIONS TIPUS F     
F1 4  10-01867 retornar a la zona industrial del costat de la benzinera zona industrial 
F2 5  10-01878 revisar accés i sanejament Molinot / Xarxa bicis   

F3 20  11-00134 

Can Pujades / Ampliació C./Església / Pla del Forn: no 
desplaçar camp de futbol, zona inundable, no zona 
industrial, no zona esportiva / Can Palomer: ubicar aquí la 
zona esportiva 

  

F4 52  11-00362 C-61 modificar traçat / Pla del Forn: no industrial, col·locar-   
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ho a la zona de la benzinera / regulació circulació interior 
municipi / PAU1 - Centre Cívic: aprofitament privat i 
sistema hídric / PMU - Can Puigdemir: no edificar al voltant 
de la masia 

F5 60  11-00378 Contra nous camins entre la Solana Nova i Can Puigdemir 
(i no edificar+ en aquests sectors) 

SNU: no vials / 
no creix 

 

Totes elles van ser considerades  i incorporades o no al document que es va redactar per 
sol·licitar l’informe urbanístic i territorial a la Comissió d’urbanisme i per demanar la conformitat 
de la Memòria Ambiental a la OTAA. 

 

3.2.3. Informe urbanístic i territorial i Resolució  ambiental. 

• Continuïtat de la redacció i tramitació del POUM d e Vallgorguina 

El 2 de novembre de 2010 el Ple de l'Ajuntament de Vallgorguina aprova inicialment el nou Pla 
d’Ordenació Urbanística (POUM). D’acord amb la legislació urbanística va recavar informe 
preceptiu previ a l’aprovació provisional a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona 
(CTUB) en data 12  de març de 2014. La CTUB va emetre l'informe amb observacions. 

Atesa la naturalesa de les prescripcions contingudes a l’informe de la CTUB i la Llei 6/2009, del 
28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, l’Ajuntament de Vallgorguina considera 
que alguna de les modificacions a introduir en el document aprovat inicialment són substancials 
i per tant requerirà procedir a una segona aprovació inicial. 

Per tant cal abordar la continuïtat de la redacció i tramitació del POUM de Vallgorguina fins a 
l’aprovació definitiva. 

• Aspectes urbanístics a incorporar en el POUM 

Els aspectes urbanístics que caldrà considerar en la proposta de POUM per a una segona 
aprovació inicial s’esdevenen de l'acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
adoptat en la sessió de 12 de març de 2014, i l’informe annex de la normativa, i són els 
següents quan a l’ordenació urbanística: 

1. Habitatge protegit: Cal fer la reserva del 30% del sostre residencial de nova implantació en 
sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable, d’acord amb l’article  57.3.b) LU. 

2. Sistemes: 

• Cal acreditar la viabilitat del vial de ronda situat al sud de la riera de Vallgorguina. 

• Cal incloure a l’Agenda l’obtenció de sòl del carrer Montseny. 

3. En relació a la qualificació del sòl urbà: 

• Definir un PAU al nucli de Pocafarina. 

• Revisar les alçades de l'edificació de la zona de nucli antic (clau 1) i d'eixample (clau 
2). 

• Grafiar les zones no edificables de les parcel·les del carrer Pi Florit, de la zones de 
cases aïllades (clau 5). 

• Concretar l'ordenació de les masies en sòl urbà (clau 6). 

• Aclarir la regulació de la zona turística - hotelera (clau 7). 

• Concretar els usos admesos de la zona industrial i tallers (clau 8). 

4. En relació a les fitxes, tant dels polígons d'actuació com dels plans de millora urbana i dels 
sectors de sòl urbanitzable, aclarir els paràmetres normatius diferenciant-los dels 
paràmetres indicatius i no vinculants. 

5. Quant els polígons d'actuació urbanística:  
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• Cal reconsiderar l'ordenació del PAU1 Solana Vella, PAU5 Carrer del Sol, PAU6 
Passeig Riera i PAU8 Can Montasell, en aquest cas, la secció del vial. 

• Cal replantejar l'àmbit del PAU11 La Solana Nova i reduir l'àmbit del PAU12 Can 
Pujades o en aquest cas atendre les consideracions ambientals. 

• En el PAU7 Parc Can Bonamussa cal reconsiderar la peça destinada a usos 
comercials i la peça d'equipaments d'habitatges dotacionals. 

• Finalment, esmenar les errades materials o incongruències del PAU2 Montvall I i PAU4 
Can Planells, i reconsiderar com a sòl urbà no consolidat el PAU10 Can Puigdemir. 

6. En relació als Plans de Millora Urbana: 

• Mantenir l'àmbit en sòl no urbanitzable del PMU5 Xaramell II, en concordança de les 
determinacions ambientals de la OTAA. 

• Reduir el sector  del PMU1 UA5-UA6. 

• Establir l'ordenació i delimitar un PAU en el PMU2 Xaramell i en el PMU4 Masia Can 
Bonamussa estudiar la possibilitat de traslladar l'ús hoteler a la masia de Can 
Bonamussa. 

7. En relació al sòl no urbanitzable: 

• Mantenir la classificació de sòl no urbanitzable, SUD4 Tallers - Gasolinera, en 
concordança de les determinacions ambientals de la OTAA. 

• En el SUD1 Pla del Forn, cal reconduir l'ordenació possible a concretar pel pla parcial 
de manera que el subàmbit situat al Pla del Forn només contingui sistema d'espais 
lliures i equipament, modificant la rotonda d'enllaç amb un vial continu i concentrant 
l'edificació al llarg del carrer Mataró. 

• En el SUD3 Can Palomer reconduir l'ordenació del sistema viari, adoptant tipologies de 
major densitat i preservant de l'edificació els terrenys amb pendent superior al 20% i 
fixar el domini públic hidràulic. 

• En el SUD2 Passeig Riera Est, i en concordança amb les prescripcions ambientals, 
mantenir la franja contínua d'espai lliure de la riera de Vallgorguina, fixant que el domini 
públic hidràulic no computa als efectes d'aplicació de l'índex d'edificabilitat bruta. 

8. En relació al Catàleg de masies i cases rurals: 

• Incorporar càlcul del sostre existent segons fitxes cadastrals de les masies o 
edificacions, tot distingint entre les edificacions catalogades i els annexes reutilitzables. 

• Redibuixar els croquis de cada fitxa, tot distingint els volums que poden enderrocar-se. 

• Revisar en la totalitat la normativa, indicant els aspectes normatius en referència a 
possibles ampliacions, divisions horitzontals, etc. 

• Revisar en les fitxes els usos admesos. 

• Incloure l'any de construcció de cada edificació, ja sigui segons les fitxes cadastrals o 
segons estudi de possible bibliografia municipal que parli d'antigues masies. 

• Excloure del catàleg les masies que han estat tant transformades que no és possible 
identificar la masia original i les seves característiques intrínseques per poder incloure-
les al catàleg. 

• Fer un estudi al detall de totes les ruïnes per tal de considerar si arriben als mínims 
exigits per les recomanacions del Departament per tal de ser ruïnes susceptibles de 
reconstrucció. 

• Ruïnes: O bé excloure o bé aportar nova documentació: 

- Can Caions (55) 
- Can Montasell Vell (57) 
- Can Martinàs (58) 
- Ca l’Ayet (61) 
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- Can Panxeta (62) 

• Elements de la casa original: O bé excloure o bé aportar nova documentació: 

- Can Palaus (5) 
- Can Barrina (7) 
- Can Rosset (8) 
- Casa Jordi (20) 
- Can Clarens (42) segons cos 
- Can Mussacs (50) segons cos 

• Rectificar el croquis: Edificació originària: 

- Can Castellà: (15). 

• Línia d’edificació de la carretera: volum disconforme. 

• Aspectes ambientals a incorporar en el POUM per a  la segona 
aprovació inicial 

Els aspectes ambientals s’esdevenen del Informe – proposta de resolució ambiental emesa per 
la OTAA, de 5 de maig de 2014, i que contempla els següents: 

1. Caldrà considerar la delimitació del sòl urbanitzable SUD4 Tallers - Gasolinera i dels 
àmbits de sòl urbà PAU12 Can Pujades, PMU5 Xeremell 2, d'acord amb les 
determinacions del PTMB, l'informe de la OTAA i l'Informe urbanístic i territorial. 

2. Prendre en consideració els eixos connectors, espais d’interès natural i xarxa natura 
2000, esmentats en la resolució ambiental. 

3. Incloure la referència a la totalitat dels hàbitats d'interès comunitari presents en l'àmbit 
municipal. 

4. Incorporar un anàlisi ambiental d'alternatives del traçat del nou vial de ronda. 

5. Incorporar un anàlisi ambiental específic per l'àmbit del PAU3 Parc Bonamussa, 
adequant l'ordenació a l'alternativa menys impactant des del punt de vista ambiental. 

6. Revisar la delimitació de les qualificacions en el sòl no urbanitzable per tal d'adequar-la 
a les zones forestals existents. 

7. Replantejar l'ordenació del PAU2 Passeig Riera per tal de donar compliment a l'informe 
de l'ACA de 9 de març de 2011, salvaguardant l'hàbitat d'interès comunitari associat a 
la riera de Vallgorguina. 

8. Procurar una ordenació contínua dels espais lliures al llarg de la riera de Vallgorguina 
en el sector PMU2 Can Plana a fi de salvaguardar les vernedes associades a la riera i 
preservar l'edificació de les zones inundables, donant continuïtat al passeig de la Riera. 

9. Replantejar el sector SUD1 Pla del Forn, tenint en compte la presència de terrenys de 
caràcter inundable, així com les vernedes i altres boscos de ribera, i salvaguardar 
l'estructura natural de l'hàbitat. 

10. Considerar l'eliminació del sector de sòl urbanitzable no delimitat SUND1 Can Palomer, 
tenint en compte el PTMB i els valors ambientals significatius per la presència de dos 
cursos fluvials, terrenys amb pendent de més del 20% i hàbitats d'interès comunitari de 
suredes. 

11. En relació al Catàleg de masies i cases rurals, caldrà completar les fitxes i la justificació 
de les que estan en estat de ruïna. 

12. En el Catàleg de masies i en el de béns, considerar la seva inclusió en espais protegits 
a fi d'assegurar la protecció del espais o l'aplicació de mesures ambientals. 

13. Tal i com estableix el Reglament de la llei d’urbanisme, es qualificaran tots els cursos 
d’aigua com a sistema hidràulic. 

14. Es realitzarà un seguiment específic per a la validació de l’estudi geològic efectuat en el 
marc dels treballs del POUM per part de l’ICGC. S’integraran les consideracions 
efectuades en el nou Pla. 
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15. S’incorporarà al nou POUM l’estudi hidrològic de detall efectuat en el marc d’elaboració 
del POUM aprovat inicialment per primera vegada, una vegada hagi estat validat per 
l’ACA. 

16. La zonificació i regulació urbanística del SNU es repensarà per tal d’adequar-se a les 
determinacions del PTMB. En especial, s’integraran en el l’ordenació del SNU de 
Vallgorguina els límits per a la qualificació de sòl de protecció especial del PTMB, així 
com la seva regulació normativa. 

 

3.2.4. Al·legacions a l’exposició pública de l’apro vació inicial de l’any 2017. 

 
El Ple de l'Ajuntament de Vallgorguina, en la sessió del 16 d'octubre de 2017, va aprovar 
inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) juntament amb l'Informe de 
Sostenibilitat Ambiental (ISA), sotmetent l'expedient a informació pública, segons l'Edicte 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG) de 7 de novembre de 2017 i 
en el Diari Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 31 d'octubre  de 2017, en el diari Ara 
i La Vanguardia i a la seu electrònica de la corporació. 
 
Durant el termini d'informació pública s'han presentat les següents al·legacions, que han estat 
objecte d'informe i proposta de resolució. 
 

Núm.  Resum 

1 

Modificació de la qualificació urbanística, de R6a Cases 
aïllades a Cases agrupades (12 hab) 

2 Propietat de la parcel·la 

3 
PAU3 Montvall 2 

4 Terreny de 10,000m2 per fer una vivenda en sòl urbà 

5 
Parcel·la urbana (amb tanca d'obra) a les NNSS, amb certificat 
urbanístic 

6 5e*: clarificar paràmetres d'edificació 

7 
Can Pujades Canvi sistema d'actuació de compensació a 
cooperació 

8 
Ca l' Ibeita PAU4a Sòl urbanitzable o incloure Via d'accés 

9 
Article 93. Xarxa de camins Camins per a la prevenció 
d'incendis 

10 
Zona verda que demana edificar. Al·lega igual que al  2003 
amb informe favorable 

11 Carrer del Sol. Poder-la edificar, 289.95m2 

12 Ús plurifamiliar a la clau masies 

13 

Afectat c/ del Sol SUD2. No afectar-lo, o restutuir 300 m2 o 
restituïr parcel·la idèntica. 

14 
Afectat c/ del Sol SUD2. No afectar-lo, o restituïr parcel·la 
idèntica. 

15 
Article 93. Xarxa de camins  Camins per a la prevenció 
d'incendis (Idem al·legació 9) 

16 
Afectat c/ del Sol SUD2. No afectar-lo, o compensació pel sòl i 
l'edifiació 

17 Separació de l'edifiació veïna segons les NNSS 84 

18 

Article 93. Xarxa de camins - Catàleg de béns a protegir (hauria 
de contenir paràmetres d'altres edificacions sense interès) 

19 Tot PAU4a 

20 Tot PAU4a 

21 Carrer del Sol No compleix diàmetres mínim Conveni  

22 
Omissions a ED vigent: fixar les PE                                     
Errades en el Catàleg 
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23 
El Xeremell Sòl urbà amb reconeixement i continuïtat de 
l'activitat 

24 UA5 NNSS84 Reparació del prejudici 

25 

Correccions gràfiques: perímetre i qualificació - Normativa clau 
6 - Incompliment de Convenis: proposta PAU15 Equipaments 
privats Restituir qualificacions 

26 
Can Botella Admetre l'ús plurifamiliar i la divisió horitzontal en 
clau Masies 

27 
Can Kun Zona forestal a zona agrícola 

28 

Can Kun Centre residencial geriàtric, de dia i de llatga durada 

29 

Clarificació zona verda i equipament Sector Mobir i parcel·lació 
més petita, divisió horitzontal i més usos(no diferenciar zones 
7a i 7b) 

30 

Pocafarina Errades: Cessions, urbanització i parcel·lació fetes 
Escriptura 15/04/1991 Ple 26/03/1991 Projecte d'urbanització 
ad 22/06/1990 

31 Via Verda 

32 Can Pujades Regulació de l'ús forestal 

33 UA6 NNSS84 Proposta nou PAU a Can Planells 

34 

SUD2 Vulneració de l'avaluació ambiental estratègica 
(normativa ambiental - insuficient estudi d'alternatives) 
Insuficiència Avaluació econòmica i ISE (SUD2 no viable 
econòmicament) Alternativa 75 habitatges. 

35 

SUD1 Can Palomer Cessions anticipades - Conveni signat - 
Mantenir 90 habitatges amb el braç Nord 

36 PAU 6 Contradicció en el plànol en relació a la Fitxa  

37 

Pla del Forn Sòl urbanitzable segons l'extensió màxima 
admissible prevista al PTMB   

38 Care Horse De forestal a agrícola 

. 
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4. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

 

4.1.  OBJECTIUS DE L’ORDENACIÓ  

Els criteris, objectius i altres determinacions que defineixin el model de Pla que 
posteriorment s’han desenvolupat en la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM) de Vallgorguina, als que s’ha donat compliment en general, es van fixar en el 
document d’Avanç de planejament, i es divideixen en tres apartats: 

 

4.1.1. Criteris generals 

- Compatibilització del desenvolupament urbanístic vinculat amb la natura. 
- Minimització del consum de sòl 
- Diversificació d’usos dins de la trama urbana 
- Preservació del paisatge rural i urbà 
- Millora dels serveis tècnics ambiental i dels equipaments de proximitat 
- Reducció de la mobilitat obligada afavorint l’accessibilitat. 
 

4.1.2. Objectius genèrics 

- Preservació i millora dels espais oberts: identificació de la matriu territorial de cara a la 
preservació de la biodiversitat, de les connexions biològiques, de les zones inundables i 
geològiques, així com la conservació i millora del paisatge existent. 

 
- Consolidació dels nuclis urbans: establiment d’una acurada delimitació entre sòl urbà i 

sòl rural, definició de tipologies d’edificació respectuoses amb la tipologia tradicional i potenciar 
la rehabilitació dels edificis existents, en una trama multifuncional amb habitatge protegit, 
serveis tècnics i equipaments comunitaris. 

 
- Cohesió i inclusió social: Fomentar el dinamisme i les relacions socials, recuperant 

l’espai públic (parcs urbans i equipaments) i organitzant una trama urbana que afavoreixi la 
realització de les diverses activitats econòmiques, i també les relacionades amb el turisme de 
qualitat lligat a la natura, a l’oci i al lleure. 

 
- Enquadrament territorial: garantir el seu encaix dins el sistema metropolità a cavall 

entre el Vallès Oriental i el Maresme. En especial sobre el sistema urbà funcional de Sant 
Celoni, Vilalba Sasserra, Santa Maria i Sant Esteve Palautordera, i Arenys de Munt i de Mar. 

 
- Planificació territorial: assumpció dels continguts i disposicions del Pla Territorial 

Metropolità de Barcelona (PTMB). 
 

4.1.3. Objectius específics 

1- Sostenibilitat 
 
 - Model territorial i d’ocupació de sòl 

 1- Promoció d’un model urbanístic de desenvolupament compacte, amb consolidació 
del nucli tradicional existent de Vallgorguina mantenint la seva estructura i fesomia. S’evitarà la 
creació de nous nuclis sense continuïtat amb la trama urbana preexistent. 

2-  Readaptació de determinats àmbits urbanístics en sòl urbà (SU) establerts pel 
planejament vigent de cara a potenciar les millores urbanes, les rehabilitacions i l’establiment 
d’una estructura urbana plurifuncional i establiment de mecanismes de gestió que permetin la 
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urbanització dels diferents àmbits no consolidats del sòl urbà, com són La Solana, Montvall i 
Xeremell. 

3- Readaptació de determinats àmbits urbanístics en sòl urbanitzable (SUD) 
establerts pel planejament vigent de cara a potenciar les millores urbanes, les rehabilitacions i 
l’establiment d’una estructura urbana plurifuncional (reducció de Can Palomer). 

4- Millorar l’ordenació dels volums edificables en actuacions de renovació urbana i 
afavorir les cessions de nous espais públics. 

5- Protecció per a preservar la identitat de poble segons les condicions d’ordenació, 
edificació i estètiques. 

6- Ordenació del sòl no urbanitzable, potenciant els seus valors i les seves funcions 
en l'estructuració orgànica del territori: connectivitat ecològica, acolliment de valors ambientals, 
regulació de noves construccions i usos. 

7- Protecció normativa dels espais i elements amb valors especialment rellevants en 
el territori com l’espai fluvial de la riera de Vallgorguina i la seva xarxa de torrents associada, 
les fonts, els espais agraris i els paratges de valor. 

8- Garantir l’espai obert en el seu front urbà de la riera de Vallgorguina. Es pretén 
ampliar la condició pública d’aquesta façana i aconseguir un parc públic fluvial per a gaudi de 
tothom. 

9- Establir uns corredors verds condicionats que lliguin la trama urbana i connectin 
diferents sectors peatonalment, des de l’est fins l’oest al llarg de la riera i a la xarxa de carrers 
de la part central del nucli històric. 

10- Modificar els paràmetres de la zona forestal de manera que es protegeixi de 
possibles actuacions disseminades o periurbanes, seguint els criteris de la nova llei 
d’Urbanisme i dels que determina el Pla Especial del Montnegre-Corredor. 

- Cicle de l’aigua  

1- Adequació a la disponibilitat de recursos hídrics per al desenvolupament previst 
derivat del POUM i que en la mesura del possible, aquesta disponibilitat es garanteixi en un 
marc de sostenibilitat (especialment pel que fa a l'obtenció del recurs i a la seva gestió). 

2- Adoptar mesures per a protegir els recursos hídrics autòctons, especialment de les 
fonts i els pous, orígens de les extraccions d’aigua. 

3- Adoptar mesures (normatives i d'altra naturalesa) en el planejament derivat per a 
assolir consums sostenibles d'aigua (foment de l'estalvi i la reutilització). 

- Energia 

1- Adequació a la disponibilitat de recursos energètics per al desenvolupament previst 
derivat del POUM. 

2- Adoptar mesures per a fomentar i incrementar la producció d'energia a partir de 
recursos autòctons i de caràcter renovable amb l’objectiu d’incrementar progressivament el 
percentatge de les fonts energètiques autòctones i renovables en la satisfacció de la demanda 
local d'energia.  

3- Promoure mesures per a l'adopció de criteris i accions específiques de 
bioclimatisme i eficiència energètica en les edificacions, de cara a reduir la seva contribució al 
canvi climàtic.  

4- Promoure mesures per a l'adopció de criteris i accions específiques respecte als 
assentaments de les telecomunicacions, en especial de la telefonia mòbil. 

- Ambient atmosfèric 

1- Promoció de mesures de prevenció de la contaminació lluminosa, ordenant el tipus 
d’il·luminació de cada sector concret.  

2- Promoció de mesures de prevenció de la contaminació atmosfèrica, afavorint la 
mobilitat sostenible i la implantació d’activitats econòmiques respectuoses amb el medi.  
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- Residus 

1-Implantar els serveis tècnics ambientals amb els sistemes de disseny urbà adients 
per a potenciar, a nivell local, la recollida selectiva dels residus i les possibilitats de reutilització i 
reciclatge.  

2-Implantar sistemes de recollida amb xarxa separativa als nous Sectors 
Urbanitzable. 

- Riscos ambientals 

1-Identificació de les zones amb riscos ambientals (d’inundació i d’esllavissades, 
principalment) i preservació de desenvolupaments urbanístics en les mateixes o en el seu 
entorn més immediat d'afecció.  

- Biodiversitat i paisatge  

1- Promoure i reforçar la connectivitat física i ecològica entre els espais naturals per a 
garantir alts nivells de permeabilitat en la matriu biofísica i territorial tot garantint una xarxa 
d'espais naturals preservats del procés urbanitzador.  Es proposa una acurada protecció de 
certes zones del sòl no urbanitzable per assegurar la continuïtat dels espais lliures que 
relliguen les zones que fora de l’àmbit del pla es troben declarats espais d’interès natural. (Parc 
Natural del Corredor - Montnegre, PEIN i Xarxa Natura 2000).  

2- Ordenació i regulació dels espais amb hàbitats, ecosistemes i altres elements amb 
especials valors (característiques d'especial fragilitat, escassetat, existència d'espècies 
amenaçades, vulnerables o protegides).  

3- Definir els paràmetres de disseny dels parcs urbans, en especial del parc fluvial de 
la riera de Vallgorguina al seu pas pel nucli urbà, de tal forma que es prioritzi la conservació, en 
la mesura del possible, dels elements vegetals preexistents, i la utilització d’espècies 
autòctones.  

4- Establir una ordenació del sòl no urbanitzable que faciliti l’impuls de fórmules de 
Custòdia del territori o similars en àmbits fluvials, forestals o agraris. 

5- Ajustar els espais de cultiu existent i protegir-los per la seva preservació com a 
complement del paisatge existent. 

- Patrimoni cultural 

1- El POUM haurà de recollir i protegir tots aquells elements del patrimoni cultural de 
valor, tant siguin de caràcter històric, arquitectònic, arqueòlogic, paleontològic o etnològic, amb 
la inclusió d’aquells més rellevants en el Catàleg de Béns a protegir. 

2- Incorporar al catàleg de béns a protegir les fonts més emblemàtiques de 
Vallgorguina per poder recuperar la seva historia i identitat i mantenir en bon estat perquè la 
població en gaudeixi. 

3- Incorporar al catàleg de béns a protegir els arbres emblemàtics (Monumentals) del 
terme de Vallgorguina per la seva aprovació al Ple de l´Ajuntament. 

4- Es planteja la preservació dels edificis d’interès i masies en sòl urbà i no 
urbanitzable. 

 

2- Habitatge 

1- Dotar al municipi d’habitatges en les tipologies suficients per a respondre a les 
necessitats de la població.  

2- Diversificar l’oferta existent, composta majoritàriament per habitatge unifamiliar per 
a facilitar l’accés a l’habitatge a tots els grups de població. 

 

3- Usos i activitats econòmiques 
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1- Incrementar les possibilitats d'implantació d'activitats comercials, de serveis, 
terciàries, que no siguin molestes dins l'àmbit urbà residencial, amb l'objectiu de donar 
dinamisme al conjunt urbà més compacte de Vallgorguina.  

2- Ampliar els espais industrials o terciaris en l’entorn proper al sector de Molinot i 
Mobir, o d’altres propers als eixos C-35, AP-7 i C-61, amb bona accessibilitat,  per generar 
nous llocs de treball. 

3- Mantenir, consolidar i potenciar els usos lligats a les activitats ambientals del parc 
natural.  

 

4- Equipaments i serveis tècnics ambientals 

1- Dotar al municipi d’equipaments i zones verdes en proporció a la població 
proposada i tenint en compte l’estructura d’assentaments urbans repartits en el municipi.  

2- Possibilitar la ubicació de peces de sòl susceptibles de contenir activitats o usos de 
caràcter públic o comunitari. 

3-  Ubicació i distribució estratègica dels nous equipaments i zones de serveis tècnics 
ambientals a l’entorn dels nuclis urbans existents per a potenciar-ne les seves funcions socials i 
afavorir una mobilitat més sostenible. 

4- Ubicació i distribució estratègica de les noves zones verdes i espais lliures (parcs 
urbans) de cara a potenciar-ne la seva funció social i de transició amb l’entorn agroforestal al 
voltant de Vallgorguina i les diverses urbanitzacions.  

 

5-  Xarxa viària i mobilitat 

 1- Estructurar la circulació i la xarxa de carrers existents en coherència amb els vells i 
nous sectors de creixement. 

2- Establir zones de prioritat per a vianants en el centre històric de Vallgorguina. 

3- Preveure zones d’aparcament per evitar l’ocupació de l’espai públic. 

4- Identificar i classificar la xarxa viaria rural: pistes, carrerades, camins, etc., d’acord 
amb les seves necessitats d’ús. Potenciar zones de passeig relacionades amb espais lliures 
urbans (parcs, riera, places, ...). 

5- Ajustar els límits entre la carretera i la futura variant que permeti el condicionament 
d’aquest corredor i alhora serveixi per estructurar la trama urbana limitada per les 
infraestructures. 

6- Definir acuradament el traçat viari de la Variant (C-61), especialment al seu pas 
pels àmbits de Vallgorguina, Can Pujades, Collsacreu, Rectoria Vella i Pla del Forn. 

 

6- Normativa 

1- Establir una normativa inequívoca que defineixi els conceptes i reguli els 
paràmetres d’aplicació en cada zona, evitant-ne possibles interpretacions errònies. 

2- Adaptar la normativa urbanística als requeriments del desenvolupament urbanístic 
sostenible. 

 

 

4.2.  DESCRIPCIÓ DEL MODEL D'ORDENACIÓ  

 

4.2.1. Sistemes generals 
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L’estructura general i orgànica del territori es determina en el plànol O.01, del mateix nom, on 
es grafien aquells elements que per les seves condicions i per la seva continuïtat han d’actuar 
com a suport del desenvolupament urbà i de les activitats actuals i futures. 

Els elements que conformen l’estructura general del territori es consideren sistemes generals, 
aquests venen complementats pels sistemes locals que estan al servei dels àmbits més 
limitats. Els sistemes generals i locals es complementen, configurant conjuntament l’estructura 
urbana. 

L’estructura general del territori està configurada pels següents sistemes urbanístics:  

- Sistema viari 
- Sistema d’equipaments comunitaris i serveis tècnics 
- Sistema d’espais lliures 
- Sistema hidràulic. 

• Sistema viari 

Vallgorguina es troba situada entre dues grans infraestructures viàries: la C-32 i l’AP7.  

La C-32 és l’autovia que transcorre al llarg de la costa catalana, està més allunyada de la 
població i queda separada d’aquesta per la Serra de Marina.  

L’autopista AP-7 és una gran infraestructura que uneix Barcelona i Girona. Tan sols es troba a 
uns cinc quilòmetres del poble antic de Vallgorguina i a tocar de les dues urbanitzacions 
principals del nord del terme municipal. L’AP-7 és el principal eix de comunicació viària de la 
població de Vallgorguina amb la resta de Catalunya i Europa. 

La carretera C-35, transcorre paral·lela a l’AP-7 al costat oposat del terme municipal de 
Vallgorguina. Tot i que no forma part del terme municipal, aquest vial exerceix d’eix de 
comunicació entre Vallgorguina i les altres poblacions de la comarca del Vallès Oriental. Des 
del tram comprès entre els municipis de Sant Celoni i Vilalba Sasserra també en surten els 
principals accessos a les urbanitzacions de Baronia del Montseny i Canadà Park. 

La C-61 és la carretera principal que porta i creua el nucli històric de Vallgorguina. Aquesta 
carretera comarcal uneix les poblacions de Sant Celoni i Arenys de Munt seguint una traça 
paral·lela a la riera de Vallgorguina. També exerceix d’unió de les infraestructures territorials 
AP-7, C-35 i C-32, amb el nucli de la població i entre elles. 

La proposta de variant de la C-61 al seu pas pel nucli de Vallgorguina sorgeix de la necessitat 
de reduir el volum i la velocitat dels vehicles que passen pel centre de la població. 

El traçat actual de la carretera C-61 al seu pas pel nucli antic ja apareixia com un vial alternatiu 
a l’antiga carretera. És per això que va passar a dir-se Carretera Nova. Avui en dia aquesta via 
ha quedat obsoleta degut al volum de trànsit i a la velocitat amb la que els vehicles travessen la 
població. Així doncs, des de la Direcció General de Carreteres s’han anat proposant diferents 
alternatives a la carretera C-61 en els seu pas per la població de Vallgorguina. 

L’alternativa que s’ha resolt com a adequada, tot i que encara no se n’ha dibuixat el traçat 
definitiu, és la que rodeja la població pel seu costat sud. La solució constructiva és un túnel al 
que s’accedeix des dels dos extrems del municipi.  En el seu accés des de Sant Celoni, la 
variant s’escindeix de la C-61 al començar el Pla del Forn. En l’accés des d’Arenys de Munt, 
l’escissió de la C-61 és propera al que actualment és l’entrada de Can Pujades. 

Com ja s’ha comentat, el traçat d’aquesta variant es troba en procés de disseny i a manca 
d’aprovació final per part dels organismes competents. En aquest POUM s’ha tingut en compte 
dos alternatives proporcionades per la Direcció General de Carreteres.  

Al respecte de la xarxa de camins rurals, dins dels objectius de la seva classificació està el de 
permetre un bon ús, gaudi i manteniment, entenent que formen part dels camins accessibles 
per a bicicletes del terme municipal. 

A la zona oest del terme municipal, també es proposa un vial d’unió entre Canadà Park i 
Baronia del Montseny. Aquests són antics camins que ja s’utilitzen actualment i només 
necessiten de certes mesures d’urbanització per fer-ne viable l’ús. 

 

Xarxa de bicicletes: Via Verda i Via Blava 
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El Pla proposa la creació d’un carril per a vianants i bicicletes, anomenat Via Verda, entre el 
nucli i Sant Celoni, pel costat oest de la riera de Vallgorguina. Amb aquest objectiu, s’inclou 
aquest camí al Catàleg de Béns a protegir. El projecte paisatgístic d’adaptació d’aquesta via 
haurà de resoldre la connexió amb la trama urbana de Sant Celoni.  

En aquest sentit, es proposa que aquest carril bici no sigui una iniciativa aïllada, sinó que sigui 
el germen d’una xarxa de carril bici comarcal que pugui connectar Vallgorguina amb Sant 
Celoni, en primera instància, i posteriorment, amb Vilalba, a través de Canadà Parc i Baronia, 
en paral·lel a  la c-35; o que tingui continuïtat cap a Santa Maria Palautordera. 

Amb un traçat en molts trams coincidents, el Pla incorpora la Via Blava al llarg del recurregut 
fluvial de la Riera de Vallgorguina, que constitueix una nova eina de dinamització turística per a 
les institucions implicades. Es tracta de crear un marc urbanístic i territorial adequat per 
recuperar, difondre i fer accessible els diversos paisatges culturals i naturals situats al llarg de 
les lleres dels tres rius. 

• Sistema d’equipaments comunitaris 

Necessitats actuals respecte al sistema d’equipamen ts 

Així podem definir les següents necessitats concretes per al nucli i les urbanitzacions: 

- Nucli: 

- Equipaments religiosos, existents segons la necessitat de la població i en posició 
cèntrica a la població i de bona accessibilitat tant amb vehicle motoritzat com 
peatonal. 

- Equipament assistencial, ja previst en el calendari d’actuacions de l’Ajuntament, en 
posició de bona accessibilitat peatonal. 

- Equipament social per a la gent gran, en posició de bona accessibilitat peatonal. 

- Equipament social per a la gent jove, amb sala d’estudi, biblioteca o sala d’actes de 
mida suficient per a activitats de teatre o cinema. 

- Equipament esportiu, donat que l’espai que ara ocupa el camp de futbol ha quedat 
insuficient. El nou emplaçament, plantejat en el Pla del Forn, situat a tocar del nucli, 
preveu un gran espai de 11.324 m2 on implantar els usos que consideri necessaris a 
l’aire lliure. 

- Urbanitzacions: 

- Canadà Parc, equipament mixta, social – cultural – assistencial. També s’hi inclou 
un gran equipament esportiu i en el que ja hi ha pistes de tennis. 

- Can Puigdemir, hi ha diferents equipaments amb vocació social i un gran  
equipament esportiu situat al centre de la urbanització. En aquest equipament s’hi 
reuneix la piscina, amb els seus vestidors, un frontó i dos pistes de tennis. 

- Baronia del Montseny, espai de reunions per als veïns. 

 

Distribució dels equipaments 

Pel que fa al nucli de Vallgorguina s’estableixen 4 àmbits d’emplaçament principals que es 
vinculen amb els nous sectors de planejament, on s’han d’ubicar els equipaments que 
cobreixen les necessitats principals detectades, i que en relació amb la xarxa viària i el sistema 
d’espais lliures han d’estructurar el municipi.  

- Equipament esportiu i sanitari-assistencial, a emplaçar a l’àmbit de la illa central 
d’equipaments i nova plaça cívica, PAU Centre Cívic. 

- Equipament sanitari-assistencial, social i cultural i administratiu d’àmbit municipal, a 
emplaçar entre el carrer del Pi Florit i la Carretera, en l’àmbit del PAU 9 Carretera 
Nova. 

- Equipament esportiu, a emplaçar al Pla del Forn.  Aquest és un gran espai diàfan en 
el que s’hi planteja un equipament ampli i modern que englobi  les activitats 
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esportives de la població. S’hi preveu un camp de futbol i, en el cas que el municipi en 
algun moment ho necessités, s’hi reserva la superfície suficient per d’establir-hi altres 
instal·lacions esportives descobertes.  

- Equipament esportiu PAV1 a emplaçar al SUD2 La Solana Nova. 

- Ca La Lola, recentment adquirit per l’Ajuntametn per a equipament polivalent. 

Al respecte de les urbanitzacions, es proposen els següents emplaçaments i programa 
d’equipaments: 

- A Canadà Parc, un equipament socio - cultural i esportiu, al PAU 14 Canadà Parc i 
PAU 15 Canadà Parc 2. 

- A Can Puigdemir, un gran equipament esportiu, amb la piscina i les pistes existents, 
al PAU 10 Can Puigdemir. 

 

Equipaments esportius 

El Cens d’equipament esportius de Catalunya, (Consell General de l’Esport. Generalitat de 
Catalunya) contempla els següents equipaments esportius en el municipi de Vallgorguina: 

Equipament esportiu existent             M2 

Camp de fútbol             4.500   

Escola Vallgorguina             1.157   

La Lluna de Can Castellà             2.800   

Parc Motor Vallgorguina             3.500   

Pista Poliesportiva Municipal                830   

Pistes de petanca de Baronia                   60   

Punt d'informació senders                    -     

Tennis taula Can Puigdemir                    -     

Tennis taula Pl Mercè                    -     

Bicitrial Municipal                    -     

Zona Esportiva Canada Parc                180   

Zona esportiva Baronia del Montseny                740   

Suma      13.767    
 

La superfície dels equipaments esportius en el municipi de Vallgorguina és de 13.767 metres 
quadrats. 

El Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) 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, en concordança amb la Llei de l’Esport. Té caràcter de “Pla territorial 
sectorial” i desplega, juntament amb altres plans sectorials, el Pla Territorial General de 
Catalunya. 

El PIEC-2005 va ser aprovat pel Decret 95/2005, de 31 de maig, i en aquests moments el 
Consell Català de l’Esport redacta la seva actualització. 

El Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) en el seu apartat 
8.2 Directrius urbanístiques desenvolupa els aspectes relatius a les característiques dels 
equipaments esportius, els estàndards orientatius de reserva de sòl i els aspectes a considerar 
en la seva integració en l’entorn i valoració d’impactes. Les previsions urbanístiques que fa 
aquest POUM donen compliment a les Normes del PIEC i també als estàndards de reserva de 
sòl per equipament esportiu. 
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D’acord amb el que s’estableix en la Memòria social d’aquest POUM, la població actual del 
municipi és de 2.772 habitants (any 2016). L’apartat 8.2.2.2 del PIEC, presenta el Quadre 
8.2.2.2.1 Estàndards orientatius per a les instal·lacions de la xarxa bàsica, que estableix que, 
per una població de 1.000 a 5.000 habitants, la reserva de sòl per a instal·lacions esportives  
de la xarxa bàsica està fixada per l’estàndard de 4,50 m2/h Vial o 5,00 m2/aïllada.  

Aquest mòduls aplicats a la població actual de 2.772 habitants, dona una superfície per a 
instal·lacions esportives entre 12.474 i 13.860 m2 de sòl, que és aproximadament la superfície 
que hi ha actualment al municipi. 

La mitjana de les previsions de població per l’any horitzó de 2021 és de 3.451 habitants. Per 
aplicació dels estàndards del PIEC considerats, 4,50 m2/h Vial o 5,00 m2/aïllada, en resultaria 
que per satisfer les necessitats de la futura població caldria disposar entre 15.530 i 17.255 
metres quadrats de sòl. L’increment de superfície necessària, en relació a l’aplicació dels 
estàndards a la població actual (entre 12.474 i 13.860 m2 de sòl), serien de 1.763 i 3.488 
metres quadrats, respectivament. 

Les previsions que fa el POUM per a noves instal·lacions esportives són les següents: 

- Un PAV en el sector SUD2 La Solana Nova, amb un superfície de sòl de 2.200 metres 
quadrats 

- Una superfície de sòl de 5.900 metres quadrats en el PAU14, i de 5.900 metres 
quadrats en el PAU15, a la urbanització Canadà Parc, per instal·lacions esportives per 
les àrees urbanes situades al nord del municipi. 

Previsions POUM   m2 

SUD2 PAV 2.200 

PAU14 Canadà Parc 5.900 

PAU15 Canadà Parc 5.900 

14.000 
La reserva que fa el POUM per a futures instal·lacions esportives es de 14.000 metres 
quadrats. Aquesta previsió supera àmpliament a l’increment necessari per satisfer les 
necessitats de la nova població. 

A més, i a llarg termini més enllà de les previsions de població, el POUM fa reserva d’una 
superfície de 1,13 hectàrees per el futur Camp de Fútbol com a conseqüència del trasllat de 
l’actual a un millor emplaçament. 

 
Equipament Religiós 

Tant per la composició de la població com per la magnitud del col·lectiu immigrant, segons 
dades de la Memòria social, no es considera necessari de fer reserva expressa per aquest 
tipus d’equipament, ni consta que durant el termini d'exposició pública s’hagin presentat 
suggeriments o al·legacions en aquest sentit. 
 

• Sistema d’espais lliures 

Justificació del compliment dels estàndards d’espai s lliures 

La justificació numèrica de les reserves dels espais lliures del municipi segons els estàndards 
mínims fixats en l’article 58.1 f) dels Text refós de la Llei d'urbanisme, Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, i modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, que respon a la proporció de 20 m2 
per cada 100 m2 de sostre admès pèl planejament urbanístic per a ús residencial no inclòs en 
cap sector de planejament urbanístic, és la següent: 

Per a calcular el sostre admès pel planejament urbanístic per a ús residencial s’ha partit de les 
superfície de les diverses zones de sòl urbà, exclosos els sectors de planejament com son els 
Polígons d’actuació urbanística (PAU), el Pla de millora urbana (PMU) i els sectors en sòl 
urbanitzable delimitat (SUD). Del resum de les superfícies per a cada zona, s’aplica, pel càlcul 
del sostre, un coeficient estimat en funció de l’ocupació de l’edificació sobre el sol de la zona, 
les fondàries edificables grafiades en els plànols d’ordenació i el nombre de plantes, o s’aplica 
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el coeficient d’edificabilitat màxim de la zona per edificació aïllada, segons es Normes 
urbanístiques.  

 

Nucli m2 sòl en coef  sostre 

  15.490   3 46.470 

  42.001   1,2 50.401 

          

  2.503   2 5.006 

  26.746 0,60   16.048 

  7.100 0,40   2.840 

  6.203 0,25   1.551 

Sub total m2 st       122.316 

Urbanitzacions m2 sòl en   sostre 

Can Puigdemir 370.809 0,60   222.485 

Canadà Parc 538.660 0,35   188.531 
Baronia del 
Montseny 199.549 0,60   119.729 

Collsacreu 111.385 0,35   38.985 

Sub total m2 st       569.731 

Total m2 sostre       692.046 

Per cada 100 m2st   20 m2 138.409 

Total espais lliures        459.776 

 

El potencial total de sostre edificable residencial és 692.046 m2. L’article 58 de la Llei 
d’Urbanisme determina que el conjunt del sistema d’espais lliures públics ha de respondre, com 
a mínim, a la proporció de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre admès pel planejament urbanístic 
per a ús residencial no inclòs en cap sector de planejament urbanístic. Aquesta xifra mínima en 
el cas de Vallgorguina ascendeix al 138.409 m2. 

En el seu conjunt el sistema general d’espais lliures suposa un total de 459.776 m2, el que 
suposa una superfície de 66 m2 per cada 100 m2 de sostre, per tant superior a la xifra mínima 
que determina la Llei. 

 

• Sistema hidràulic. 

El Pla d’ordenació, d’acord amb la legislació sectorial vigent, inclou en el sistema hidràulic la 
totalitat de rieres, torrents i desguassos naturals, conjuntament amb els talussos que les 
delimiten i les seves àrees d’influència immediata, caracteritzades per la presència de 
vegetació de ribera o per ambients de fons de vall amb particularitats ecològiques i ambientals. 

El Pla incorpora la Zona de flux preferent de la Riera de Vallgorguina, segons delimitació 
facilitada per l’Agència Catalana de l’Aigua. Per  no disposar de la delimitació de la zona de flux 
preferent de la riera de Can Vilar, aquest Pla General adopta per aquesta riera la situació més 
desfavorable, i considera com a zona de flux preferent (ZFP) la línia de l’avinguda de 100 anys 
de període de retorn (Q100).  

Grafia en els plànols d’ordenació la condició de no edificable en aquells terrenys compresos en 
la zona de flux preferent dels polígons d’actuació urbanística PMU “Passeig Riera” i PAU2 
“Montvall 1”;  i regula a l’article 101. Sistema hidràulic de les Normes urbanístiques lo referent a 
les activitats i als usos de la zona de flux preferent i zona inundable, en sòl rural i per la situació 
bàsica de sòl urbanitzat. 

El PMU “Passeig Riera” es considera que és un sòl en situació bàsica de sòl urbanitzat, ja que 
actualment dona front al carrer Mataró, i per tant els nous usos residencials es disposen a una 
cota tal que no es veuen afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys.  
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Com s’explica en l’apartat referent al sòl no urbanitzable d’aquesta mateixa memòria, 
l’ordenació del territori municipal de Vallgorguina ha estat vinculada en gran mesura a les seves 
rieres. La riera de Vallgorguina i els seus meandres, eren zones ideals per habitar i conrear-hi. 
Era així degut a les seves característiques especials, a més de ser les úniques zones planeres 
dels voltants, es presentaven com àrees d’accessibilitat fàcil i amb la quantitat d’aigua i humitat 
adequada per l’agricultura. 

Tot i que l’agricultura ha deixat de tenir el paper econòmic que tenia en èpoques passades, 
avui en dia, algunes d’aquestes raons segueixen vigents i el poble s’ha anat desenvolupant al 
voltant de la riera. Així doncs, el Pla analitza aquesta realitat i potencia els usos públics de la 
riera sempre i quan siguin compatibles amb les seves funcions bàsiques de desguàs i no 
afectin l’ecosistema propi d’aquest tipus d’espais. 

Als efectes de precisar la influència de la riera de Vallgorguina al seu pas pel nucli urbà, s’ha 
tingut en compte l’estudi d’inundabilitat d’àmbit local redactat l’any 2006 i la seva ampliació amb 
l’àmbit de la riera de Can Vilar i l’estudi dels nous sectors de planejament els anys 2012 i 2013. 
Aquest estudi ha permès definir quines actuacions cal fer al llarg de la riera per evitar la 
inundació del nucli consolidat, a la vegada que definir els límits de noves actuacions per l’altra 
costat del llit. Aquest document s’aporta com a annex de la pròpia Memòria d’Ordenació. 

El POUM preveu la realització d’un passeig/parc de la riera de Vallgorguina en el marge 
esquerre. En la redacció d’aquest projecte, que haurà de ser informat per l’Agència Catalan de 
l’Aigua, s’haurà de tenir en compte els criteris d’aquesta Agència publicats a “Criteris 
d’intervenció en espais fluvials” publicats a la pàgina web de l’ACA. El projecte preveurà el 
manteniment i millora del drenatge actual de la riera al mateix temps que potenciarà i 
consolidarà la vegetació autòctona de ribera i l’eliminació de vegetació al·lòctona invasora. 

A la documentació gràfica del POUM, es delimiten els diferents cursos hídrics. 

 

• Sistema de serveis tècnics  

Xarxa d’aigua 

El municipi de Vallgorguina disposa d’un Pla Director d’Abastament d’aigua potable en la qual 
es basa la documentació del POUM. Els diferents nuclis que formen el municipi de Vallgorguina 
disposen cadascú d’un sistema d’abastament específic propi. De manera general, cadascú 
d’aquests sistemes disposen de pous d’abastament i dipòsits de regulació propis. 

Segons s’indica al Pla Director d’abastament d’aigua potable la dotació subministra al municipi 
de Vallgorguina és de 210,3 l/hab-dia aproximadament. El consum d’aigua subministrat l’any 
2008 va ser de 188.443 m3, sent la previsió per l’any 2024 amb el desenvolupament  del 
POUM de necessitats d’un cabal de 302.184 m3. D’acord amb aquesta previsió, el Pla Director 
conclou que l’actual disponibilitat de recursos dels municipis no serà suficient per al 
desenvolupament del POUM. 

D’acord amb les conclusions del Pla Sectorial d’Abastament d’Aigua de Catalunya (PSAAC), 
per tal de garantir el subministrament d’aigua del municipi, el POUM preveu la connexió del 
municipi de Vallgorguina a la xarxa d’ATLL, que prové del Pasteral, entre altres mesures de 
millora de les infraestructures existents. El cost de la conducció de connexió de la xarxa d’ATLL 
a la xarxa municipal es finançarà al 50% entre l’Ajuntament i ATLL. 

L’ACA i ATLL han realitzat les obres de connexió de la dessalinitzadora de Tordera a la planta 
de tractament d’aigua de Cardedeu i les obres d’ampliació de l’actual dessalinitzadora de La 
Tordera així com la construcció d’una segona planta. Cal destacar que el desenvolupament 
dels diferents planejaments del POUM estaran condicionats a la disponibilitat d’aigua en cada 
moment, segons l’estat d’execució de les infraestructures previstes. 

En sòl urbanitzable i en sòl urbà no consolidat en els que hi ha nova implantació de xarxa 
d’aigua, l’avaluació de la viabilitat econòmica contempla les despeses relatives al finançament 
de les noves infraestructures d’abastament o bé l’ampliació de les ja existents, que  
corresponen als propietaris afectats per les noves actuacions urbanístiques, d’acord amb la 
normativa urbanística relativa a les obres d’urbanització bàsiques. 
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Xarxa de sanejament 

Pel que fa a les zones urbanes consolidades caldrà adaptar la situació del sanejament als 
criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua establerts al PSARU 2005, al PSARI i al Reglament de 
Serveis Públics de Sanejament. 

Tal i com està establert em el TRLU, el promotor haurà d’assumir els costos econòmics de la 
seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: 
col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la 
depuradora i l’emissari terrestre i/o submarí. 

El POUM preveu la connexió de les aigües residuals dels nous sectors de creixements a la 
xarxa de sanejament municipal que condueix l’aigua fins l’EDAR de Vallgorguina. En les 
urbanitzacions de Canadà Parc i la Baronia no es preveu cap creixement significatiu, només el  
PAU 14 Canadà parc i PAU 15 Canadà parc 2. Pel que respecta a la urbanització Collsacreu, el 
POUM preveu una xarxa de recollida de les aigües residuals de la part de la urbanització que 
pertany al municipi de Vallgorguina i la seva impulsió, mitjançant un sistema de bombes, fins a 
la part de la urbanització que pertany al municipi d’Arenys de Munt. 

Tot i que està plantejat fer millores a l’EDAR del nucli de Vallgorguina de cara a la optimització 
dels recursos (PSARU 2005. Actualització 2007, ACA)  no és necessària cap altra actuació a 
curt termini. 

La EDAR de Santa Maria de Palautordera a la que va a parar la xarxa de sanejament de les 
urbanitzacions de Canadà Park i la Baronia del Montseny, va ser feta el 2009, de manera que 
no es preveu cap actuació a curt o mig termini. 

Es proposa solucionar la deficiència de sanejament de l’àmbit de Collsacreu, vinculant la 
depuració de les aigües a la dels habitatges d’aquesta mateixa urbanització situats al municipi 
d’Arenys de Munt. Per fer-ho s’haurien de plantejar estacions de bombament similars a les de 
Can Puigdemir que permetin portar les aigües a sanejar a l’altre costat de la carena que separa 
les dues parts de la urbanització.  

Tots els serveis que precisin les actuacions que preveu el POUM, per la contigüitat a les xarxes 
existents, només precisen de la seva connexió i/o adaptació de la secció, tal i com la sèrie de 
plànols de serveis en els plànols d’ordenació.  

 

4.2.2. El projecte del sòl no urbanitzable 

La regulació del sòl no urbanitzable es realitzarà sota l’imperatiu de la utilització racional dels 
recursos naturals, i dins dels límits establerts per la legislació urbanística i per la legislació 
sectorial i pel planejament territorial, i legislació que li sigui d’aplicació. 

Inclou totes aquelles àrees del territori del municipi que no estan urbanitzades ni tenen prevista 
la seva urbanització en un futur. Es tracta dels espais que normalment presenten millors 
característiques ecològiques i, per tant, aquells que estan sotmesos a algun règim de protecció 
tant a nivell local com territorial.  

D’acord amb el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, la major part del terme municipal de 
Vallgorguina està considerat dins del Sistema dels Espais oberts com a sòl de protecció 
especial. A més quasi la meitat del terme municipal està situat dins de l’àmbit del Pla especial 
del Corredor – Montnegre, l’espai PEIN i Xarxa Natura 2000. 

 

• El Parc Natural del Montnegre Corredor 

Una de les característiques fonamentals del poble de Vallgorguina és la seva situació al bell 
mig de l’Espai Natural del Montnegre i el Corredor. Aquest fet, lligat amb l’existència de certes 
àrees d’ús agrícola en els espais planers, genera un paisatge de gran valor. 

Aquesta relació amb la natura i paisatge és un dels eixos vertebradors del desenvolupament 
del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vallgorguina.   
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L'espai natural del Montnegre-Corredor (Serralada de Marina) té una superfície total de 15.010 
hectàrees. En ell s’inclouen els sectors geogràfics de la Serralada Litoral Catalana que 
s'aixequen entre el mar, la riera d'Argentona i el riu Tordera, comprenent diverses serres. Les 
més importants són les del Montnegre i el Corredor.  

El territori delimitat ocupa sòls pertanyents als municipis d'Arenys de Munt, Dosrius, Mataró, 
Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Tordera, a la comarca 
del Maresme, Llinars del Vallès, Sant Celoni, Vallgorguina i Vilalba Sasserra, a la comarca del 
Vallès Oriental; i Fogars de Tordera, a la comarca de la Selva.   

L'espai natural del Montnegre-Corredor (Serralada de Marina) constitueix un espai lliure de 
gran extensió, en què, per tal de definir els tractaments específics més ajustats a llurs 
característiques concretes de protecció, conservació i millora, el Pla especial de protecció del 
medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre-Corredor, serralada de la Marina, 
estableixen les zones següents:     

- Zona forestal consolidada    
- Zona forestal de recuperació  
- Zona forestal d'alt valor ecològic i paisatgístic    
- Zona agrícola    
- Zona de rieres i torrents    
- Zona de regulació complementària. 

Estant en tràmit l'ampliació del Parc Natural del Corredor – Montnegre, aquest POUM grafia el 
nou àmbit, de manera que quan s'aprovi definitivament aquesta ampliació, es pugui contemplar 
la seva aplicació normativa, sense necessitat de la modificació del POUM. 

 

• Elements del Sòl No Urbanitzable 

El sòl no urbanitzable de Vallgorguina té una superfície de 1.960 hectàrees, que representen 
una mica més del 88 per cent de les 2.218 hectàrees totals que conformen el terme municipal. 
En la seva gran majoria, un 45 per cent del total, el sòl no urbanitzable es troba dins l’àmbit del 
Parc Natural del Montnegre-Corredor. La segona categoria en importància al municipi és la 
forestal amb una superfície del 33 per cent del total. Els terrenys agrícoles han anat descendint 
en els últims anys per acabar convertint-se en poc més d’un 7 per cent de tota la superfície del 
municipi. Hi ha 3,54 hectàreees destinada al Càmping Roquetes. 

- Elements naturals 

Entre els elements naturals del terme municipal s’han volgut destacar aquells que tenen una 
major incidència en la conservació dels ecosistemes característics de la zona. També s’ha 
volgut incidir en la preservació dels corredors ecològics tals com valls de rieres i torrents, amb 
el seu entorn natural, i els boscos, amb els diferents tipus de comunitats vegetals i ecosistemes 
que els són propis. 

- Rieres i torrents 

Per entendre els límits del terme municipal de Vallgorguina cal tenir en compte el cicle de 
l’aigua i les rieres. De fet, el límit municipal encaixa en gran mesura amb les superfícies 
sumades de les tres conques hidrogràfiques principals de la població: la riera de Vallgorguina, 
la riera de Tapioles i la riera de Can Bonamusa. Aquestes dues últimes arriben a la riera de 
Trentapasses al terme municipal de Santa Maria de Palautordera, que, al seu torn, és afluent 
de la riera de Vallgorguina a l’arribar al polígon industrial del Molinot. Poc després, i dins el 
terme municipal de Sant Celoni, la riera de Vallgorguina va a parar al riu Tordera. 

Les funcions principals d’aquests eixos hidrogràfics són els de desguàs del territori i de 
corredors ecològics. Allà on l’aigua circula superficialment o l’aqüífer és molt proper a la 
superfície, s’estableix una vegetació de ribera. S’hi troben vernedes, gatelledes, freixenedes i 
salzedes, tot i que en molts dels casos han deixat pas a espècies importades com és el plàtan. 

El Pla d’ordenació, d’acord amb la legislació sectorial vigent, inclou en el sistema hidràulic la 
totalitat de rieres, torrents i desguassos naturals, conjuntament amb els talussos que les 
delimiten i les seves àrees d’influència immediata, caracteritzades per la presència de 
vegetació de ribera o per ambients de fons de vall amb particularitats ecològiques i ambientals. 
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Com a criteri mínim i, a manca dels elements de referència anteriorment citats, a costat i costat 
de l’àmbit delimitat com a sistema hidrogràfic, es disposen les corresponents servituds de 5m, 
qualificades com a zona de protecció de sistemes. La legislació sectorial delimita també una 
distància de policia, que s’estén fins a una distància de 100m des del límit del sistema.  

- Boscos 

El conjunt del sòl no urbanitzable de Vallgorguina és predominantment forestal. Al trobar-se 
dins el territori mediterrani subhumit i humit, es caracteritza pel predomini dels boscos 
esclerofil·les d’alzines i suros amb presència més o menys abundant d’arbres caducifolis de 
caràcter submediterrani. El bosc potencial normal de bona part del terme és l’alzinar, ben 
representat en algunes vessants però sovint substituït per altres boscos (suredes, pinedes), per 
matollars (màquies, garrigues, brolles), per pradells (llistonars, prats d’abellatge) o per conreus. 
Allà on la humitat és suficient es fan presents els roures i altres arbres caducifolis. És el cas de 
nombrosos fondals i obacs, en especial si hi ha una elevada humitat edàfica més o menys 
permanent. 

Gran part dels boscos dels que poden gaudir els habitants i visitants de Vallgorguina es troben 
protegits i gestionats per la Diputació de Barcelona en el context del Pla especial de protecció 
del medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre-Corredor, serralada de la Marina, amb 
la corresponent qualitat eco-sistèmica que suposa ésser gestionat per aquest organisme 
supramunicipal. La resta dels boscos de dins el terme municipal, es regulen amb l’objectiu de 
protecció estricta. 

- Agricultura 

La història i tradició de Vallgorguina tant es troba relacionada al bosc com a l’agricultura. En el 
cas de l’agricultura, aquesta tradició s’ha vist amenaçada als darrers anys amb la pèrdua de les 
millors àrees de plantació, ja sigui per la urbanització com pel descuit de les terres i la posterior 
colonització per part matollar i part del bosc. Això ha suposat que, avui, l’agricultura gairebé es 
manté com a part del passat del municipi. 

La conservació dels espais agrícoles té un valor estratègic en la separació dels nuclis urbans i 
en la connexió d’espais naturals a més de realitzar el paper de manteniment de la biodiversitat i 
de la qualitat paisatgística, sobretot en els espais antropitzats. S’ha de valorar els espais 
agraris des de la seva funció productiva, ambiental, cultural i tecnològica; tenint en compte que 
aquests valors promouen la seva estabilitat mitjançant la seva classificació com a sòls de 
protecció agrícola i regulant-ne les construccions auxiliars.  

Malgrat la pèrdua de importància com a activitat econòmica, la preservació de les àrees 
agrícoles respon a la necessitat de mantenir un equilibri entre els diversos usos territorials i la 
preservació d’aquest element paisatgístic identificador del municipi.  

En relació al que es comenta, es poden apreciar una quarantena de petites zones agrícoles, 
majoritàriament lligades a fons de vall o riera, que trenquen amb la homogeneïtat de, 
únicament, una desena de grans masses forestals. Així es pot percebre un mosaic agroforestal 
amb gran avantatge de superfície forestal que, fa només algunes dècades, tenia unes 
proporcions en superfícies agrícoles i boscoses molt més equilibrades en mida i superfície. 

- Carreteres i xarxa de camins 

La vialitat dins el terme municipal de Vallgorguina, sobretot està focalitzada en la carretera C-
61 que travessa el terme de nord a sud i en la complexa xarxa de camins rurals i forestals que 
permeten els moviments interns dins el sòl no urbanitzable. Com s’explicarà a continuació, 
l’autopista AP-7 és una gran infraestructura que pràcticament delimita el terme en la seva part 
nord però no té cap rellevància a l’hora de tractar els moviments interns. 

L’autopista AP-7, segueix el traçat de la riera de Trentapasses i gairebé exerceix de límit 
municipal de Vallgorguina amb Santa Maria de Palautordera. Es tracta d’una gran 
infraestructura viària que crea una barrera física molt important cap a les altres poblacions del 
Vallès Oriental.  

La carretera C-61 accedeix al terme municipal de Vallgorguina passant per sobre l’AP-7 des del 
terme municipal de Sant Celoni en direcció sud, i segueix el traçat de la riera fins a la 
urbanització de Collsacreu on, al creuar la carena de la Serralada de Marina, arriba a la 
població d’Arenys de Munt. 
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A part d’aquests dos vials, es troba en procés de discussió el traçat de la variant de 
Vallgorguina al seu pas pel nucli històric. En el moment en el que s’executi aquesta gran obra, 
es reduirà el volum del vehicles que passen per la Carretera Nova descongestionant molt 
aquest tram urbà. 

Gairebé tota la resta de vials en sòl no urbanitzable formen part d’una xarxa consolidada i ben 
connectada de camins rurals i forestals que permeten les relacions internes dins el terme 
municipal i amb altres poblacions dels voltants o petits nuclis històrics, com podrien ser 
Olzinelles o el monestir del Corredor. 

- Masies i edificacions 

L’actual legislació urbanística permet un tractament especial de les masies o edificacions 
tradicionals de major interès que es presenten com a fites al territori. La conservació de les 
Masies i la regulació de les edificacions vinculades a les explotacions agrícoles es fa 
compatible, d’acord amb la legislació vigent, amb l’admissió d’activitats complementàries, com 
són la residència, el turisme rural o els serveis. S’entén que aquestes activitats que poden 
incidir positivament en la conservació de les masies, així com a una major integració 
d’aquestes a les activitats del municipi en el Sòl No Urbanitzable. 

- Elements històrics 

Vallgorguina compta amb la presència d’elements històrics i arqueològics d’interès. L’objectiu 
del planejament és la protecció d’aquests elements com a part integrant del patrimoni cultural 
del municipi. 

D’acord amb la legislació urbanística vigent, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, inclou el 
catàleg de patrimoni, en què s’assigna a cada element el nivell de protecció corresponent 
d’acord amb la llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Aquest catàleg 
també inclou elements característics del territori valorats com a elements històrics amb un 
elevat interès ambiental. 

El Pla d’Ordenació identifica els jaciments arqueològics d’interès. Les normes urbanístiques 
regulen les àrees amb presència d’elements d’interès arqueològic i les comuniquen als 
organismes de cultura competents. Tant aquelles que estan localitzades i que es delimiten en 
el plànol d’ordenació del sòl no urbanitzable, com les possibles noves troballes. 

- Activitats en SNU 

Actualment es porten a terme nombroses i variades activitats en Sòl No Urbanitzable, tals com 
turisme rural, càmping, cases de colònies, hípiques, centre d’entrenament caní, zones 
controlades de barbacoes, entre altres. 

El Pla aposta per fomentar i regular de manera positiva les activitats que actualment es porten 
a terme en Sòl No Urbanitzable, entenent que aquest factor incidirà de manera positiva en la 
conservació i coneixement dels propis valors del territori. En concret recull l’àmbit del Càmping 
Roquetes pel que prescriu la redacció d’un Pla espcial urbanístic. Es recull per la seva 
ampliació els terrenys actualment existents a llevant, corresponent a uns espai amb menys 
valors ambientals, i desestimant els situats a ponent. 

El Pla d’Ordenació recull i incorpora l’ordenació que es proposa en l’àmbit del Pla especial 
urbanístic del circuït de motocròs de Can Pradell de Baix, que detalla en el seu àmbit 
d’aplicació els usos proposats, les edificacions i les xarxes de serveis,  i les obligacions 
concretes en cas de desmantellament del circuí en el moment que cessis l’activitat. 

Segons l’informe del Director General d’Energia, Mines i seguretat industrial, de 27 de febrer de 
2018 en el terme de Vallgorguina no hi ha cap dret miner dins del terme municipal. Tot i que a 
les activitats extractives s’extreuen béns de domini públic necessaris pel desenvolupament de 
la societat i que les autoritzacions incorporen el corresponent programa de restauració, atenent 
a criteris ambientals de qualitat del paisatge, i a que la majoria del terme  municipal està dins 
del EIN Montnegre – Corredor, atenent també al difícil accés de les àrees fora del Parc 
Natural,es considera que els terrenys del municipi de Vallgorguina que són aptes per permetre 
l’ús extractiu, i per tant contempla en la regulació dels usos en el sòl no urbanitzable és a la 
zona Rústic agrícola (clai N1a). 
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• Qualificació del Sòl No Urbanitzable (SNU) 

Les zones definides amb la corresponent normativa defineixen l’estat del medi natural, els seus 
valors i les línies d’actuació. Això es concreta mitjançant l’establiment de diferents mesures de 
protecció i condicions d’ús. 

Pel que fa a les actuacions públiques més rellevants podem citar les mesures d’ordenació i 
regulació del sistema hidrològic i la reordenació de la xarxa de carreteres locals i camins rurals, 
adequant-los a les seves necessitats de servei. 

Al respecte de les principals actuacions sobre la xarxa viària, fer esment de la proposta de la 
variant de la c-61 sobre el nucli. 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal estableix les següents zones dins del sòl no 
urbanitzable: Activitat autoritzada (Clau N4), Rústic Agrícola (Clau N1a), Rústic Forestal (Clau 
N1b), Protecció Agrícola (Clau N2a), Proteccció Forestal (Clau N2b) i Protecció sectorial (Clau 
N3). 

La major part del sòl no urbanitzable del terme municipal forma part dels espais de protecció 
especial, d’acord amb el PTMB, segons es transcriu en els plànols d’ordenació. N4. Activitat 
autoritzada 

Comprèn els terrenys ocupats pel Càmping Roquetes. Ocupa uns terrenys situats al costat de 
la carreter C-61, des de la que  s’accedeix a les instal·lacions. L’ús principal és el d’allotjament 
turístic, en la modalitat de càmping, segons s’estableix en el Decret 183/2010, de 23 de 
novembre, d’establiments d’allotjament turístic. Es permeten les construccions destinades a 
l’activitat  de càmping i a l’aparcament de caravanes i autocaravanes i remolcs tenda que 
exigeixen la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic de desenvolupament. Els terrenys 
adscrits a l’ús de càmping tenen la condició de finca mínima i indivisible. 

Les instal·lacions del càmping  Roquetes són anteriors a l’aprovació del PTMB, i, tot estar situat 
en terrenys de protecció  especial, ocupen uns terrenys amb bona accessibilitat, com el "Circuit 
Parc del Motor", que està situat a l’altre costat de la riera de Vallgorguina, igualment en terrenys 
de protecció especial.  No es contempla el càmping Roquetes en les anteriors versions del 
POUM perquè no es preveia una clau identificadora expressa per aquesta activitat. Des de 
l’aprovació del PTMB, on es preveu la clau en Sòl o urbanitzable de “Activitat autoritzada”, es 
recull aquesta activitat. 

Atenent a l’existència de terrenys catalogats amb hàbitats d’interès comunitari pinedes 
mediterrànies, en la seva part occidental, on es preveia la seva ampliació, es rectifica la 
proposta inicial i es desplacen els terrenys per a la seva possible ampliació a la zona oriental 
adjacent, corresponent a un espai amb menys valors ambientals que els proposats inicialment. 

N1a. Rústic Agrícola  

Corresponen a aquells sòls que per les seves condicions tenen un especial valor agrícola, 
majoritàriament en els cultius herbacis, com farratge o pastures, estiguin o no conreats en el 
moment de la seva classificació, i/o que s’han de preservar del procés de incorporació de 
qualitat o denominació d’origen, els terrenys agrícoles té un valor estratègic en la separació de 
nuclis urbans i en la connexió d’espais naturals a més de realitzar el paper de manteniment de 
la biodiversitat i de la qualitat paisatgística. S’han de valorar els espais agraris des de la seva 
funció productiva, ambiental, cultural i tecnològica; tenint en compte que aquests valors 
promouen la seva estabilitat mitjançant la seva classificació com a sòls de protecció agrícola i 
regulant-ne les construccions auxiliars. La finalitat és la preservació d’aquest sòl agrari per tal 
d’assegurar la continuïtat dels usos agrícoles i dels cultius de la zona, atès el seu valor 
econòmic, social i cultural. 

N2a. Protecció Agrícola  

En aquests espais a més de la regulació pròpia de la zona agrícola, regiran les limitacions i 
condicionants en sòl de protecció especial que estableixen les Normes d’Ordenació Territorial 
del PTMB 

N1b.  Rústic Forestal 

D’acord amb l’article 2 de la Llei 6/1988 forestal de Catalunya aquest POUM qualifica com a sòl 
forestal el sòl rústic poblat d’espècies arbòries o arbustos, matolls i herbes; els erms situats en 
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els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d’aquests, els erms que per llurs 
característiques siguin adequats per a la reforestació i els prats de regeneració natural. 

N2b. Protecció Forestal 

En aquests espais a més de la regulació pròpia de la zona agrícola, regiran les limitacions i 
condicionants en sòl de protecció especial que estableixen les Normes d’Ordenació Territorial 
del PTMB 

N3.  Protecció sectorial:  Espais Naturals protegits Parc Natural Montnegre – Corredor. 

Comprèn el sòl no urbanitzable que per les seves característiques naturals, geològiques o 
ambientals, o per constituir elements significatius en el paisatge, ha de ser objecte d’una 
especial protecció pel seu valor ecològic i per la importància paisatgística primordial en la 
configuració física del territori municipal de forma que s’impedeixin les actuacions que puguin 
perjudicar les seves condicions naturals i rebin un correcte tractament que garanteixi la seva 
recuperació i integració en l’entorn. En aquesta classificació hi trobem les serres de la part oest 
del municipi, sobretot en la seva part alta, que donen lloc a la serra del Corredor. 

 

Els espais de protecció especial, segons el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), 
Activitat autoritzada (clau N4), Protecció Agrícola (clau N2a), Protecció Forestal (clau N2b) i els 
Espais Naturals Protegits compresos en el Pla Especial del Parc del Montnegre i el Corredor, 
de Protecció sectorial (N3), estan sotmesos a un règim especial de protecció al qual fa 
referència l'apartat 5 de l'article 47 del TRLU i són incompatibles totes aquelles actuacions 
d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven 
la protecció especial. Els plànols informatius complementaris assenyalen els valors que en 
cada cas han motivat la protecció especial. 

 

4.2.3. Nuclis urbans 

 

• Nuclis: polígons d’actuació urbanística  

El Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Vallgorguina manté l’estructura dels nuclis urbans 
existents:  

Vallgorguina.  Es manté l’estructura edificatòria dels usos actualment existents i s’incorporen 
nous polígons d’actuació, i dos sectors de sòl urbanitzable: el SUD 1 Can Palomer, per 
compensar la cessió avançada del CEIP Vallgorguina, i el SUD 2 La Solana Nova, per 
l’obtenció d’un terreny per equipament esportiu. 

L’objecte dels polígons d’actuació són:  

PAU 1 Solana Vella: L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és 
l’establiment de les alineacions dels vials i la finalització de les obres d'urbanització pendents 
dels vials als que donen front les parcel·les. 

PAU 2 Montvall 1, PAU 3 Montvall 2, PAU 4a i 4b Can Planells: L’objecte de la delimitació 
d’aquest polígon d’actuació urbanística és la finalització de les obres d'urbanització pendents 
dels vials als que donen front les parcel·les, i l'obertura del Camí del Cementiri en el cas del 
PAU 4c Can Planells c. 

PAU 5 Carrer Montnegre: L’objecte és la cessió d’un pas públic per vianants de connexió entre 
la Carretera Vella i una futura passera sobre la riera de Vallgorguina 

PAU 6 Centre Cívic: L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és 
compensar la cessió anticipada d’un terreny per destinar-o a Equipament 

PAU 7 Carrer Església: L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és 
l’obtenció i urbanització de una part de terreny per millorar el gir entre el carrer Església i el 
carrer Olzinelles. 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Vallgorguina  Juliol 2019   

Memòria   
67 

PAU 8 Can Montasell: L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és 
l’obtenció i urbanització de l’ampliació de  l’amplada del carrer de l’Església i la cessió d’un 
espai lliure a la cantonada amb el carrer del Pi Florit. 

PAU 9 Carretera Nova: L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és 
l’obtenció i urbanització de l’espai entre l’edificació existent i la Carretera Nova i l’obtenció d’un 
terreny per equipament amb front al carrer del Pi Florit. 

PAU 11 Carrer Mataró: L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística és 
l'obtenció d'un espais lliure al costat del torrent del Vilar i l'ordenació de l'edificació de forma 
concentrada en filera. 

El Pla delimita un únic Pla de Millora Urbana en el nucli de Vallgorguina, el PMU Passeig de la 
Riera: L’objecte de la delimitació d’aquest àmbit és l’ordenació del volum de l’edificació 
d’aquest àmbit i alhora posicionar-lo amb coherència amb l’entorn, i l’obtenció i urbanització 
d’un espai lliure i de la vialitat al que donaran front les futures parcel·les edificables. 

 

En els altres nuclis:  

Poca Farina.  Es mantenen les actuals qualificacions. Es delimita un polígon d’actuació PAU 
18 per l’acabament de les obres d’urbanització. 

Can Puigdemir.  Es mantenen les actuals qualificacions. Es delimita un polígon d’actuació PAU 
10 per l’obtenció de terrenys per equipament esportiu i social a l’entorn de la Masia de Can 
Puigdemir. 

Canadà Park.  Es mantenen les actuals qualificacions. Es delimiten dos polígons d’actuació 
PAU 14 per l’obtenció de terrenys per equipament esportiu i social a l’entrada de la 
urbanització, en la millor possició d’accessibilitat de la urbanització, i el PAU 15 per l’obtenció 
de terrenys per equipament esportiu. 

Baronia del Montseny.  Es mantenen les actuals qualificacions. 

Collsacreu . Es mantenen les qualificacions actuals, i s’ajusten el paràmetres de separació de 
l’edificació al vial en parcel·les en cantonada, per tal d’aconseguir una mínima ocupació que 
faci possible l’exercici del dret a edificar un habitatge. Es delimita un polígon d’actuació PAU 
17 per la realització de la xarxa de sanejament. 

Can Pujades . Es proposa un ajust en la classificació del sòl atenent a l’estat actual de 
consolidació, i la delimitació d’un polígon d’actuació PAU 12 per l’acabament de les obres 
d’urbanització, d’acord amb el Pla parcial vigent. També, en concordança amb el planejament 
vigent, es qualifica de dotació privada el conjunt edificat de Can Pujades, i es delimita un 
polígon PAU 13 per l’acabament de les obres d’urbanització.  

Polígon industrial El Molinot – Mobir .  Correspon als terrenys situats al costat de l’autopista 
AP-7, en el polígons industrials existents del sector Molinot i sector Mobir. S’incorpora a aquets 
POUM l’ordenació d’aquests dos sectors d’acord  amb  la modificació puntual de les NNSS i 
PAU Mobir-Molinot, aprovada definitivament per la CUB en data 20.04.2005, publicat al DOGC 
el 26.09.2005, i la regulació normativa segons la Modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament consistent en establir una nova assignació d'usos al polígon 
industrial Mobir-Molinot, aprovada definitivament CUB 10/06/2015 (DOGC 20/11/2015), 
unificant els criteris d'ordenació i delimitant un PAU 16 per tal de l'acabament de les obres 
d'urbanització. 

 

Constitueixen sòl urbà consolidat els següents Polígons: 

PAU 1 Solana Vella 

PAU 2 Montvall 1 

PAU 3 Montvall 2 

PAU 4a Can Planells a 

PAU 4b Can Planells b 
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PAU 5 Carrer Montnegre 

PAU 6 Centre Cívic 

PAU 7 Carrer Església 

PAU 12 Can Pujades  

PAU 13 Can Pujades dotació 

PAU 16 El Molinot – Mobir. 

PAU 17 Collsacreu 

PAU 18 Poca Farina 
 

En tant aquests polígons d’actuació no tenen per objecte cap de les finalitats a què fa 
referència l’article 70.2.a TRLUC, ni comporta una actuació de transformació urbanística en els 
termes que la defineix la Disposició Addicional 2a TRLUC, els únics drets i alhora deures que 
corresponen als propietaris són els de completar la urbanització que manqui per tal que els 
terrenys assoleixin la condició de solar. Per tant, no es d’aplicació l’article 43 del TRLU, pel qual 
s’ha de cedir a l’Ajuntament, gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament 
urbanístic de l’àmbit.  

 

• Zones 

El POUM delimita les següents zones:  

Nucli antic clau R1 

Correspon al nucli més antic de Vallgorguina, nascut al llarg de la traça de la carretera. 
L’ordenació dominant és entre mitgeres amb alineació de vial, per bé que amb distorsions 
puntuals. 

Per tal de mantenir la seva imatge urbana, el POUM estableix unes condicions de caràcter 
estètic i compositiu, que fan referència a: paraments exteriors a carrer, obertures,  acabats de 
façana,  colors de façana, mitgeres, cobertes, portals d'entrada, canaleres i baixants, aparadors 
comercials en planta baixa, retolació i publicitat comercial, porxos i substitucions. 

Urbà tradicional clau R2 

Aquesta zona correspon als creixements històrics que de forma compacta es desenvolupen a 
partir del nucli antic formant una trama regular o bé al llarg dels camins de sortida de la 
població. També s’incorporen condicions de caràcter estètic i compositiu. 

Ordenació oberta plurifamiliar clau R4 

Correspon a un tipus d’ordenació amb l’edificació aïllada. Es proposa una implantació segons 
la vialitat proposada, que s’adapta a les directrius definides per la topografia existent. Les 
tipologies edificatòries que es proposen son els blocs articulats d’habitatge plurifamiliar. 

Cases agrupades clau R5 
Aquesta zona ordena l’edificació unifamiliar entre mitgeres. Les normes fixen les variants 
fonamentals del tipus arquitectònic per assegurar la correcta composició dels conjunts 
promoguts de forma individualitzada, bé sigui formant conjunts amb predomini de la continuïtat 
lineal, bé sigui formant conjunts per agrupació de dos en dos. 

Cases aïllades clau R6 

Aquesta zona ordena l’edificació en forma de ciutat jardí segons diferents densitats i parcel·les 
mínimes. Es distingeixen les següents subzones, segons la mida de la parcel·la i/o la seva 
situació: 

 Ordenació nucli p.300  clau R6a 
 Ordenació nucli p.600  clau R6b 
 Ordenació nucli p.900  clau R6c 
 Ordenació barris p.400  clau R6d 
 Ordenació barris p.800  clau R6e 
 Ordenació Montvall  clau R6f 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Vallgorguina  Juliol 2019   

Memòria   
69 

 Ordenació de Can Pujades   clau R6g 

  

Masies en Sòl Urbà clau R6m 

Aquesta sub zona ordena els terrenys en que hi ha ubicades Masies en sòl urbà i les noves 
edificacions fruit de la segregació de les grans parcel·les on s’emplacen les masies existents, 
als efectes de protegir la imatge de les construccions existents i/o les noves i el seu entorn.  
S’incorpora l’ús hoteler i plurifamiliar a aquesta zona, per millorar el ventall d’usos pel seu 
manteniment i rehabilitació. 

Industrial clau A1 

Correspon als terrenys situats al costat de l’autopista AP-7, en el polígons industrials existents 
sector Molinot i sector Mobir. 

S’incorpora a aquets POUM l’ordenació d’aquests dos sectors d’acord amb la modificació 
puntual de les NNSS i PAU Mobir-Molinot, aprovada definitivament per la CUB en data 
20.04.2005, publicat al DOGC el 26.09.2005, i la regulació normativa segons la Modificació 
puntual de les Normes subsidiàries de planejament consistent en establir una nova assignació 
d'usos al polígon industrial Mobir-Molinot, aprovada definitivament CUB 10/06/2015 (DOGC 
20/11/2015), unificant l'ordenació. 

Dotacions privades clau A2 

Compren aquells terrenys on es desenvolupen activitats que tot i donar un serveis al ciutadà, 
són activitats econòmiques de caràcter privat. 

 

• Sectors urbanitzables 

El Pla proposa els següents sectors en sòl urbanitzable delimitat per a desenvolupar-los 
mitjançant  Pla Parcial: 

SUD 1 - CAN PALOMER: Per completar la trama urbana i millorar la vialitat a l’entorn de 
l’escola CEIP Vallgorguina, i compensar la cessió avançada d’aquest equipament. 

SUD 2 – SOLANA NOVA: Per completar la trama urbana i obtenir els terrenys per un pavelló 
esportiu. 

El Pla no proposa cap sector en sòl urbanitzable no delimitat. 

 

4.2.4. Protecció del patrimoni 

El Pla d’ordenació urbanística municipal manté la protecció dels elements amb valors 
arquitectònics, paisatgístics i mediambientals a través del Catàleg de béns a protegir,  
juntament amb les normes específiques contingudes en les Normes Urbanístiques. 
 
El Catàleg de Béns a Protegir inclou una fitxa individualitzada per a cada element on es 
descriuen les característiques particulars del Bé i se’n determina el nivell de protecció. 
 
Els paràmetres generals del Catàleg de Béns a protegir es regularan segons el títol IV de 
Protecció del Patrimoni de la Normativa del present POUM. Es tindran en compte les precisions 
concretes de cada fitxa del catàleg. 
 
Els criteris per la tria d’elements que passaran a formar part del Catàleg s’han basat en el valor 
intrínsec de l’element, el fet de formar part o no del Catàleg de Patrimoni Cultural Català, el seu 
estat de conservació, el seu pes relatiu en la història del municipi i la seva localització respecte 
a altres elements. 
 
La major part dels elements recollits en l’Inventari de Patrimoni de la Generalitat passen a 
formar part del Catàleg, així com diverses masies disseminades que conserven els seus trets 
distintius i que formen part de la memòria històrica de Vallgorguina, o algunes construccions de 
l’entorn rural del municipi, relacionades amb l’activitat agrícola tradicional.  
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4.2.5. Protecció del paisatge 

El Pla vetlla pel compliment dels objectius de qualitat paisatgística i a les propostes dirigides a 
la protecció, gestió i ordenació en relació al paisatge fluvial de la Riera de Vallgorguina, el 
paisatge forestal i agroforestal, les formacions granítiques, el tractament dels assentaments 
urbans, tant el nucli com les urbanitzacions, que no comprometen els valors del paisatge de la 
Serra de Marina, la potenciació dels itineraris amb la proposta de la Via verda, la revalorització 
del dolmen i altres restes prehistòriques, com el Dolmen de la Pedra Gentil, i la consideració 
del patrimoni històric recollit en el Catàleg de Béns a protegir. 
 
 

4.2.6. Normativa ambiental 

El Pla incorpora en les Normes urbanístiques, fruit del procès d’avaluació ambiental, un Títol 
que conté la normativa ambiental sobre Connectivitat ecològica, social i paisatgística, Espais 
lliures i enjardinament, Sostenibilitat i ecoeficiència, Cicle de l'aigua, Criteris generals d'estalvi 
d'aigua, Soroll, Contaminació lluminosa, Contaminació atmosfèrica, Contaminació 
electromagnètica i Riscos 
 
 

4.2.7. Reserva per habitatge de protecció pública 

D’acord amb l’article 20, apartat 3. b de la Llei de modificació de la Llei d’urbanisme, els 
municipis de menys de cinc mil habitants, que no són capital de comarca i que compleixen els 
requisits de que els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del Pla la dinàmica de concessió de 
llicències ha estat inferior a cinc habitatges per cada mil habitants i any, i el pla no permet més 
de dos-cents habitatges de nova implantació en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable, 
estan exempts de l’obligació de reservar sòl per a la construcció d’habitatge de protecció 
pública. 
 
El municipi de Vallgorguina té una dinàmica d'accés a l'habitatge molt particular, no havent-se 
detectat necessitats de fer previsió de reserva d'habitatge protegit.  
L'oferta actual d'habitatge es superior a la demanda. Existeixen 12 apartaments en un edifici 
situat al costat de l'Ajuntament en el centre del nucli de Vallgorguina, propietat de Solvia, que 
estan sense ocupar.  
Feta la consulta a l’agent de la propietat immobiliària de Vallgorguina, actualment el municipi te 
en el mercat uns dos-cents pisos i cases disponibles en el mercat de lloguer. Les 
característiques d’aquets habitatges son habitatges plurifamiliars o unifamiliars, de  una 
superfície aproximada que va des de 50 metres quadrats a uns 80 o 90 metres quadrats,  
repartits per tot el municipi, però principalment al Nucli, i el preu de lloguer oscil·la entre els 350 
i 500 euros mensuals. 

Segons el futur Pla sectorial de l'habitatge, serà obligatori la reserva per habitatge protegit en el 
municipis que es declarin de demanda acreditada, en el que el municipi de Vallgorguina no hi 
serà inclòs. 
L’Ajuntament de Vallgorguina contempla l’atenció a persones i nuclis familiars o unitats de 
convivència, empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat social, regulat pel 
Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social.  
Les prestacions socials que es regulen en el Reglament  tenen com a finalitat pal·liar les 
necessitats següents:  

 a) Necessitats bàsiques  

 b) Habitatge: tan per garantir els subministraments bàsics , com per despeses puntuals 
per facilitar l’accés o manteniment de l’habitatge habitual i ajuts puntuals per a obres de 
condicionament de l’habitatge  

 c) Atenció a menors en situació de risc, i  

 d) Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent. 
El conjunt de prestacions poden ser en prestacions dineràries o de prestacions materials. 
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Quan a les prestacions dineràries el pressupost municipal preveu una partida anual, que 
compta amb subvencions d'altres organismes públics, que durant l'any 2015 es varen 
reconèixer obligacions per un import de 25.058 euros, l'any 2016 es varen gastar 19.244 euros i 
durant aquest darrer any 2017 es varen gastar 15.717 euros, que demostra que els ajuts 
municipals desinats a satisfer les necessitats socials del municipi cada any han anat disminuint, 
ja que any darrera anys les xifra reconeguda del pressupost municipal ha estat inferior a l'any 
anterior. 
Oficina de l'habitatge de Sant Celoni ha rebut, en el que portem de l’any 2017, un total de deu 
sol·licituds d’ajut, de les que una compleix els requisits, dos han tingut resolució favorable, 
quatre subjectes a revisió de l’òrgan de control, una pendent de notificació de confirmació i dos 
bloquejades. Per tant les necessitats d’ajuts per habitatge son molt poques i sen solucionen 
amb ajuts. 
Per les característiques d'emplaçament del municipi, sense accés a la xarxa de ferrocarrils o a 
la xarxa principal de transport públic, les famílies de Vallgorguina han de desplaçar-se en 
vehicle privat per motius de treballs o estudi, el que exigeix disposar de un o més vehicles per 
fer els desplaçaments, i això comporta tenir un nivell econòmic mitjà - alt, o en cas contrari, fixar 
la seva residència a prop del municipi on cursen els estudis els fills o on hi ha el centre de 
treball, com per exemple Sant Celoni o algun municipi del Maresme. 
Per les raons anteriorment exposades i vist que el municipi acompleix tots els requisits legals, 
el POUM no fa reserva de sostre residencial per habitatge amb protecció oficial. 
 

 

4.3.  ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

El 2 de març del 2009, s’acordà aprovar l’Avanç Pla del POUM i el Programa de participació 
ciutadana anament “Procés participatiu per l’elaboració del POUM” de Vallgorguina. 
 
Aquest Avanç contemplava tres alternatives, que s’avaluaven en funció dels criteris i objectius 
urbanístics fixats, exposats a l’apartat de Justificació de la proposta d’ordenació: Objectius de 
l’ordenació. 
 
 
ALTERNATIVA 0 
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ALTERNATIVA 1 

 

 

 

 

 
 
 
 

ALTERNATIVA 2 
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4.4.  ADEQUACIÓ A LES DIRECTRIUS DE PLANEJAMENT TERRITORI AL  

 

4.4.1. Espais oberts 

El POUM recull estrictament la delimitació del sòl no urbanitzable de protecció especial 
establerta pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), i l'espai natural del Montnegre - 
Corredor (Serralada de Marina), i que son: 

- Espais amb protecció jurídica supramunicipal (Xar xa Natura 2000, espais PEIN, Parcs 
de la Diputació i altres) Han de mantenir indefinidament el règim de no urbanitzable i per 
a les actuacions que la Llei d’Urbanisme admet en aquesta classe de sòl s’exigeixen unes 
certes cauteles i garanties de que no es malmetran els valors que en motiven la protecció.  

- Espais de protecció especial d’interès natural i ambiental Comprèn aquells espais 
complementaris amb valors naturals similars als d’espais protegits i els corresponents als 
connectors biològics que acaben d’estructurar el sistema. Han de mantenir indefinidament 
el règim de no urbanitzable i per a les actuacions que la Llei d’Urbanisme admet en 
aquesta classe de sòl s’exigeixen unes certes cauteles i garanties de que no es malmetran 
els valors que en motiven la protecció.  

 

4.4.2. Sistema d’assentaments 

Pel que fa al Sistema d’assentaments urbans, es dona compliment al Pla Territorial Metropolità 
de Barcelona (PTMB), en el:  

- Nucli Vallgorguina, amb un creixement moderat. Ja que es manté la delimitació actual del 
sòl urbà, inclús es redueix a Can Palomer i Montvall, i es proposen únicament dos sectors 
de sòl urbanitzable, un d’ells ja existent en el planejament vigent. El creixement previst 
dona compliment a l’extensió màxima admissible. 

- Pocafarina amb el manteniment del caràcter rural amb la recuperació i millora d’aquests 
nuclis com a segona residència de reutilització. 
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- Can Puigdemir i Canada Park, com una àrees especialitzades residencial a reestructurar. 
El Pla preveu per a aquestes àrees la provisió d’equipaments bàsics esportius i sòcio – 
culturals. 

- A Canadà Park la part nord-est que actualment es troba com a Sòl Urbanitzable Delimitat 
es considera com a àrea d’extinció. 

- A Baronia del Montseny i Collsacreu, com a àrea especialitzada residencial a 
reestructurar, no es preveuen actuacions concretes, excepte la realització de la xarxa de 
sanejament a Collsacreu. 

- A Can Pujades es preveu la seva reducció de forma substancial. 

 

La Normativa del PTMB proposa, pels assentaments en els que proposa un creixement 
moderat, una extensió urbana màxima orientativa resultant de l’aplicació de la següent 
expressió alfanumèrica.  

E = 30*A*f/100, on 
E = superfície de l'extensió urbana admissible, i 
A = superfície de càlcul de l'àrea urbana existent. 

En l’estratègia de creixement moderat, s’ha d’aplicar a les superfícies de càlcul igual o superior 
a 50 hectàrees un coeficient de correcció. 

Per al nucli de Vallgorguina, l’aplicació és la següent: 

E = 30*A*f/100, on 
E = superfície de l'extensió urbana admissible, i 
A = superfície de càlcul de l'àrea urbana existent, i 
f = factor de correcció per a nuclis de petita dimensió ( f = (18 + A - 0,005*A²)/ (A+5) ) 
 
La superfície de càlcul de l'àrea urbana existent, segons l’informe urbanístic i territorial 

de la CTUB de 12 de març de 2014, l’àrea urbana existent és de 27 hectàrees. 
 

POUM VALLGORGUINA 

EXTENSIÓ MÀXIMA ADMISSIBLE 

E = 30*A*f/100 

 
( f = (18 + A - 0,005*A²)/ (A+5) ) 

Sistema d'assentaments 

Vallgorguina 
  A 27,00 

f 1,29 
E 10,47 

  
 
La superfície de l'extensió urbana admissible pel nucli de Vallgorguina és de 10,47 

hectàrees. 
 
La superfície d’extensió urbana que contempla el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Vallgorguina compren els sectors de sol urbanitzable, SUD1 Can Palomer i SUD 2 
La Solana Nova, i el sòl urbà que constitueix una extensió urbana real, és a dir, que no estigui 
urbanitzat, com és el cas del PAU 4c Can Planells c, PMU Passeig de la Riera, PAU 8 Can 
Montasell i PAU 11 Carrer Mataró.  Els altres PAU’s que es delimitem principalment per acabar 
les obres d’urbanització, i que ja estan ocupats per l’edificació i amb els carrers oberts, no 
constitueixen pròpiament una extensió urbana.  
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Creixements Total  

      7,75 

PAU 4c Can Planells c 1,14 

PAU 8 Can Montasell 0,94 

PAU 9 Carretera Nova 0,13 

PAU 11 Carrer Mataró 0,40 

PMU Passeig de la Riera 0,51 

SUD 1 Can Palomer 2,42 

SUD 2 Solana Nova 2,22 

 
 
D’acord amb l’apartat 9 de l’article 3.15 de les Normes d’ordenació territorial, no es 

considera l’equipament esportiu del Pla del Forn, de 1,13 hectàrees. 
 
En qualsevol cas, si s’haguessin de considerar tots el PAU’s i PMU en el sòl urbà del 

nucli, el còmput total dels quals és de una mica més de15 hectàrees, es sobrepassaria 
l’extensió màxima , que quedaria justificada per la racionalitat de l’ordenació proposada i la 
coherència amb els objectius del Pla, d’acord amb el que determina l’apartat 8 de l’esmentat 
article. 

 
 

4.4.3. Sistema d’infraestructures de mobilitat i tr ansport 

El Pla incorpora la Proposta del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), que consisteix 
en la millora de la connexió entre el Vallès i el Maresme, amb actuacions sobre dels traçats de 
les carreteres d’Arenys de Mar a Sant Celoni, amb variants a Arenys de Munt i Vallgorguina. Es 
presenten dos alternatives que el corresponent projecte informatiu i posteriors projectes 
executius i d’impacte ambiental decidiran i ajustaran les reserves que s’estableixen en aquest 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
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5. JUSTIFICACIÓ  

 

5.1.  DE LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL, D'ACORD AMB LA LLEI 
D'URBANISME 

 
S’ha classificat en el sòl urbà els terrenys que, d'acord amb l’article 26 de la Llei d’urbanisme, 
tenen tots els serveis urbanístics bàsics o bé són compresos en àrees consolidades per 
l’edificació de almenys dues terceres parts de llur superfície edificable, i els terrenys que, en 
execució del planejament urbanístic, assoleixen el grau d’urbanització que aquest determina.  

 
Constitueixen sòl urbà consolidat els terrenys dels següents àmbits,  

• El nucli de Vallgorguina centre 
• Pocafaria 
• Can Puigdemir 
• Can Pujades 
• Canada Park 
• La Baronia del Montseny 
• Collsacreu, i  
• El polígon industrial Mobir – El Molinot. 

I els que han estat incorporats en els següents Polígon d’Actuació Urbanística (PAU): 

PAU 1 Solana Vella 

PAU 2 Montvall 1 

PAU 3 Montvall 2 

PAU 4a Can Planells a 

PAU 4b Can Planells b 

PAU 5 Carrer Montnegre 

PAU 6 Centre Cívic 

PAU 7 Carrer Església 

PAU 12 Can Pujades  

PAU 13 Can Pujades Dotació 
 

Constitueixen sòl urbà no consolidat els terrenys compresos en el Pla de Millora Urbana PMU 
Passeig de la Riera , i els polígons d’actuació urbanística següents: 

A Vallgorguina centre: 

• PAU 4c Can  Planells c 
• PAU 8 Can Montasell 
• PAU 9 Carretera Nova 
• PAU 11 Carrer Mataró 
 

En els altres nuclis:  

• PAU 10 Can Puigdemir  
• PAU 14 Canadà Parc 
• PAU 15 Canadà Parc 2 

 

Constitueixen el sòl urbanitzable els terrenys que, d’acord amb un desenvolupament sostenible, 
el pla d’ordenació urbanística municipal considera necessaris i adequats per garantir 
l’equipament i el creixement de la població. El POUM contempla dos sectors de sòl 
urbanitzable delimitat, tots per a usos residencials: 
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• SUD 1 - CAN PALOMER, per completar la trama urbana i millorar la vialitat a 
l’entorn de l’escola CEIP Vallgorguina, i compensar la cessió avançada d’aquest 
equipament. 

• SUD 2 – SOLANA NOVA, per completar la trama urbana i obtenir els terrenys per 
un pavelló esportiu. 

 

Constitueixen el sòl no urbanitzable: 

- Primer: Els terrenys que el pla d’ordenació urbanística municipal ha de classificar com 
a no urbanitzables per raó d’estar subjectes a un règim especial de protecció aplicat 
per la legislació sectorial a l'espai natural del Montnegre - Corredor (Serralada de 
Marina) o que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona qualifica d’espais oberts de 
protecció especial, que exigeixi aquesta classificació com a conseqüència de la 
necessitat o la conveniència d’evitar la transformació dels terrenys per protegir-ne 
l’iterés connector, natural, agrari, paisatgístic, biodivers o d’un altre tipus. 

- Segon: Els terrenys que el pla d’ordenació urbanística municipal considera necessari 
classificar com a sòl no urbanitzable amb l’objectiu de garantir la utilització racional del 
territori i la qualitat de vida, d’acord amb el model de desenvolupament urbanístic 
sostenible, i també la concurrència d’altres criteris objectius establerts pel planejament 
territorial o urbanístic. 

- Tercer:  Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en sòl 
urbà ni en sòl urbanitzable. 

 
El Pla d’Ordenació recull i incorpora l’ordenació que es proposa en l’àmbit del Pla especial 
urbanístic del circuït de motocròs de Can Pradell de Baix, que detalla en el seu àmbit 
d’aplicació els usos proposats,  les edificacions i les xarxes de serveis,  i les obligacions 
concretes en cas de desmantellament del circuí en el moment que cessis l’activitat. 

 
 

5.2.  DE L'OBSERVANÇA DE L'OBJECTIU DEL DESENVOLUPAMENT 
URBANÍSTIC SOSTENIBLE 

L’article 3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2005, de 26 de Juliol) defineix el 
concepte de desenvolupament sostenible com la utilització racional del territori i el medi 
ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos 
naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat 
de vida de les generacions presents i futures. 
 
Les directrius per al planejament urbanístic estan contingudes a l’article 9 de l’esmentada Llei.  
Les administracions han de vetllar, perquè les determinacions i execució del planejament 
urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat, el benestar de les persones, uns nivells 
adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels rics 
naturals tecnològics.  Aquestes directrius es concreten en: 
 

. La prohibició d’urbanitzar  i edificar en zones inundables o de risc. 

. La preservació dels valors paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt valor agrícola, el 
patrimoni cultural i la identitat dels municipis. 
. La incorporació de prescripcions adequades, perquè les construccions i les 
instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir, i no 
comportin un demèrit per als edificis on les restes de caràcter històric, artístic, tradicional 
o arqueològic existents a l’entorn. 
. La distribució en el territori dels àmbits destinats a espais lliures i equipaments 
ajustada a criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat.  
. Les determinacions adequades per a fer efectives les mesures que contingui 
l’avaluació de l’impacte ambiental, si aquesta és preceptiva. 
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La recent implementació de la modificació de la Llei d’urbanisme de Catalunya i la preparació 
del corresponent reglament han generat la necessitat del convenient informe ambiental 
associat, en aquest cas, a la proposta de pla general del municipi. 
 
La situació generada amb l’aprovació de la Llei i el reglament provoca un salt qualitatiu pel que 
fa a la consideració i incorporació del medi ambient en el planejament general.  Efectivament, 
aquesta proposta de Pla ha aprofitat l'avinentesa per tal de millorar la perspectiva ambiental del 
pla tot incorporant nous criteris de sostenibilitat en la interpretació del creixement urbanístic i de 
tractament de l’entorn en el sentit d’assegurar la biodiversitat, l’ecologia del paisatge, així com 
incorporar tot un seguit d’actuacions ambientals més sectorials. 
 
Aquests objectius i directrius han estat observades escrupolosament en la documentació que 
constitueix el Pla tal i com es desprèn de les seves determinacions. 
 

5.3.  DE L'ADEQUACIÓ DE L'ORDENACIÓ A LES DIRECTRIUS DE 
PLANEJAMENT  

Les determinacions i l’execució present Pla d’ordenació urbanística permet assolir, en benefici 
de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de 
sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscos naturals i tecnològics. 
 
En aquest sentit, es prohibeix urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres zones de risc 
per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la 
prevenció dels riscos, i  s’ha incorporat la zonificació dels espais fluvials. 
 
S’ha preservat els valors dels espais naturals de l'espai natural del Montnegre - Corredor 
(Serralada de Marina) i del sòl de valor agrícola i biodivers del municipi, tal com determina el 
planejament territorial i sectorial.  
 
També queden protegits, mitjançant el Catàleg dels béns a protegir, els elements del patrimoni 
arquitectònic, arqueològic, paleontològic i cultural del municipi, d’acord amb el l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic i Natural del municipi de l’any 1999. 
 

També s’han incorporat les prescripcions adequades perquè les construccions i les 
instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir, d’acord 
amb les directrius sobre el paisatge contingudes en el Pla Territorial de les Comarques 
Centrals, i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, 
tradicional o arqueològic existents a l’entorn. 
 
S’han preservat de la urbanització els terrenys en àmbits que globalment presenten un pendent 
superior al 20%, tot i que, en el cas de les àrees existents en el sòl urbà al nucli de 
Vallgorguina, Pocafarina o a les urbanitzacions Can Puigdemir, Canadà Park i Baronia del 
Montseny, en tractar-se d’àrees existents hi ha terrenys amb pendents superiors al 20%. 
 
 

5.4.  DE LES MESURES ADOPTADES PER A FACILITAR L'ASSOLIME NT 
D'UNA MOBILITAT SOSTENIBLE  

El pla d’ordenació urbanística adopta les mesures per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat 
sostenible en el municipi, a partir de les recomanacions de l’Estudi de Mobilitat, incorporat com 
estudi complementari del Pla. 
 
D’aquest Estudi se’n deriven l’adopció de mesures d’ordenació dels recorreguts per vianants i 
bicicletes amb la proposta d’una Via Verda i la Via Blava que discorre al llarg de la Riera de 
Vallgorguina i que connecta el nucli de Vallgorguina amb Sant Celoni. 
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També contempla el transport urbà, amb el reconeixement de les parades pel transport públic 
al llarg de la carretera i a les urbanitzacions i a les zones d’equipament, amb la proposta de la 
seva millora. 
 
Finalment també incorpora les reserves per aparcament de turismes i motocicletes en les 
diverses actuacions que el Pla preveu. 
 
 
 

5.5.  DIAGNOSI DELS DÈFICITS DE LES XARXES BÀSIQUES EXIST ENTS  

El Pla reconeix que, d’acord amb el Pla Director d’Abastament d’aigua potable, que l’actual 
disponibilitat de recursos dels municipis no serà suficient per al desenvolupament del POUM, i 
per tant contempla en la seva Agenda i Avaluació econòmica les inversions, que cal realitzar a 
càrrec del Pla. 

Com que els desenvolupaments previstos estan situats en contigüitat amb els nuclis actuals, no 
es preveu que aquests comportin cap dificultat d’extensió de les xarxes de serveis esmentats. 
 
No s’han diagnosticat dèficits de les altres xarxes bàsiques de serveis existents, ja que el 
POUM preveu la connexió de les aigües residuals dels nous sectors de creixements en el nucli 
de Vallgorguina a la xarxa de sanejament municipal que condueix l’aigua fins l’EDAR de 
Vallgorguina, i en el cas de Collsacreu a la EDAR supramunicipal . 
 
Quan a les empreses de serveis que tenen al seu càrrec les xarxes de subministrament 
d’energia elèctrica o de telecomunicacions, tampoc ha de representar un dèficit l’extensió de 
les xarxes existents per els creixements previstos.  
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6. L’INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA  

 

6.1.  SUFICIÈNCIA I ADEQUACIÓ DEL SÒL DESTINAT A USOS 
PRODUCTIUS 

El  nucli municipi de Vallgorguina disposa en l’actualitat de sòl qualificat per usos productius 
industrials, que es manté en la seva magnitud, que constitueix  el sòl urbà situat en el límit del 
terme municipal amb Sant Celoni, el polígon industrial Mobir – El Molinot. 
 
L’excel·lent entorn natural del municipi del Parc del Montnegre – El Corredor constitueix un 
important recurs per fomentar l’activitat turística i de lleure, que el Pla recolza i promou, 
ampliant a totes la zona de masies en sòl urbà l’admissió dels usos turístics.  
 
 

6.2.  PONDERACIÓ DE L’IMPACTE EN LES FINANCES PÚBLIQUES 

El cost de manteniment dels nous espais lliures i vialitat que es generen en les noves 
actuacions en execució dels polígons d’actuació i del planejament derivat, que un cop 
recepcionats passaran a ser propietat de l’Ajuntament, tindran un manteniment, que entre altres 
fons d’ingressos, procediran de la recaptació en concepte d’Impost de Bens Immobles (IBI) que 
l’Ajuntament recaptarà dels nous solars previstos. No es comptabilitzen en aquest cas l’import 
de les llicències, ni dels possibles impostos d’activitat instal·lats, ni d’altres taxes o càrrecs que 
puguin generar noves aportacions a l’Administració municipal. 
 
Per a cada sector i polígon d’actuació la superfícies de sistemes de vialitat i d’espais lliures que 
es preveu obtenir, i les superfícies per a usos privats per a usos residencials i industrials, són 
les següents: 
 

  
Vial E Ll Sup privada  

PMU Passeig de la Riera 1.990 1.222 1.846 

PAU1 Solana Vella 4.174 0 28.877 

PAU2 Montvall 1 4.371 0 23.380 

PAU3 Montvall 2 4.727 0 20.582 

PAU4a Can Planells nord 1.844 0 12.288 

PAU4b Can Planells sud 1.865 0 11.852 

PAU4c Can Planells c 3.383 1.224 6.759 

PAU5 Carrer Montnegre 259 0 744 

PAU6 Centre Cívic 0 0 1.039 

PAU7 Carrer Església 36 0 566 

PAU8 Can Montasell 901 1.067 7.422 

PAU9 Carretera Nova 133 0 452 

PAU10 Can Puigdemir 1.874 5.944 6.382 

PAU11 Carrer Mataró 407 1.347 2.240 

PAU12 Can Pujades 6.117 9.747 68.772 

PAU14 Canadà Parc 1.094 0 1.620 

PAU15 Canadà Parc 2 0 0 3.358 

Sòl urbà  33.175 20.551 198.179 

SUD1 Can Palomer 6.802 2.424 8.388 

SUD2 Solana Nova 6.259 2.218 10.076 

  Sòl urbanitzable  13.061 4.643 18.464 

Total  46.236 25.194 216.643 
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No es consideren els polígons PAU16 Mobir-Molinot, PAU17 Collsacreu i PAU18 Poca Farina 
perque són polígons que ja tenen cedits els vials i espais liures i per tant actualment ja son 
objecte de manteniment per part de l’Ajuntament.  
 
En termes generals la mitjana de valors procedents de l’IBI es situa en la major part dels 
municipis en un valor mitjà d'entre 1,00 i 0,50 €/m2 sostre any per els usos residencials. 
Prenem la mitjana, 0,75 €/m2. 
 
El cost de manteniment de la vialitat, en una situació d'urbanització recent, s’estima entre 1,50 i 
1,60 m2 de vial, i entre 1,00 i 1,10 €/m2 pels espais lliures, el que en la seva totalitat vindrà a 
comportar, pel conjunt de l’actuació, una necessitat d’inversió en termes de manteniment, si  
prenem la mitjana, segons el quadre següent:  
Aplicant els mòduls esmentats, en resulta:   
 

Balanç de l’impacte 
 

Despeses m2 €/m2 
Total 
euros 

Vials 45.026 1,6 72.042 

Espais lliures 31.452 1,1 34.597 

106.639 

Ingressos 
IBI 215.210 0,75 161.408 

Balanç 54.769 
 
 
 
Com es pot veure, els ingressos provinents de l'impost sobre els bens immobles cobreix les 
despeses de manteniment dels nous vials i espais lliures que proposa aquest Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. 
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7. QUADRES DE SUPERFÍCIES 

 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL - QUALIFICACIONS DEL  SÒL NO URBANITZABLE  
POUM Vallgorguina 
    

  POUM NNSS 

clau zona 
superfície 

ha % 
superfície 

ha % 

  Sòl no urbanitzable 1.958,48 88,29% 1.944,43 86,49% 

N4 Activitat autoritzada 4,05 0,18%     
N1a Rústic agrícola 19,09 0,86%     
N2a Protecció agrícola 148,71 6,70%     
N1b Rústic forestal 25,11 1,13%     
N2b Protecció forestal. Clau N2b 704,99 31,78%     
N3 Protecció sectorial 1.005,80 45,34%     
SH Sistema hidràulic 29,00 1,31%     
SE Sistema d'hquipaments 1,51 0,07%     
ST Sistema d'hquipaments tècnics 0,74 0,03%     
SX Sistema viari 19,48 0,88%     
            

  Sòl Urbanitzable delimitat 4,64 0,21% 45,81 2,04% 

SUD 1 Can Palomer 2,42 0,11%     
SUD 2 Solana Nova 2,22 0,10%     

            

  Sòl urbà 255,12 11,50% 258,02 11,48% 

  Vallgorguina Centre  33,68 1,52%     
  Poca Farina 2,46 0,11%     
  Can Puigdemir 52,90 2,38% 55,00   
  Canadà Park  96,96 4,37% 101,37   
  Baronia del Montseny  29,53 1,33% 28,00   

  Collsacreu  14,22 0,64% 14,06   
  Can Pujades suma 11,37 0,51%     
  Polígon industrial El Molinot 14,02 0,63%     

            

  TOTAL 2.218,25 100,00% 2.248,26 100,00% 
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QUALIFICACIONS  DEL SÒL URBÀ  
POUM Vallgorguina 
 

    sup (m2)  
Vallgorguina 

centre 
Can 

Puigdemir  Pocafarina 
Canadà 

Parc 

Baronia 
del 

Montseny Collsacreu 
Can 

Pujades 

Can 
Pujades Mobir 

TOTAL Dotació  Molinot 

R
es

id
en

ci
al

 

R1 Nucli antic 15.490                 15.490 

R2 Urbà tradicional 43.197                 43.197 

R4 Ordenació oberta plurifamiliar 1.846                 1.846 

R5 Cases agrupades 4.743                 4.743 

R5a Parcel•la petita en nucli 46.811 1.026 15.620             63.457 

R5b Parcel·la mitjana en nucli 43.046                 43.046 

R5c Parcel•la gran en nucli 30.343                 30.343 

R5d Parcel•la petita en barris   372.751   197.039 195.478         765.268 

R5e Parcel•la mitjana en barris       355.851   111.385       467.236 

R5f R6f  Parcel•la gran camp de futbol 20.582                 20.582 

R5g Parcel•la de Can Pujades             68.772     68.772 

R6m Masies en sòl urbà 28.937 2.610   15.923           47.470 

    subtotal sòl residencial 234.995 376.387 15.620 568.813 195.478 111.385 68.772     1.571.450 

  A1 Industrial                  68.492 68.492 

  A2 Dotació privada   804           24.797   25.601 

    subtotal zones 234.995 377.191 15.620 568.813 195.478 111.385 68.772 24.797 68.492 1.665.543 

S
is

te
m

es
 

SX Viari 64.778 81.190 5.785 19.614 31.702 20.893 6.117   23.261 253.340 

SV Espais lliures 13.031 65.035 2.077 266.700 54.414 9.958 9.747   40.599 461.561 

SE Equipaments 19.103 5.158 1.098 113.339 8.475     7.613 154.786 

ST Serveis tècnics 210 398   1.084 5.185       195 7.072 

SH Hidràulic 4.695           4.243     8.938 

  subtotal sistemes 101.817 151.781 8.960 400.737 99.776 30.851 20.107 0 71.668 885.697 

    TOTAL SÒL URBÀ 336.812 528.972 24.580 969.550 295.254 142.236 88.879 24.797 140.160 2.551.240 
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ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 
 
Índex 
 
 
 
 
 
Annexa 1: INFORME 
 

1.1 Dels informes dels organismes emesos de resultes de la segona aprovació inicial del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i canvis d’ofici. 

 
1.2 Informe dels canvis d’ofici. 

 
 
 
 
Annexa 2: INFORMES 
 

Dels informes emesos en relació al document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
previ a la tramitació ambiental i canvis d’ofici. 

 
2.1 Informe sobre l’addenda del POUM, en compliment de l’Informe de l’ACA de 

30/01/2019, i l’Informe de l’ACA de 30/01/2019 
 

2.2 Informe sobre el compliment de la Resolució de la OTAA de 04/04/2019, i Resolució 
de la OTAA de 04/04/2019 amb l’Informe  proposta. 

 
2.3 Informe sobre el compliment de l’acord de la CTUB de 20/03/2019, i l’acord de la 

CTUB de 20/03/2019. 
 

2.4 Informe dels canvis d’ofici - errors materials. 
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Annexa 1.1:  INFORME 

DELS INFORMES DELS ORGANISMES EMESOS DE RESULTES DE  LA SEGONA 
APROVACIO INICIAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA M UNICIPAL DE 
VALLGORGUINA 

 
El Ple de l'Ajuntament de Vallgorguina, en la sessió del 16 d'octubre de 2017, va 
aprovar inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) juntament amb 
l'Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA), sotmetent l'expedient a informació pública, 
segons l'Edicte publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG) de 7 
de novembre de 2017 i en el Diari Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 31 
d'octubre  de 2017, en el diari Ara i La Vanguardia i a la seu electrònica de la 
corporació. 
 
S'han rebut els següents informes d'Organismes, que es relacionen i s'informen: 
 

1. Secretaria d'Infraestructures i mobilitat Subdirecció general de Relacions amb 
les Empreses gestores d'infraestructures i Serveis de mobilitat 

2. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Àrea de Xarxes ferroviàries i 
Projectes 

3. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
4. Direcció General de Turisme. Departament d'Empresa i Coneixement 
5. Direcció General de Comerç. Departament d'Empresa i Coneixement 
6. Direcció General d'Afers Religiosos Departament de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge 
7. Consell Català de l'Esport 
8. Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge  
9. Dirección General de Telecomunicaciones i Tecnologías de  la Información 
10. Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña. Ministerio de Fomento 
11. ADIF Geréncia de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste 

12. Autopistas ACESA 
13. Subdirección General de Planificación Ferroviária 
14. ATLL 
15. ATM Àrea de Barcelona 
16. Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat industrial 
17. Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental  
18. Agència de Residus de Catalunya 
19. Secretaria de Salut Pública 
20. Direcció General de Aviación Civil 
21. Agència Catalana de l'Aigua 
22. Serveis Territorials al Maresme i Vallès Oriental 
23. Secció de Biodiversitat i Medi Natural 
24. Direcció General de Comunicacions Electròniques 
25. Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 
26. Gerència de Serveis d'Espais Naturals 
27. Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 

 

 

INFORME 1 
 
Ens: Secretaria d'Infraestructures i mobilitat Subdirecció general de Relacions amb les 
Empreses gestores d'infraestructures i Serveis de mobilitat. 
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Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Ricardo Guasch i Soler. 
Càrrec: Sub-director general. 
Data: 23 de novembre de 2017. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 
 
CONTINGUTS- CONCLUSIONS:  
No tenen competència sobre l'AP-7. Cal demanar informe al Servei de planificació i 
Disseny de la Direcció General d'Infraestructures i Mobilitat Generalitat de Catalunya. 
 
INFORME - VALORACIÓ:  
S'ha demanat informe, però no han donat resposta. 
 
CANVIS: 
No comporta canvis. 
 
 
INFORME 2 
 
Ens: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Àrea de Xarxes ferroviàries i 
Projectes. 
Responsable signant: Manel Pelagio I Brualla. 
Càrrec: Responsable inspecció ferroviària. 
Data: 31 d’octubre de 2017. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 
 
CONTINGUTS- CONCLUSIONS:  
Informe positiu ja que no afecta als terrenys en explotació dels FGC. 
 
INFORME - VALORACIÓ:  
Favorable. 
 
CANVIS: 
No comporta canvis. 
 
 
INFORME 3 
 
Ens: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Xavier Beràstagui i Batalla. 
Càrrec: Subdirector adjunt de Geologia I Suport a la Legalitat. 
Data: 1 de desembre de 2017. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: ICGC-URB-0517/2017  
 
CONTINGUTS- CONCLUSIONS:  
L'àmbit del POUM no inclou cap jaciment paleontològic o punt d'interès geològic 
segons l'Inventari d'espais d'Interès Geològic de Catalunya.  
Informat favorablement en el VR-0069/2014 en relació als Riscos geològics. 
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INFORME - VALORACIÓ:  
La documentació es formalment suficient i idònia. 
 
CANVIS: 
No comporta canvis. 
 
 
INFORME 4 
 
Ens: Direcció General de Turisme. Departament d'Empresa i Coneixement 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Carme Rubió Soto. 
Càrrec: Subdirector gral. de Desenvolupament Turístic Territorial. 
Data: 4 de desembre de 2017. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: ICGC-URB-0517/2017  
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
S'exposa, en l'apartat d'ordenació turística,  la definició i classificació dels 
d'establiments d'allotjament turístic, segons la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme 
de Catalunya. Consideren necessari fer constar les diferents modalitats  d'establiments 
d'allotjament turístic en la normativa del POUM. Fer referència al compliment de la 
normativa turística i valorar l'oportunitat d'incloure l'activitat d'habitatge d'ús turístic. 
segons la Llei 13/2002 i el Decret 159/2012. Des de la planificació turística enuncia 
diversos objectius. Informe favorable, en el ben entès que es prengui en consideració 
el contingut de l'apartat d'Ordenació turística. 
 
INFORME:  
Es fa constar a les Normes urbanístiques del POUM les diferents modalitats  
d'establiments d'allotjament turístic i es fa referència al compliment de la normativa 
turística. L'Informe es favorable si s'incorporen les anteriors observacions. No es 
considera que aporti valor d'incloure l'activitat d'habitatge d'ús turístic, ja que ja es 
troba inclòs en l'ús genèric d'habitatge. 
 
CANVIS: 
Art  72. Classificació dels usos segons l'activitat: Es fan constar les diferents modalitats  
d'establiments d'allotjament turístic, i que caldrà donar compliment a la normativa 
turística vigent. 
 
 
INFORME 5 
 
Ens: Direcció General de Comerç. Departament d'Empresa i Coneixement. 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Montserrat Vilalta Cambra.   
Càrrec: Directora General de Comerç. 
Data: 4 de desembre de 2017. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: U-95/17 (B/U-29)  
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
Atenent que en aquest municipi només es possibilita la implantació de PEC no 
singulars i d'ECS, s'emet informe favorable. 
 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

Vallgorguina  Juliol 2019   

 

 

Annexes a la Memòria 

4 

 

INFORME:  
Favorable. 
 
CANVIS: 
No n’hi ha. 
 
 
INFORME 6 
 
Ens: Direcció General d'Afers Religiosos Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge. 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Enric Vendrell i Aubach. 
Càrrec: Director General d’Afers Religiosos. 
Data: 23 de novembre de 2017. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:  
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
Analitzada la documentació constaten que s’ha dut a terme una avaluació i una 
justificació de les necessitats quantitatives i de localització de sòl per a la implantació 
de centres de culte en el municipi, donant compliment a la legislació vigent. S’informa 
favorablement. 
 
INFORME:  
Favorable. 
 
CANVIS: 
No n’hi ha. 
 
 
INFORME 7 
 
Ens: Consell Català de l'Esport. 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Ricard Balcells Comas.  
Càrrec: Cap de la secció tècnica (e.f.) 
Data: 11 de desembre de 2017. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 2017_64800_B_POUM_Vallgorguina. 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
El 16/12/2010 es va emetre informe desfavorable. Revisada la documentació, d'acord 
amb la Llei de l'esport i el PIEC, s'observa: a) el POUM no inclou la previsió  de 
superfície específica de sòl qualificat d'equipament esportiu per satisfer la necessitats 
de la població ni la variació amb el planejament vigent b) No hi ha cap referència al 
"Circuit Parc del Motor" que consta  en el Cens d'instal·lacions esportives de Catalunya 
c) No s'esmenta el PIEC com a pla territorial sectorial ni les seves directrius 
urbanístiques. L'Ajuntament no ha redactat el MIEM, i el PIEC estableix uns 
estàndards. S'informa desfavorablement. 

 
INFORME 
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El POUM de Vallgorguina compleix amb escreix els requeriments del PIEC, tot i que 
no té MIEM, i tot i que no hi ha a la Memòria la previsió  de superfície específica de sòl 
qualificat d'equipament esportiu per satisfer la necessitats de la població i la variació 
amb el planejament vigent, ni s'esmenta el PIEC com a pla territorial sectorial. A les 
Normes urbanístiques, en l'Annex, es fa referència al "Circuit Parc del Motor".    

 
CANVIS: 
S'incorpora a la Memòria, apartat 4,2,1 Sistemes,  la previsió  de superfície específica 
de sòl qualificat d'equipament esportiu en compliment del PIEC. El "Circuit Parc del 
Motor" està a l'annex normatiu de les Normes urbanístiques.                   

 
INFORME 8 
 
Ens: Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge.  
Diputació de Barcelona. 
Responsable signant: Xavier Pons Claret. 
Càrrec: Cap de la Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures. 
Data: 24 de novembre de 2017. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Pla d’ordenació urbanística. 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
No afecta a cap carretera de la xarxa de titularitat de la Diputació de Barcelona. 
 
INFORME 
En el municipi de Vallgorguina no hi ha cap carretera de la xarxa de titularitat de la 
Diputació de Barcelona. 
 
CANVIS: 
No n’hi ha. 
 
 
INFORME 9 
 
Ens: Dirección General de Telecomunicaciones i Tecnologías de  la Información 
Gobierno de España. 
Responsable signant: Alberto Rodríguez Raposo. 
Càrrec: Director General Telecomunicaciones i Tecnologías de  la Información. 
Data: 14 de desembre de 2017. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: URB00522/17 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
No s’han detectat observacions referents a la falta de alineament respecte de la 
legislació vigent. Es recullen a títol informatiu les principals consideracions de caràcter 
general contingudes a les normatives d’aplicació. 
 
INFORME 
Favorable. 
 
CANVIS: 
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No n’hi ha. 
 
 
INFORME 10 
 
Ens: Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña. Ministerio de Fomento 
Gobierno de España. 
Responsable signant: Luís Bonet Linuesa. 
Càrrec: Jefe de la Demarcación. 
Data: 15 de gener de 2018. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: U7796.17 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
Informe desfavorable, segons lo exposat a l'apartat 3 Condicionantes:  
1. S'ha de representar en el plànols d'ordenació com a sistema viari els terrenys de 
l'autopista i la zona expropiada,  
2. S'ha de representar en els plànols la línea límit d'edificació i dels terrenys 
expropiats, i recollir a les normes urbanístiques les zones de protecció de la autopista, 
3. Les activitats hauran de complir la Llei 20/2009,   
4. Incorporar a les NNUU del POUM les normes sobre publicitat,  
5. Sobre la xarxa d'enllumenat públic,  
6. Sobre la sol·licitud d'autoritzacions a la Demarcación de Carreteras,  
7. Sobre tancaments,  
8. Sobre la gestió dels riscos,  
9. Sobre l'impacte acústic.  
 
INFORME 
Es tenia desconeixement de la zona expropiada dels terrenys de l'autopista . La línea 
límit d'edificació si que està grafiada. La resta de condicionants ja estan establerts a la 
legislació sobre carreters, tant a la estatal com a la autonòmica. No obstant es poden 
recollir a la normativa del POUM.  
 
CANVIS: 
En els plànols d'ordenació es qualifica com a sistema viari els terrenys de l'autopista i 
la zona expropiada. La línea límit d'edificació ja està grafiada correctament.                  
Es recull a les normes urbanístiques les zones de protecció de la autopista, que les 
activitats hauran de complir la Llei 20/2009, les normes sobre publicitat, sobre la xarxa 
d'enllumenat públic, sobre la sol·licitud d'autoritzacions a la Demarcación de 
Carreteras, sobre tancaments, sobre la gestió dels riscos i sobre l'impacte acústic, i es 
completen a les Normes urbanístiques els Art 91,2 Art 92 apartats 3, 4 i 7 i 133 sobre 
Publicitat. 
 
 
INFORME 11 
 
Ens: ADIF Geréncia de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste. 
Gobierno de España. 
Responsable signant: Juan Manuel de la Heras Ayuso. 
Càrrec: Gerente de Àrea de Patrimonio y Urbanismo Noreste. 
Data: 20 de novembre de 2017. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: JUI/01W 10231-17 
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CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
No existeixen traçats ferroviaris que corresponguin a ADIF. No formulen cap objecció. 
 
INFORME 
En el municipi de Vallgorguina no existeixen traçats ferroviaris. 
 
CANVIS: 
No n’hi ha. 
 
 
INFORME 12 
 
Ens: Autopistas ACESA. 
Responsable signant: J. Miquel Camacho Díaz. 
Càrrec: Director de Red AP-7/AP-2 acesa. 
Data: 1 de desembre de 2017. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: CU/191 RE175183  JM/- 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
Es la concessionària que explota l'AP-7. Cal sol·licitar informe a la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Cataluña. 
 
INFORME 
S'ha sol·licitat. Informe 10. 
 
CANVIS: 
No n’hi ha. 
 
 
INFORME 13 
 
Ens: Subdirección General de Planificación Ferroviária 
Gobierno de España. 
Responsable signant: Jorge Bellesteros Sánchez. 
Càrrec: Subdirector de Planificación Ferroviária. 
Data: 12 de març de 2018. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: RM/ 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
No es detecten instal·lacions ferroviàries d'interès general i de competència estatal ni 
hi ha prevista a curt i mig termini cap actuació. 
 
INFORME 
En el municipi de Vallgorguina no hi ha instal·lacions ferroviàries ni hi ha prevista cap 
actuació. 
 
CANVIS: 
No n’hi ha. 
 
 
INFORME 14 
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Ens: ATLL. 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA. 
Responsable signant: Albert López Peñalver. 
Càrrec: Tècnic de Serveis Afectats i Gestió Patrimonial. 
Data: 13 de març de 2018. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 3013/2018 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
No afecta cap conducció ni instal·lació objecte de gestió per part d'ATLL. 
 
INFORME 
No afecta cap conducció ni instal·lació objecte de gestió per part d'ATLL. 
 
CANVIS: 
No n’hi ha. 
 
 
INFORME 15 
 
Ens: ATM Àrea de Barcelona. 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Xavier Sanyer Matias. 
Càrrec: Cap del Servei de Mobilitat. 
Data: 20 de desembre de 2017. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Ref. 39/124 Exp. G-142/2010 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
Informe favorable amb condicions relatives al seu desenvolupament:  revisar 
informacions contradictòria en els càlculs des desplaçaments, propostes sobre modes 
no motoritzats i transport públic. Sol·licita que s'enviïn les modificacions proposades. 
 
INFORME 
Favorable. 
 
CANVIS: 
Es revisa i actualitza l'EAMG en els càlculs des desplaçaments i les propostes sobre 
modes no motoritzats i transport públic. 
 
 
INFORME 16 
 
Ens: Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat industrial. 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Pere Palacín i Farré. 
Càrrec: Director General d'Energia, Mines i Seguretat industrial. 
Data: 9 de febrer de 2018. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Ref. 39/124 Exp. G-142/2010 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
Electricitat: Favorable, sense prejudici de l'aplicació de la normativa vigent general i 
específica.  
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Hidrocarburs: Es troba un gaseoducte i un oleoducte al costat de l'AP-7.  
Mines: Emeten informe desfavorable, indicant que s'haurien de permetre les activitats 
extractives, tot i que no hi ha cap dret miner dins de l'àmbit  municipal.  
Seguretat industrial: Favorable: en el municipi no es troba cap establiment AG. 
 
INFORME 
Favorables, excepte en l'apartat de Mines. En el municipi no hi ha cap dret miner i la 
major part del municipi es troba dins del Parc del Montnegre i el Corredor, no essent el 
municipi un emplaçament adequat per les activitats extractives. 
 
CANVIS: 
En justifica a la Memòria, a l'apartat 4,2,2 El projecte del sòl no urbanitzable, que no 
havent cap dret miner dins del terme municipal, no es contempla l'ús extractiu en la 
regulació del sòl no urbanitzable. De resultes de l’acord de la CTUB de 20/03/2019 
s’admet l’ús extractiu a la zona Rústic agrícola (clau N1a). 
 
 
INFORME 17 (resum) 
 
Ens: Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental. 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Laura Fonts Torres. 
Càrrec: Cap de l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental. 
Data: 14 de març de 2018. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: B-283-06 (URB 283-06) 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
S'informa en el següent sentit:  
a) Recaptar informe de l'ACA i incorporar les seves prescripcions. 
b) Determinar els habitatges nous i actualitzar el càlcul d'emissions de GEH. 
c) Evitar la consolidació de Can Pujades. 
d ) Homogeneïtzar les mesures d'adaptació topogràfica (art 138 i 187). 
e) Procurar l'adaptació morfològica de les actuacions (art 138.4). 
f) Evitar paviments impermeables en el tractament superficial dels camis i vies rurals.  
h) Exclusió de les activitats de càmping del sòl agrícola i forestal segons l'EAE. 
i) Completar la regulació dels Espais naturals de protecció Montnegre Corredor en 
relació als hàbitats d'interès comunitari. 
j) Preservar de manera reglada les vores de la riera de Vallgorguina. 
k) Especificar al PAU4a, PAU6, PAU12, SUD1 i SUD3 l'obligatorietat d'integrar els 
hàbitats de riberes dins del sistema d'espais lliures. 
l) Justificar la necessitat d'ampliar el càmpings existent en la zona est adjacent. 
m) Les activitats tipus B i C s'hauran d'ubicar en sòls de protecció preventiva (art 145). 
n) Qualificar les masses forestals de ribera consolidades en la Zona forestal. 
o) Incorporar en el Pla d'etapes els plans definits als articles 178 i 179. 
p) Introduir les mesures d' eficiència energètica dels nous edificis. 
q) Incorporar en la normativa que el sòl no urbanitzable la màxima protecció contra la 
contaminació llumínica.  
 
INFORME 
Ja s'ha recaptat informe de l'ACA i s'incorporen les seves prescripcions. 
S'incorporen a la Memòria, Plànols, Normes urbanístiques i Agenda les consideracions 
que es fan a l'informe. 
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CANVIS: 
S'incorporen a les Normes les prescripcions de l'ACA: activitats i usos en la zona de 
flux preferent i PAM front inundacions (art 101 Sistema hidràulic).   
Es revisen el els plànols els cursos d'aigua com a Sistema hidràulic.  
Es justifica a la Memòria, a l'apartat 4,2,2 El projecte del sòl no urbanitzable l'ampliació 
del Càmping  Roquetes existent.                           
A les Normes urbanístiques es completen i rectifiquen els articles: S'eliminen els 
apartats 2 i 3 de l'art 181 i s'hi afegeix l'apartat 3 de l'art 138 (adaptació topogràfica)  - 
l'apartat 7 a l'art 134 (paviments camins) - l'art 148  (construccions pecuàries)  - l'art 
141 i 142.5 (HIC) - l'article 101 amb l'apartat 10 (vores riera) - 145.2.b (activitats B i C) 
apartat 5 a l'art 182 (eficiència edificis) -   l'article  189 (enllumenat exterior) -  nou 
apartat a l'art 142.5.d, (forestal de ribera) i a les Fitxes del PAU4a, PAU6, PAU12, 
SUD1 (integració hàbitats)                        
En la Agenda, a l'apartat 2.2, s'incorpora la dotació econòmica per Plans ambientals.                    
Als Plànols es qualifiquen les masses forestals de ribera consolidades com a Zona 
forestal. 
Es completa la documentació del POUM amb els que s’esdevé del Informe sobre 
l’addenda en compliment de l’informe de l’ACA de 30/01/2019 i de l’Informe sobre el 
compliment de la resolució de la OTAA de 04/04/2019, que figuren en aquests 
annexes. 
 
 
INFORME 18 
 
Ens: Agència de Residus de Catalunya. 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Josep Simó i Cabré. 
Càrrec: Director de l’Àrea d’Infraestructures. 
Data: 25 de gener de 2018. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Q0152/2017/92 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
S'informa favorablement, tenint en compte les consideracions següents: Caldrà fer les 
actuacions proposades d'acord amb els següents criteris: Fomentar el reciclatge i la 
reutilització de residus municipals i facilitar la disponibilitat d'instal·lacions adequades 
per al seu tractament, si es desenvolupen activitats potencialment contaminants de sòl, 
el tractament dels residus d'enderrocs, de la construcció i d'excavacions, i el 
tractament d'elements de fibrociment, es farà d'acord amb la normativa vigent.  
 
INFORME 
Favorable, amb consideracions. 
 
CANVIS: 
Incorporar les consideracions a l'article 185 de les NNUU. 
 
 
INFORME 19 
 
Ens: Secretaria de Salut Pública. 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Cristina Pérez Carbí. 
Càrrec: Sub-directora regional a Barcelona. 
Data: 7 de març de 2018. 
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IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 2010 / 043094 / B 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
S'informa favorablement amb les següents condicions: a l'entorn del sòl del Cementiri 
cal preservar una zona de protecció de 25 metres d'amplada lliure de tota mena de 
construcció, i de 50 metres d'amplada lliure d'habitatges plurifamiliars. 
 
INFORME 
Favorable, amb condicions. 
 
CANVIS: 
Es grafia als plànols d'ordenació la zona de protecció de 25 i 50 metres. 
S'afegeix un apartat 7 a l'article 99: A l'entorn del sòl del Cementiri es preserva una 
zona de protecció de 25 metres d'amplada, que es grafia en els plànols,  lliure de tota 
mena de construcció, i una zona de protecció de 50 metres d'amplada lliure 
d'habitatges plurifamiliars. 
 
 
 
INFORME 20 
 
Ens: Direcció General de Aviación Civil. 
Gobierno de España. 
Responsable signant: Sagrario Campayo Rubio. 
Càrrec: Técnico Superior de Aviación Civil. 
Data: 14 de març de 2018. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:  
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
El municipi de Vallgorguina no està afectat per servituds aeronàutiques. 
 
INFORME 
El municipi de Vallgorguina no està afectat per servituds aeronàutiques. 
 
CANVIS: 
No hi ha canvis. 
 
 
INFORME 21 
 
Ens: Agència Catalana de l'Aigua. 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Josep Maria Aguiló Saun. 
Càrrec: Cap de la Demarcació Territorial. 
Data: 14 de març de 2018. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: UDPH2017003880 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
L'abastament i el sanejament s'informen favorablement. 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

Vallgorguina  Juliol 2019   

 

 

Annexes a la Memòria 

12 

 

Inundabilitat: Cal adequar activitats i usos a la delimitació de la zona de flux i zona 
inundable de la riera de Can Villar, i a la zona de flux preferent i zona inundable de la 
riera de Vallgorguina, coherent amb la condicó bàsica del sòl, rural o urbanitzat.  
L'Ajuntament haurà d'elaborar un PAM per gestionar el risc d'inundació.  
Afectacions mediambientals: Valorar ambientalment les propostes per fer front a la 
inundabilitat a la ISA.  
El DPH no computa a efectes de repartiment de beneficis i càrregues.  
Revisar que totes les lleres estiguin qualificades de sistema hidràulic.  
Tenir en compte les consideracions respecte de les aigües pluvials i abocaments  en 
masies i cases rurals. 
 
INFORME 
Favorable quan a l' abastament i el sanejament. 
Quan a la inundabilitat, amb la última modificació del RDPH, segons RD 638/2016, de 
9 de desembre (BOE 29 de desembre de 2016), cal adequar activitats i usos a la 
delimitació de la zona de flux preferent i zona inundable. 
L'Ajuntament haurà d'elaborar un PAM per gestionar el risc d'inundació. 
La ISA haurà de valorar ambientalment les propostes per fer front a la inundabilitat 
Ja es contempla a les Normes urbanístiques que el DPH no computa a efectes de 
repartiment de beneficis i càrregues, i caldrà revisar que totes les lleres estiguin 
qualificades de sistema hidràulic, així com les consideracions respecte de les aigües 
pluvials i abocaments  en masies i cases rurals. 
 
CANVIS: 
Art 101. Es completa l'apartat 3 amb la regulació dels usos i les activitats en la zona de 
flux preferent, per remissió a la modificació del RDPH, segons RD 638/2016, de 9 de 
desembre (BOE 29 de desembre de 2016). 
S'incorpora a l'Agenda la elaboració del PAM. 
Art 144.2 Les masies o cases rurals que generin aigües residuals no connectades a la 
xarxa municipal hauran de disposar de l'autorització d'abocament emesa per l'ACA. 
Es completa la documentació del POUM amb els que s’esdevé del Informe sobre 
l’addenda en compliment de l’informe de l’ACA de 30/01/2019. 
 
 
INFORME 22 
 
Ens: Serveis Territorials al Maresme i Vallès Oriental. 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Oscar Piñero Blasco. 
Càrrec: Cap de la Secció d'Obres i Manteniment dels Serveis Territorials d'Educació al 
Maresme - Vallès Oriental. 
Data 18 de març de 2018. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 2017_64800_B_POUM 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
La proposta millora l'entorn de l'Escola Vallgorguina i que a mig termini no hi ha 
necessitats d'escolarització al municipi. S'informa favorablement. 
 
INFORME 
Informe favorable. 
 
CANVIS: 
No hi ha canvis. 
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INFORME 23 
 
Ens: Secció de Biodiversitat i Medi Natural. 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Jordi Rofes Cases. 
Càrrec: Cap de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural (e.f). 
Data: 21 de març de 2018. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 201764800B 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
El POUM de Vallgorguina no contempla actuacions que tinguin efectes significatius 
sobre aspectes relatius a la biodiversitat territorial, el patrimoni natural i la permeabilitat 
ecològica.  
 
INFORME 
No afecta. 
 
CANVIS: 
No hi ha canvis. 
 
 
INFORME 24 
 
Ens: Direcció General de Comunicacions Electròniques. 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Carles Salvado Usach. 
Càrrec: Capo del Servei de Telecomunicacions. 
Data: 29 de març de 2018. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 201764800B 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
Es fa imprescindible suprimir les restriccions contràries a l'article 34,3 de la LGTel. A 
l'article 75 la restricció és desproporcionada i a l'article 72,12 la restricció és absoluta. 
Així mateix resulta important fer aplicació dels articles 12,7, 13,3, 76 i 77,3 de la 
Normativa del POUM d'acord amb la legislació sectorial. 
 
INFORME 
Favorable amb condicions. 
 
CANVIS: 
A les Normes urbanístiques: Completar la taula de l'article 75 - art 72,12 instal·lacions 
de telefonia i suprimir l'apartat 7 de l'art 12 i completar l'apartat 3 de l'art 13 (llicències) 
- suprimir l'apartat 3 de l'art 76 i les radiacions electromagnètiques de l'art 77,2. 
 

 
INFORME 25 
 
Ens: Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura. 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Isabel Boncompte i Vilarrasa. 
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Càrrec: Arquitecta territorial. 
Data: 9 d'abril de 2018. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 201764800B 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
S'han incorporat les prescripcions de l'informe de 26 d'octubre de 2011 excepte la 
relativa a la fitxa nº 27 de Can Tustet, ja que el POUM ha exclòs al Catàleg de masies i 
cases rurals que contenia la versió anteriorment informada. 
 
INFORME 
Es dona compliment a l'informe emès el 26 d'octubre de 2011. 
 
CANVIS: 
No hi ha canvis. 
 

 
INFORME 26 
 
Ens: Gerència de Serveis d'Espais Naturals. 
Diputació de Barcelona. 
Responsable signant: Jorge Bellpart Colomer. 
Càrrec: Responsable directiu Servei. 
Data: 9 d'abril de 2018. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: PL 65-17_VALLG (Vallès Oriental) K0204 NB0865 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
Caldria definir la prevalença en cas de contradicció entre les normes urbanístiques del 
POUM i les del Pla especial del Montnegre i el Corredor. Recomanen que es prevegi a 
les Normes urbanístiques la modificació de l'EIN Serres del Montnegre - el Corredor, 
en fase de redacció. Serà necessari tenir en compte en l'àmbit afectat pel pas de la 
futura variant de la C-61 que en el moment de realitzar l'avaluació d'impacte ambiental 
del projecte definitiu es tingui  en compte l'alta valoració botànica dels hàbitats que s'hi 
troben presents. Pel que respecta a la protecció del patrimoni, es fa avinent tres arbres 
monumentals: Pi xic de Tapioles, el Suro d'en Tustet i el Pi florit. 
 
INFORME 
S'informa favorablement  amb el benentès que tinguem en compte les consideracions 
exposades en el document que es sotmeti a l'aprovació definitiva. 
 

 
CANVIS: 
A les Normes urbanístiques: La prevalença és del Pla especial del Montnegre i el 
Corredor (art 142,4) - en l'àmbit afectat pel pas de la futura variant de la C-61 que en el 
moment de realitzar l'avaluació d'impacte ambiental del projecte definitiu es tingui  en 
compte l'alta valoració botànica dels hàbitats que s'hi troben presents (art 92,7) - No 
s'incorporen en el Document de Catàleg els tres arbres monumentals, ja que 
actualment estan morts. S'incorpora  als plànols d'ordenació, a títol merament 
indicatiu, la modificació de l'EIN Serres del Montnegre - el Corredor en tràmit. 
 
 
INFORME 27 
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Ens: Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Anna Ventura Casanova. 
Càrrec: Técnica de prevenció. 
Data: 27 de juliol de 2018. 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: Número de registre 0111/14146/2017, de 
20/10/2017. 
 

CONTINGUTS - CONCLUSIONS:  
L’objectiu de l’informe es definir els requeriments referents a la prevenció d’incendis 
que es considera necessari incorporar en el POUM, i que són: 
a) S'ha de disposar d'una xarxa d'hidrats d'incendi en el sòl urbà consolidat, d'acord 
amb la normativa vigent. Cal garantir que els planejaments derivats incloguin la 
previsió de disposar de la xarxa d'hidrats públics segons la Instrucció Tècnica 
Complementaria SP120. 
b) S'ha de disposar d'una xarxa d'hidrats d'incendi en el sòl urbà consolidat, d'acord 
amb la normativa vigent. Cal garantir que els planejaments derivats incloguin la 
previsió de disposar de la xarxa d'hidrats públics segons la Instrucció Tècnica 
Complementaria SP120. 
c) S'ha de donar compliment a les condicions d'entorn i d'accessibilitat per a bombers 
establertes al Reial Decret 314/2026, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic 
de l'Edificació (CTE), i posteriors modificacions i correccions, i a l'Annex II del 
Reglament de seguretat contra incendis en els establiment industrials, aprovat pel 
Reial Decret 2267/204, de 3 de desembre. 
d) S'ha de mantenir una franja de protecció respecte de la forest segons estableix el 
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 
forestals, el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, el 
Reial Decret 314/2026, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació 
(CTE), i posteriors modificacions i correccions, a l'Annex II del Reglament de seguretat 
contra incendis en els establiment industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/204, de 3 
de desembre, i a la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, que modifica la Llei 5/2003. 
e) S'han de considerar les restriccions per a ubicacions no permeses per a 
establiments industrials i d'emmagatzematge que determina l'apartat 1 de l'Annex II del 
Reglament de seguretat contra incendis en els establiment industrials, aprovat pel 
Reial Decret 2267/204, de 3 de desembre. 
 
INFORME 
S’han de complir els requeriments normatius següents, referits a les mesures de 
prevenció d’incendis, que s’incorporen al POUM 
 

CANVIS: 
A les Normes urbanístiques: S’incorporen els anteriors requeriments a l’apartat 2 de 
l’article 191, Riscos en el planejament i en la seva execució. 
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Annexa 1.2: INFORME 

 

DELS CANVIS D’OFICI  

De resultes d’haver realitzat un darrera revisió de document del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, abans de sotmetre’l al procediment d’avaluació ambiental, es a 
dir en la versió anomenada Document previ a l’aprovació provisional, es proposen els 
següents ajustos en la documentació del POUM, que l’Ajuntament pot incorporar 
d’ofici: 

 

1. Codi MUC 
 

S'adapten els plànols d'ordenació i les normes urbanístiques al model de codificació 
únic per al manteniment i l'actualització del Mapa urbanístic de Catalunya, segons el 
document Codificació i glossari de termes del MUC Mapa urbanístic de Catalunya 
(Febrer 2016). S'adjunta la correspondència de les claus urbanístiques segons el 
POUM aprovat inicialment i la proposta d'adaptació als codis del MUC. 

Hi ha alguna variació de resultes dels informes posteriors, com es la incorporació de 
una nova clau SE8 per pel Sistema d’Habitatge Dotacional, i el canvi de denominació 
d’Equipament privat (abans Ep) que de sistema passa a ser Zona de Dotacions 
privades, clau A2. 

 
2. PAU Mobir – Molinot 

 
Es delimita en el plànols d'ordenació un polígon d'actuació urbanística PAU en el 
sector Mobir - El Molinot, s'incorpora a la Memòria la seva justificació i s'afegeix a les 
Normes urbanístiques  la corresponent Fitxa. 

Memòria 
El Text refós de la Modificació puntual de les NN.SS. i polígon d'actuació Mobir-
Molinot, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 20 
d'abril de 2005 estableix a l'article 5 de les Ordenances reguladores que el sistema 
d'actuació és el de Reparcel·lació, en la seva modalitat de Compensació bàsica. El 
Projecte de reparcel·lació voluntària va ser aprovat definitivament per la Junta de 
Govern Local el 26de junt de 2006, i el Projecte d'urbanització per Decret 
d'Alcaldia de 4 de febrer de 2008. No consta que s'hagi dut a terme l'obra 
urbanitzadora. L'objecte de la delimitació del PAU-16 és l'acabament de les obres 
d'urbanització. 

 Fitxa 
1. Definició 
Comprèn els terrenys situats al polígon industrial Mobir - Molinot. Té una superfície 
de 137.570 metres quadrats. 
2. Objecte 
L’objecte de la delimitació d’aquest polígon d’actuació urbanística es la finalització 
de les obres d'urbanització pendents  
3. Condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús 
Els terrenys edificables estan qualificats de Zona industrial (clau A1). 
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4. Condicions de gestió 
El sistema d’actuació és el de reparcel·lació, en la modalitat de compensació 
bàsica. 
5. Condicions d'urbanització 
Caldrà urbanitzar el tram del camí entre el límit del polígon i l'autopista AP-7, 
segons s'indica en el gràfic del Projecte d'urbanització que s'adjunta. 
 

Aquest redactat ha sofert variació de resultes dels informes posteriors, com s’exposa 
al Informe sobre el compliment de l’acord de la CTUB de 20/03/2019. 

. 

3. Nou límit del Parc Natural Montnegre  i  el Corr edor  
 

Incorporar el límit del Parc Natural Montnegre i el Corredor segons la delimitació en 
tràmit, segons acord de l'Ajuntament en el Ple de 20 de desembre de 2017, de manera 
que quedi incorporada automàticament quan la nova delimitació de l'EIN estigui 
aprovada definitivament.  

Art 142.2 
Es delimita l'àmbit de la Modificació del Parc del Montnegre i el Corredor 
(Serralada de Marina) en tràmit, de manera que, per ésser un planejament amb 
rang superior al del Pla General, tingui efectes immediats d'aplicació un cop 
aquesta modificació tingui executivitat. 

 
4. Plànols 

 
- S’ajusta l'amplada del carrer Montvall, a la cantonada amb el carrer del Turó d'en 

Blanc, a la tanca existent. 
- S’ajusta a la topografia el límit de zona verda del PAU8 Can Montasell. 
- S’incorpora el nou traçat del Camí del Clot, segons Projecte tècnic per canvi de 

traçat del camí d’ús públic  del Clo, al terme municipal de Vallgorguina. (Octubre 
2015). 

- Es corregeix l’errada material de transcripció de les NNSS vigent de la fondària 
edificable de la illa amb front a la Carretera Vella, entre la C-61 i el carrer Mataró, 
que ha de dir 16 en lloc de 15. 

- Es corregeix l’errada material de transcripció de les NNSS vigent del límit de 
Canadà Parc, als darreres del carrer Rovelló en la cantonada amb el carrer 
Tòfona. 

- S'incorpora la Via Blava. Es grafia al plànol d'ordenació del Sòl no urbanitzable. Es 
justifica a la memòria. 
 

 
5. Normes urbanístiques 

 
S’esmenen els següents articles: 

- Article 140 i 141: apartat 3: Subzones: corregir la clau: a l'article 140 ha de dir 
Rústic Agrícola  (clau N1a) i Protecció Agrícola (clau N2a) i a l'article 141 ha de dir 
Rústic Forestal (clau N1b) i Protecció Forestal, (clau N2b). A l'article 142, corregir 
la clau: ha de dir clau N3. Ara s’adapta la nomenclatura al MUC. 
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- Article 38. A l'apartat 6, es remet a l’Ordenança municipal d’estalvi d’aigua: Queda 
redactat: 
Per tal de fomentar l’estalvi i l’ús eficient i racional de l’aigua, caldrà que els 
projectes de nous edificis i construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua. En 
aquest sentit caldrà que aquests projectes compleixin el que estableix 
l’Ordenança municipal. 

 
- Article 99.1 A la clau E, s’elimina de nova creació. Ha de dir: 

E,  Els terrenys reservats per equipaments sense ús assignat. 
 
- Article  111.4.13  

S’elimina l'apartat d, ja que no existeix el certificat que s’esmenta. 
 
- Annex 3: Carta de colors: S’elimina i es farà mitjançant Ordenança Municipal. 

 
- Article 107.6 i 108.6, Condicions de caràcter estètic: S’elimina i es contemplarà en 

una Ordenança Municipal 
 
- Art 140.4: Rústic Agrícola: S’incorpora l’ús de serradora com a ús compatible. 

a. Les construccions i dependències pròpies dels usos i aprofitaments agrícoles, 
i de transformació forestals, en els termes regulats a la present normativa. 
Així, s’admet la construcció de magatzems, coberts i d’altres construccions 
vinculades a l’explotació agrària colindant, i les serradores, d’acord amb 
l’establert en la normativa general del sòl no urbanitzable. 

 
- Art 148.3: Construccions pecuàries: S’afegeix a l’apartat 3.c : 

Les construccions ramaderes podran tenir una superfície màxima ocupada per 
finca de 8.000 metres quadrats o un màxim de un 5% de la superfície de la finca. 

 
S’esmenen les següents errades materials: 

- Article 4.  
“L’horitzó del Pla s’estableix en quatre períodes de sis anys (sexennis), per a un 
total de 12 anys, a partir de la data d’aprovació definitiva”. Quatre períodes de sis 
anys són 24 anys. Es corregeix. 

- Article 14.2. 
“En el cas de les llicències de parcel·lació urbanística en qualsevol classe de sòl, 
el projecte de parcel·lació estarà integrat com a mínim pels documents que 
assenyala l’art. 192 del TRLU”. La documentació necessària per a la sol·licitud de 
llicència urbanística de parcel·lació es troba a l’article 28 del Decret 64/2014. Es 
corregeix. 

- Article 24.1 
“Així mateix, es poden autoritzar les operacions a què fa referència l’article 
187.2.r) del TRLU, sempre d’acord amb les determinacions del planejament 
urbanístic sobre densitat o nombre màxim d’habitatges o establiments”. L’article 
187.2.r) del TRLU està derogat. Ha de dir 108. 

- Article 46.4.a) 
“Per a la tipologia d’edificació d’alineació de vial, el carener podrà serà 
preferentment paral·lel a la façana, de manera que l’evacuació natural de les 
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aigües es faci per façana i pati d’illa i no per mitgera, i haurà d’estar preferentment 
centrat, o bé dins una franja central d’una amplada corresponent al 20% de 
l’amplada total de la coberta”. S’elimina podrà 

 
- Article 46, a l’apartat 6, es substitueix 90 per 110, segons el DB-SUA del CTE. 

“Les baranes de separació entre terrats i cobertes planes tindran una alçària 
màxima de 1,80 metres per sobre de l’acabat de coberta. En el seu encontre amb 
els plans de façana, no es situaran a més de 90 cm per sobre de l’últim forjat 
horitzontal i dins el gàlib que dibuixa un pla inclinat de 30º aplicat 90 cm per sobre 
de la intersecció del pla de la façana. Es tractaran com una prolongació de la 
façana, podent marcar cornisa”. 
 

- Article 49.2 
“Són cossos sortints tancats els que tenen els tenen tancats tots els costats amb 
tancaments fixes i indesmuntables, com miradors, les tribunes i altres similars... 
Error d’escriptura: s’elimina els tenen. 
 

- Article 56.2 i Article 67.2 
On diu 1 ha de dir l'Article. 

 
- Article 63.2  

“Per tal de reduir els efectes de la impermeabilització del sòl i evitar una excessiva 
escorrentia superficial, es limitaran les àrees pavimentades del espai lliure 
d’edificació de les parcel·les d’acord amb la següent proporció: un mínim d’un 
25% per parcel·les superiors a 800 m2; un mínim d’un 30% per parcel·les entre 
300 i 800 m2; i un mínim d’un 35% per parcel·les menors de 300 m2”.  
Enlloc de mínim ha de dir màxim 
S’elimina l’article 52.2 que parla de sòl lliure d’edificació, per evitar contradiccions. 

- Article 111.3 i Article 111.4.13.a. 
Per facilitar efectuar la mesura, es refereix al pla inferior del forjat. Queda redactat 
L’altura del garatge no superarà l’altura de 2,70 metres lliures , mesurats des del 
centre geomètric de la planta. Tindrà una longitud màxima de 6 metres, tots 
inclosos en l’espai d’angle superior a 60º. 
S’elimina l’apartat 4.13.a. per reiteració. 

- Article 112.7.b.  
S’elimina per reiteració.  
 

- Article 125  
S’elimina: Els colors de façanes i cobertes seran d’acord amb la carta de colors 
d’aquesta Normativa. Es farà una ordenança municipal. 

- Article 148.3: Ocupació màxima per granges: 
S'incorpora a l'article 148.3 de les Normes urbanístiques que les construccions 
ramaderes podran tenir una superfície màxima ocupada per finca de 8.000 metres 
quadrats. 

 

6. Memòria social 
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S’actualitzen els quadres de l’apartat 7. Proposta POUM, i la justificació de la no necessitat 
de preveure reserves de sostre residencial per  habitatge amb protecció oficial. 

El municipi de Vallgorguina té una dinàmica d'accés a l'habitatge molt particular, 
no havent-se detectat necessitats de fer previsió de reserva d'habitatge protegit.  
 
L'oferta actual d'habitatge es superior a la demanda. Existeixen 12 apartaments 
en un edifici situat al costat de l'Ajuntament en el centre del nucli de Vallgorguina, 
propietat de Solvia, que estan sense ocupar.  
 
Feta la consulta a l’agent de la propietat immobiliària de Vallgorguina, actualment 
el municipi te en el mercat uns dos-cents pisos i cases disponibles en el mercat de 
lloguer. Les característiques d’aquets habitatges son habitatges plurifamiliars o 
unifamiliars, de  una superfície aproximada que va des de 50 metres quadrats a 
uns 80 o 90 metres quadrats,  repartits per tot el municipi, però principalment al 
Nucli, i el preu de lloguer oscil·la entre els 350 i 500 euros mensuals. 
 
Segons el futur Pla sectorial de l'habitatge, serà obligatori la reserva per habitatge 
protegit en el municipis que es declarin de demanda acreditada, en el que el 
municipi de Vallgorguina no hi serà inclòs. 
 
L’Ajuntament de Vallgorguina contempla l’atenció a persones i nuclis familiars o 
unitats de convivència, empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat 
social, regulat pel Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter 
social.  
 
Les prestacions socials que es regulen en el Reglament  tenen com a finalitat 
pal·liar les necessitats següents:  

  a) Necessitats bàsiques  

b) Habitatge: tan per garantir els subministraments bàsics , com per 
despeses puntuals per facilitar l’accés o manteniment de l’habitatge 
habitual i ajuts puntuals per a obres de condicionament de l’habitatge  

  c) Atenció a menors en situació de risc, i  

d) Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter 
urgent. 

 
El conjunt de prestacions poden ser en prestacions dineràries o de prestacions 
materials. 
 
Quan a les prestacions dineràries el pressupost municipal preveu una partida 
anual, que compta amb subvencions d'altres organismes públics, que durant l'any 
2015 es varen reconèixer obligacions per un import de 25.058 euros, l'any 2016 
es varen gastar 19.244 euros i durant aquest darrer any 2017 es varen gastar 
15.717 euros, que demostra que els ajuts municipals destinats a satisfer les 
necessitats socials del municipi cada any han anat disminuint, ja que any darrera 
anys les xifra reconeguda del pressupost municipal ha estat inferior a l'any 
anterior. 
 
Oficina de l'habitatge de Sant Celoni ha rebut, en el que portem de l’any 2017, un 
total de deu sol·licituds d’ajut, de les que una compleix els requisits, dos han tingut 
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resolució favorable, quatre subjectes a revisió de l’òrgan de control, una pendent 
de notificació de confirmació i dos bloquejades. Per tant les necessitats d’ajuts per 
habitatge son molt poques i sen solucionen amb ajuts. 
 
Per les característiques d'emplaçament del municipi, sense accés a la xarxa de 
ferrocarrils o a la xarxa principal de transport públic, les famílies de Vallgorguina 
han de desplaçar-se en vehicle privat per motius de treballs o estudi, el que 
exigeix disposar de un o més vehicles per fer els desplaçaments, i això comporta 
tenir un nivell econòmic mitjà - alt, o en cas contrari, fixar la seva residència a prop 
del municipi on cursen els estudis els fills o on hi ha el centre de treball, com per 
exemple Sant Celoni o algun municipi del Maresme. 
 
Per les raons anteriorment exposades i vist que el municipi acompleix tots els 
requisits legals, el POUM no fa reserva de sostre residencial per habitatge amb 
protecció oficial. 

 

7. Memòria 
 

Es corregeixen errades materials 

- S'incorpora a la Memòria una explicació: La Via Blava va més enllà de construir 
una nova eina de dinamització turística per a les institucions implicades. Es tracta 
de crear un marc urbanístic i territorial adequat per recuperar, difondre i fer 
accessible els diversos paisatges culturals i naturals situats al llarg de les lleres 
dels tres rius. 

 

8. Correspondència claus urbanístiques 
 
 
SISTEMES      
Art Denominació    clau clau nova Denominació   
91. Sistema viari,     V SX 
97. Sistema d’espais lliures,    P SV 
99. Sistema d’equipaments   E SE 

Docent    E1, SE1 
Sanitari - assistencial  E2, SE2 
Cultural i social   E3, SE3 
Administratiu i Proveïment  E4, SE4 
Serveis    E5. SE5 
Esportiu    E6, SE6 
Cementiri   E7,  SE7 
Privat     Ep,   SEp 

100. Sistema de serveis    T ST 
101. Sistema hidràulic    H SH 
 
 
ZONES 
 
SÒL URBÀ  
107. Nucli antic    1 R1 Nucli antic 
108. Eixample    2 R2 Urbà tradicional 
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109. Plurifamiliar en Illa Oberta   3 R4 Ordenació oberta plurifamiliar 
110. Unifamiliar entre mitgeres   4 R5 Cases agrupades 
111. Unifamiliar aïllada.    5 R6 Cases aïllades 

Parcel·la petita en nucli 5a R6a Parcel·la petita en nucli 
Parcel·la mitjana en nucli 5b R6b Parcel·la mitjana en nucli 
Parcel·la gran en nucli 5c R6c Parcel·la gran en nucli 
Parcel·la petita en barris 5d R6d Parcel·la petita en barris 
Parcel·la mitjana en barris 5e R6e Parcel·la mitjana en barris 
Parcel·la gran camp de futbol5f R6f Parcel·la gran camp de futbol 
Parcel·la de Can Pujades 5g R6g Parcel·la de Can Pujades 

112. Masies en sòl urbà   6 R6m Masies en sòl urbà 
113. Industrial     7 A1 Industrial 
 
 
SÒL NO URBANITZABLE 
 
139. Càmping.    20  N4 Activitat autoritzada 
140. Agrícola.     21  N1a Rústic agrícola 
145. Agrícola Protecció especial   21e  N2a Protecció agrícola 
141. Forestal.     22  N1b Rústic forestal  
145. Forestal Protecció especial  22e  N2b Protecció forestal 
142. EN del Montnegre-Corredor   25  N3 Protecció sectorial 
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Annexa 2.1: INFORME 

 
A l’addenda a la documentació del POUM de Vallgorgu ina, en relació a les 
conclusions de l’informe de l’Agència Catalana de l ’Aigua (ACA) de 30 de gener 
de 2019. Expedient UDPH2019000136. 
 
En el tràmit d’avaluació de la Memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística 
municipal (POUM) es va emetre per part de l’Agència Catalana de l’Aigua l’informe de 
30 de gener de 2019, tramés en data 25 de febrer de 2019. Les conclusions de 
l’esmentat Informe varen donar lloc a una Addenda al POUM que va ser presentada a 
l’Oficina Territorial, per tal que fos incorporada a la documentació que havia de ser 
objecte de Resolució ambiental. 
 
Les referències de l'esmentat informe son:  
 
Ens: Agència Catalana de l'Aigua. 
Generalitat de Catalunya. 
Responsable signant: Eulàlia Casas Homs. 
Càrrec: Tècnica 
Responsable signant: Josep Maria Aguiló Saun. 
Càrrec: Cap de la Demarcació Territorial 
Llobregat - Foix i Tordera - Besòs 
Data: 30 de gener de 2019. 
 
S'adjunta a continuació: 
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Provença, 204-208 
08036 Barcelona 
Tel. 93 567 28 00 
Fax 93 567 27 80 
NIF Q 0801031 F 
aca.gencat.cat 

 
 
 
 
 
 
Identificació 
 
Informe tècnic urbanístic de planejament general de l’expedient UDPH2019000136 del 
document previ a l’aprovació provisional del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Vallgorguina a sol·licitud dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
 
Antecedents  
 
El POUM de Vallgorguina va ser aprovat inicialment per l’Ajuntament 16 d’octubre de 2017. 
 
El 26 d’octubre de 2017, la Comissió Territorial d’Urbanisme, va sol·licitar informe de la 
segona aprovació inicial del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vallgorguina 
(2017_64800_B_POUM_Vallgorguina). 
 
El 13 de març de 2018 l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre l’informe urbanístic del 
POUM de Vallgorguina amb les següents conclusions: 
 

- Pel que fa a la inundabilitat, s’informa ja que s’haurà de delimitar la zona de flux i zona 
inundable de la riera de Can Vilar i adequar les activitats i usos del sòl a aquesta delimitació. 
 
Pel que fa a la zona de flux preferent i zona inundable respecte a la riera de                              
Vallgorguina també s’hauran adequar les activitats i usos del sòl a aquesta delimitació. 
Aquesta delimitació realitzada per l’ACA s’adjuntarà a l’informe. 
 
En tot cas, l’esmentada adequació haurà de ser coherent amb la condició bàsica del sòl, rural 
o urbanitzat, que determini l’Ajuntament de Vallgorguina d’acord amb l’autoritat urbanística. 
 
L’Ajuntament també haurà d’elaborar un Pla d’Actuació municipal (PAM) front inundacions per 
tal de gestionar el risc. 

 
- En relació amb les afeccions mediambientals, s’informa que si d’acord amb els resultats de 

l’estudi d’inundabilitat, el POUM aporta alguna proposta per fer front al risc d’inundabilitat (o 
altres actuacions encara que tinguin altres finalitats) que puguin afectar al Domini Públic 
Hidràulic, aquestes hauran de ser valorades també sota criteris mediambientals en l’informe 
de sostenibilitat ambiental. Totes aquestes actuacions hauran de ser compatibles amb els 
criteris d’aquesta Agència publicats en “Criteris d’intervenció en espais fluvials”, redactat per 
l’ACA (www.gencat.cat/aca). 
 

- Cal recordar que el domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de 
càrregues i beneficis, per lo que caldrà revisar i modificar el POUM evitant que es produeixi 
aquesta situació, qualificant totes les lleres públiques com a sistema hidràulic. S’haurà de 
revisar ja que hi ha lleres  qualificades com a equipaments, zona verda, residencial i on no 
s’ha realitzat la qualificació del curs d’aigua com a Sistema Hidràulic, quedant aquest també 
qualificat de la mateixa manera que els terrenys que travessen. 
 

Expedient: UDPH2019000136 
Procediment: Informes urbanístics 
Assumpte:  Model d’ informe de planejament general i derivat 
Document: 6493032 

*6493032* 
 

http://www.gencat.cat/aca
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- En relació amb l’abastament, s’informa favorablement d’acord amb les consideracions fetes en 
l’apartat  “Abastament d’aigua” del present informe. El desenvolupament dels diferents 
planejaments del POUM estaran condicionats a la disponibilitat d’aigua en cada moment, 
segons l’estat d’execució de les infraestructures previstes. 

 

- Respecte el sanejament, i atès que els creixements urbanístics es duran a terme en zona 
urbana adjunta al nucli, que es tracta de creixements residencials i comparativament petits, 
aquesta Agència proposa que s’hauran de connectar al sistema públic de sanejament amb la 
conseqüent subscripció de la Taxa de  Sanejament. 
 
L’Ajuntament de Vallgorguina, en l’àmbit de les seves competències haurà de promoure o 
executar directament les actuacions necessàries per a garantir el sanejament de les aigües 
residuals urbanes, ja sigui amb actuacions d’ampliació de l’EDAR existent o amb la 
construcció de nous sistemes per part dels nous sectors, que puguin depurar les aigües 
residuals que generin. 
 

-  Caldrà tenir en compte les consideracions indicades respecte les xarxes d’aigües pluvials i les 
autoritzacions d’abocament de les masies o cases rurals no connectades a la xarxa municipal. 

 

L’11 de gener de 2019 els Serveis territorials a Barcelona va sol·licitar informe sobre el 
document previ a l’aprovació del POUM de Vallgorguina. 
 
La documentació presentada és: 
 
- Memòria. Octubre 2018. 
- Plànols. Octubre 2018. 
- Informe de sostenibilitat ambiental. Octubre 2018. 
- Normes urbanístiques. Octubre 2018. 
- Catàleg de béns a protegir. Octubre 2018. 
- Agenda i avaluació econòmica. Octubre 2018. 
- Memòria social. Octubre 2018. 
- Estudi de la mobilitat generada. Octubre 2018. 
- Memòria ambiental. Octubre 2018. 
- Informe al·legacions. Octubre 2018. 
- Informes organismes i canvis d’oficis. 
 
 
Marc legal 
 
Cal tenir en compte el marc legal europeu establert per la Directiva Marc de l'Aigua 
(2000/60/CE; DOCE, 2000) (en endavant, DMA) transposada a l'ordenament jurídic estatal, 
en el text refós de la Llei d'aigües 1/2001 de 20 de juliol, mitjançant l'article 129 de la Llei 
62/2003 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE núm. 
313, de 31 de desembre de 2003). Aquesta normativa europea estableix un marc d'actuació 
comú sobre la gestió de l'aigua a tots els Estats membres de la Unió Europea. L'aigua deixa 
de ser vista exclusivament com a recurs, i és contemplada com a element bàsic dels 
ecosistemes hídrics i part fonamental per aconseguir d'una bona qualitat ambiental que, 
alhora, garanteix el recurs. En aquesta normativa els aspectes biològics, i també els 
hidromorfològics, prenen rellevància en la diagnosi integrada de la qualitat, juntament amb 
els ja tradicionalment usats indicadors fisicoquímics i substàncies prioritàries o contaminants 
tòxics i persistents (alguns, de nova inclusió).  

http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/directiva_marc/dma_2000_60_ce.pdf
http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/directiva_marc/dma_2000_60_ce.pdf
http://mediambient.gencat.net/aca/ca/planificacio/directiva/transposicio.jsp
http://www.gencat.net/aca/cat/legislacio/decrets/rdboe_1_2001.htm
http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/directiva_marc/lboe_62_2003.pdf
http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/directiva_marc/lboe_62_2003.pdf
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La DMA proposa la regulació de l'ús de l'aigua i dels espais associats a partir de la capacitat 
que tenen per suportar diferents tipus de pressions i impactes. D'aquesta manera, es promou 
i garanteix l'explotació i ús del medi de manera responsable, racional i sostenible. 
 
Segons el document IMPRESS redactat dins del marc d'aplicació de la Directiva Marc, el 
nivell d'Estat Ecològic definit a la massa d'aigua de la riera de Vallgorguina presenta un nivell 
d’Estat Ecològic mediocre amb un risc mig d’incompliment dels objectius de la Directiva. 
L’estat de la massa d’aigua subterrània Maresme és dolent amb risc d’incompliment. 
  
D’acord amb les determinacions del document IMPRESS, s'hauran d'adoptar mesures per 
millorar aquest nivell, i caldrà realitzar actuacions que vagin encaminades a obtenir el bon 
Estat Ecològic d’aquestes masses d’aigua. 
 
 
Descripció 
 
A la documentació que s’ha presentat consta un recull de tots els informes oficials de la 
segona aprovació inicial del POUM amb les consideracions i canvis fets al document previ 
per a l’aprovació provisional del POUM. 
 
Respecte a l’informe de l’ACA hi fan constar: 
 
CONTINGUTS - CONCLUSIONS 
L'abastament i el sanejament s'informen favorablement. 
Inundabilitat: Cal adequar activitats i usos a la delimitació de la zona de flux i zona inundable de la 
riera de Can Villar, i a la zona de flux preferent i zona inundable de la riera de Vallgorguina, coherent 
amb la condicó bàsica del sòl, rural o urbanitzat. 
L'Ajuntament haurà d'elaborar un PAM per gestionar el risc d'inundació.  
Afectacions mediambientals: Valorar ambientalment les propostes per fer front a la inundabilitat a la 
ISA. 
El DPH no computa a efectes de repartiment de beneficis i càrregues. 
Revisar que totes les lleres estiguin qualificades de sistema hidràulic. 
Tenir en compte les consideracions respecte de les aigües pluvials i abocaments en masies i cases 
rurals. 
INFORME 
Favorable quan a l' abastament i el sanejament. 
Quan a la inundabilitat, amb la última modificació del RDPH, segons RD 638/2016, de 9 de desembre 
(BOE 29 de desembre de 2016), cal adequar activitats i usos a la delimitació de la zona de flux 
preferent i zona inundable. 
L'Ajuntament haurà d'elaborar un PAM per gestionar el risc d'inundació. 
La ISA haurà de valorar ambientalment les propostes per fer front a la inundabilitat  
Ja es contempla a les Normes urbanístiques que el DPH no computa a efectes de repartiment de 
beneficis i càrregues, i caldrà revisar que totes les lleres estiguin qualificades de sistema hidràulic, així 
com les consideracions respecte de les aigües pluvials i abocaments en masies i cases rurals. 
CANVIS: 
Art 101. Es completa l'apartat 3 amb la regulació dels usos i les activitats en la zona de flux preferent, 
per remissió a la modificació del RDPH, segons RD 638/2016, de 9 de desembre (BOE 29 de 
desembre de 2016). 
S'incorpora a l'Agenda la elaboració del PAM. 
Art 144.2 Les masies o cases rurals que generin aigües residuals no connectades a la xarxa municipal 
hauran de disposar de l'autorització d'abocament emesa per l'ACA. 
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Domini públic hidràulic i zona de policia 
 
Les lleres públiques més destacades d’aquest municipi són la riera de Vallgorguina, el riu 
Sec (tributari de la riera de Vallgorguina), riera de Can Vilar (tributària de la riera de 
Vallgorguina), riera de Collsacreu (riera de Vallgorguina), torrent de Can Palomer (tributari del 
riu Sec), riera de Can Bonamussa (tributària de la riera de Trentapasses) i riera de Tapioles 
(tributària de la riera de Trentapasses). 
 
Tal com les defineix l’article 5 del TRLA, les lleres de domini privat són aquelles per on hi 
discorre ocasionalment aigua de pluja i, des del seu origen, travessen només finques 
particulars.  Pel que fa a les obres i actuacions que s’autoritzen en aquestes lleres, s’aplicarà 
el que s’estableix a l’article 5 del TRLA. 
 
L’article 6 del RDPH defineix els marges com els terrenys que llinden amb les lleres 
públiques, i estableix que, en tota la seva extensió longitudinal, els marges estan subjectes a: 
  
a) una zona de servitud 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 activitats 
que s’hi desenvolupin 
  
La zona de servitud: té les finalitats establertes a l’article 7.1 del RDPH, i ha de quedar lliure 
de qualsevol construcció i edificació, i ser apta i practicable en tot moment.  Qualsevol 
actuació en zona de servitud estarà sotmesa a l’especificat a l’article 7.2 del RDPH. La 
plantació d’espècies arbòries en aquesta zona requerirà l’autorització de l’ACA. 
 
Amb la finalitat de protegir el domini públic hidràulic i el règim de corrents, l’article 9 del 
RDPH estableix que a la zona de policia de 100m d’amplada les següents activitats i usos del 
sòl resten sotmeses al que diu el RDPH:  
  
a) Les alteracions substancials del relleu del terreny 
b) Les extraccions d’àrids 
c) Les construccions de qualsevol tipus, ja tinguin un caràcter definitiu o provisional 
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 del domini públic hidràulic 
 
Per realitzar obres en zona de policia de lleres cal disposar de l’autorització de l’ACA, a no 
ser que el Pla d’Ordenació Urbana corresponent, o d’altres figures d’ordenament urbanístic o 
plans d’obres de l’Administració, hagin estat ja informats per l’ACA i s’hagin recollit les 
previsions formulades en aquests informes (article 78.1 RDPH). Totes aquestes obres es 
regiran pel que estableixen els articles 52 a 54, 78 i 79 del RDPH. 
  
En qualsevol cas, totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini públic hidràulic 
caldrà que tinguin l’autorització expressa d’aquest Organisme, excepte els casos en què 
l’informe exclogui expressament aquesta necessitat. 
 
Guies tècniques de l’ACA: 
 
- Tant les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge menors, obres de fàbrica en 
camins rurals, i les seves modificacions, guals, etc), com els encreuaments de conduccions o 
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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’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial”. 
 
- Els càlculs hidrològics i hidràulics es faran d’acord amb el que estableix el document tècnic 
“Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, 
aprovat per l’ACA. 
 
En la normativa del POUM s’especifica en l’Article 101 Sistema hidràulic (clau H): 
Constitueixen el sistema hidràulic de Vallgorguina el conjunt format pels cursos de la conca 
de la riera de Vallgorguina i els seus afluents que hi desemboquen, i les fonts naturals, així 
com les diverses capes freàtiques del subsòl. 
 
El Pla d’ordenació, d’acord amb la legislació sectorial vigent, inclou en el sistema hidràulic la 
totalitat de rieres, torrents i desguassos naturals, conjuntament amb els talussos que les 
delimiten i les seves àrees d’influència immediata, caracteritzades per la presència de 
vegetació de ribera o per ambients de fons de vall amb particularitats ecològiques i 
ambientals. Com a criteri mínim i, a manca dels elements de referència anteriorment citats, a 
costat i costat de l’àmbit delimitat com a sistema hidrogràfic, es disposen les corresponents 
servituds de 5m, qualificades com a zona de protecció de sistemes. La legislació sectorial 
delimita també una distància de policia, que s’estén fins a una distància de 100m des del límit 
del sistema. 
 
S’han observat torrents i rieres, que es troben situats travessant terrenys qualificats com 
equipaments, zona verda, residencial i on no s’ha realitzat la qualificació del curs d’aigua com 
a Sistema Hidràulic, quedant aquest també qualificat de la mateixa manera que els terrenys 
que travessen. Cal recordar que el domini públic hidràulic no computarà a efectes de 
repartiment de càrregues i beneficis, per lo que caldrà revisar i modificar el POUM evitant que 
es produeixi aquesta situació, qualificant totes les lleres públiques com a sistema hidràulic, tal 
i com estableix el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 

 
 
La riera de Collsacreu (riera de Vallgorguina) no està qualificada com a sistema hidràulic i 
està computant com zona verda, s’haurà d’ajustar l’ordenació. S’haurà de revisar i corregir 
altres casos que es puguin donar. 
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Com a criteri general a tenir en compte en el desenvolupament del present planejament, el 
POUM haurà de tenir en compte que segons les Directrius dels criteris tècnics a tenir en 
compte per aquesta Agència en l’elaboració dels informes preceptius en la tramitació del 
planejament urbanístic, en quant a les infraestructures canalitzades, s’evitarà sempre que 
sigui possible el traçat pel domini públic hidràulic apropant així la idea de que el domini públic 
hidràulic és una franja vital a respectar, allunyant la percepció del mateix com una franja 
verge susceptible d’actuar com a galeria de serveis.  
 
 
Abastament d’aigua 
  
L’actual sistema d’abastament es troba configurat de la següent manera: 
 
- Xarxa nucli Vallgorguina. El nucli extreu aigua de dues captacions subterrànies, tot i que 
una és privada anomenada Pou d’en Plana. L’aigua és bombejada fins al Dipòsit 
Vallgorguina i d’aquí es distribueix al nucli de Vallgorguina. La gestió de la “Xarxa 
Vallgorguina” va a càrrec de SOREA. 
 
- Xarxa de La Solana. El sistema dels nucli de La Solana, tan sols disposa d’una captació 
subterrània i un dipòsit “La Solana” disposa d’una connexió a la xarxa de distribució del nucli 
de Vallgorguina, per suplir les mancances de la captació en èpoques d’estiatge. La gestió 
d’aquesta Xarxa Puigdemir va a càrrec de SOREA. 
 
- Xarxa de Puigdemir. La urbanització de Puigdemir s’abasteix de dues captacions 
subterrànies i d’un pou privat de compra en alta anomenat Pou Salicru. La sortida des de les 
captacions alimenten dos dipòsits de la urbanització. La gestió de la Xarxa Puigdemir va a 
càrrec de SOREA. 
 
- Xarxa de La Baronia. Aquesta xarxa s’abasteix per una connexió de la urbanització de Can 
Bosch, del municipi de Santa Maria de Palautordera. Des d’aquesta connexió s’alimenta la 
urbanització des del Dipòsit de la Baronia. La urbanització disposa de tres captacions 
subterrànies però es troben fora de servei per problemes de presència de Fe i Mn. La gestió 
de la xarxa va a càrrec de SOREA. 
 
- Xarxa de Canadà Parc. La urbanització disposa de sis captacions subterrànies. També es 
disposa d’una connexió a la xarxa de Vilalba de Sasserra que s’utilitza quan hi ha problemes 
d’estiatge a les captacions d’aquesta urbanització. Es disposa de tes dipòsits que 
distribueixen l’aigua a la urbanització. La gestió va a càrrec de SOREA. 
 
En els moments de manca d’aigua o sequera, aquests pous no poden mantenir el nivell 
d’extracció que exigeix la població. En aquestes situacions, als nuclis de Canadà Park i 
Baronia ja s’utilitza l’aigua de la dessaladora del Ter, subministrada per l'empresa Aigües Ter 
-Llobregat (ATLL). 

 

Al nucli antic, l’aigua prové exclusivament dels pous, que tenen una capacitat pràcticament 
coberta pels habitatges existents. De cara al desenvolupament dels sectors de planejament 
previstos s’haurà d’executar la connexió amb el sistema Ter - Llobregat, de l’empresa ATLL. 
Pel que fa a Collsacreu, la xarxa de subministrament d’aigua també està gestionada per 
l’empresa SOREA però, en aquest cas, l’aigua prové d’Arenys de Munt. 
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Les xarxes internes de distribució d’aigua dels diferents nuclis de població de Vallgorguina es 
troben en diferents estats de conservació. Hi ha canonades de diferents materials i gruixos, i 
això dificulta l’homogeneïtzació de la gestió i el manteniment del servei. Aquesta xarxa 
s’anirà actualitzant i es substituiran les canonades més estretes per d’altres amb un gruix 
superior al diàmetre 100, diàmetre mínim al que es pot connectar un hidrant. Per una qüestió 
de previsió en cas d’incendi, al llarg de la xarxa d’aigua hi ha d’haver hidrants al servei dels 
bombers. 
 
El Pla reconeix que, d’acord amb el Pla Director d’Abastament d’aigua potable, que l’actual 
disponibilitat de recursos dels municipis no serà suficient per al desenvolupament del POUM, 
i per tant contempla en la seva Agenda i Avaluació econòmica les inversions, que cal realitzar 
a càrrec del Pla. 
 
Com que els desenvolupaments previstos estan situats en contigüitat amb els nuclis actuals, 
no es preveu que aquests comportin cap dificultat d’extensió de les xarxes de serveis 
esmentats. 
 
D’acord amb el previst al Text refós de la Llei d’aigües i al RDPH, caldrà regularitzar la 
situació administrativa dels aprofitaments dels quals no es disposi de la corresponent 
concessió. 
 
En sòl urbanitzable i en sòl urbà no consolidat faci constar que, d’acord amb la normativa 
urbanística relativa a les obres d’urbanització bàsiques, tant en els polígons industrials com 
en els residencials, les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures 
d’abastament o bé l’ampliació de les ja existents corresponen als propietaris afectats per les 
noves actuacions urbanístiques.  

 
Per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, caldrà  que els projectes de 
nous edificis i construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua. En aquest 
sentit,  caldrà que aquests projectes compleixin el que estableix l'Ordenança tipus sobre 
estalvi d'aigua de la Diputació de Barcelona 
(http://www.diba.cat/xarxasost/pdf/OrdenancaAigua.pdf). L’aplicació d’aquesta ordenança 
permet assegurar que tots els edificis, tant públics com privats, disposen de mecanismes 
d'estalvi d’aigua a les dutxes, aixetes i cisternes; i de comptadors i reguladors de pressió per 
a cadascun dels habitatges, locals i usos diferents. L’Ordenança exigeix també la necessitat 
d’incorporar un o més sistemes de reutilització d’aigua als edificis (reutilització d'aigües 
grises, d'aigua de pluja, d'aigua sobrant de piscines...), en funció de la seva tipologia 
(unifamiliar, plurifamiliar, hotels, oficines...). L’ACA recomana pel dimensionament dels 
dipòsits  per l’emmagatzematge d’aigua de pluja la utilització de la seva pròpia guia 
(http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/campanyes_sensibilitzacio/aprof_aigues_pl
uvials.pdf) en la que, mitjançant un àbac, es dimensiona el dipòsit d’aigua en funció de la 
superfície de la teulada, l’àmbit geogràfic i  els usos previstos 
 
L’ACA recomana, a més, que els serveis municipals de reg de zones verdes i de neteja viària 
i de clavegueram utilitzin preferentment aigua procedent de fonts alternatives a la potable 
(aigua regenerada, subterrània, de pluja), i que així s'especifiqui als plecs de prescripcions 
tècniques municipals. 
 

http://www.diba.cat/xarxasost/pdf/OrdenancaAigua.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/campanyes_sensibilitzacio/aprof_aigues_pluvials.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/campanyes_sensibilitzacio/aprof_aigues_pluvials.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/campanyes_sensibilitzacio/aprof_aigues_pluvials.pdf
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Qualsevol masia o casa rural ha de tenir regularitzada la situació administrativa del seu punt 
d’abastament. Aquelles que es subministrin a partir d’aprofitaments d’aigua procedents de 
pous o de lleres públiques, hauran de regularitzar la situació davant l’Agència Catalana de 
l’Aigua si no disposen de la  Resolució de concessió o inscripció d’aigües. En tot cas, s’estarà 
al que estableix el RDPH, tenint en compte el RD 606/2003 de 23 de maig pel que es 
modifica el RDPH, i el RDL 1/2001 de 20 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Aigües. 
 
 
Sanejament  
 
Actualment, el municipi de Vallgorguina disposa d’una Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR), situada al Pla del Forn, al costat de la riera de Vallgorguina, que depura 
les aigües residuals del nucli de Vallgorguina i de les urbanitzacions de Can Puigdemir i 
Pocafarina. 
 
Aquesta disposa d’una capacitat per tractar un cabal de 550 m3/dia (2979 habitants 
equivalents). A la part alta de la urbanització de Can Puigdemir es preveuen un parell de 
Instal·lacions de Sanejament Associades, ISA. Consisteixen en un parell d’estacions de 
bombament que han de permetre fer arribar la xarxa de sanejament des del costat nord de la 
carena fins a la vessant on es troba la EDAR del Pla del Forn. També s’instal·larà una altra 
estació de bombament a la part baixa de Can Puigdemir per fer que les aigües recorrin l’últim 
tram contra pendent abans d’arribar a l’EDAR. 
 
El petit nucli urbà de Pocafarina tenia prevista una EDAR al PSARU 2005. Actualització 
2007, ACA. Aquesta actuació no es portarà a terme ja que es va connectar la xarxa de 
clavegueram a la del nucli principal. 
 
Les urbanitzacions de Canadà Parc i la Baronia connecten les seves aigües residuals a 
l’EDAR de Vilalba Sasserra, situada en el terme municipal de Santa Maria de Palautordera al 
costat de la carretera C-35. Aquesta EDAR de Vilalba Sasserra es va posar en marxa l’any 
2009 amb una capacitat de tractament de 970 m3/dia (4.040 hab-eq). 
 
La urbanització Collsacreu no disposa de sistema de sanejament i les aigües residuals de la 
urbanització són conduïdes fins les fosses sèptiques que han habilitat les parcel·les de la 
urbanització. 
 
El POUM preveu la connexió de les aigües residuals dels nous sectors de creixements a la 
xarxa de sanejament municipal que condueix l’aigua fins l’EDAR de Vallgorguina. En les 
urbanitzacions de Canadà Parc i la Baronia no es preveu cap creixement significatiu, només 
el PAU 14 Canadà Parc. Pel que respecta a la urbanització Collsacreu, el POUM preveu una 
xarxa de recollida de les aigües residuals de la part de la urbanització que pertany al municipi 
de Vallgorguina i la seva impulsió, mitjançant un sistema de bombes, fins a la part de la 
urbanització que pertany al municipi d’Arenys de Munt. 
 
L’EDAR de Vallgorguina, per a l’any 2017, presenta una saturació de cabal del 57% i un grau 
de saturació de càrrega del 44%. 
 
Pel que fa a l’EDAR de Vallgorguina, per a l’any 2017, presenta una saturació de cabal de 
41% i un grau de saturació en càrrega del 39%. 
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Dins de les actuacions programades pel període 2022-2027 dins del programa de mesures  
 

- Sanejament del sector Residencial de Vallgorguina VALLGORGUINA VALLÈS 
ORIENTAL  

- Sanejament i depuració del nucli de Collsacreu VALLGORGUINA VALLÈS 
ORIENTAL  

-  Sanejament i depuració de Pocafarina VALLGORGUINA VALLÈS ORIENTAL  
 
Pel que fa a la urbanització de Collsacreu també hi ha programada una actuació al nucli 
d’Arenys de MUNT per al període 2022-202: 
 

- Sanejament i depuració del nucli de Collsacreu Sud ARENYS DE MUNT MARESME 
 

Tal i com està establert em el TRLU, el promotor haurà d’assumir els costos econòmics de la 
seva part proporcional d’inversió per a totes les infraestructures del sistema de sanejament: 
col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la 
depuradora i l’emissari terrestre i/o submarí. 
 
D’acord amb la nova redacció de l’article 259 ter  del Reglament del domini públic hidràulic, 
aprovada pel Reial decret 1290/2012, de 7 de setembre s’haurà de justificar el tipus de xarxa 
escollida (separativa o unitària per a aigües residuals i d’escorrentia) i alhora s’hauran de 
plantejar mesures que limitin l’aportació d’aigües de pluja als col·lectors, motiu pel qual es 
recomana la instal·lació de xarxes separatives, en concordança amb el que disposa l’article 8 
del Decret català 130/2003 pel qual s’aprova el reglament del serveis públics de sanejament. 

Pels desenvolupaments industrials, d’acord amb la nova redacció de l’article 259 ter  del 
Reglament del domini públic hidràulic, aprovada pel Reial decret 1290/2012, de 7 de 
setembre s’haurà d’establir, preferentment, xarxes de sanejament separatives i s’haurà 
d’incorporar un tractament de les aigües d’escorrentia, independentment del tractament 
d’aigües residuals. 
 
Atès que els creixements urbanístics es duran a terme en zones urbanes adjuntes al nucli o 
properes a l’EDAR, que es tracta de creixements residencials i comparativament petits, 
aquesta Agència proposa que s’hauran de connectar al sistema públic de sanejament amb la 
conseqüent subscripció de la Taxa de Sanejament. L’Ajuntament de Vallgorguina, en l’àmbit 
de les seves competències haurà de promoure o executar directament les actuacions 
necessàries per a garantir el sanejament de les aigües residuals urbanes, ja sigui amb 
actuacions d’ampliació de l’EDAR existent o amb la construcció de nous sistemes per part 
dels nous sectors, que puguin depurar les aigües residuals que generin. 
 
De conformitat amb la nova redacció de l’article 78 del Reglament del domini públic hidràulic, 
aprovada pel Reial decret 1290/2012, de 7 de setembre, l’Ajuntament haurà de comunicar a 
l’Agència Catalana de l’Aigua el projecte d’urbanització. En aquest tràmit l’Agència Catalana 
de l’Aigua determinarà, de manera definitiva, en base a l’estat de saturació del sistema, les 
previsions del Programa de mesures de la planificació hidrològica del districte de conca 
fluvial de Catalunya (DCFC) i la valoració d’altres alternatives, si finalment és possible o no la 
connexió al sistema públic de sanejament. 
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En el cas que sigui factible 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: col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, fases de 
tractament de la depuradora i l’emissari terrestre i/o submarí. D’acord amb l’article 5.2 de la 
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, aquests costos s’assumiran a través d’una taxa de sanejament per l’accés a les 
infraestructures de sanejament en alta, de la qual s’indicarà una estimació en el planejament 
derivat.  
 
En el cas que no sigui viable la connexió al sistema públic de sanejament, el promotor haurà 
d’executar la reserva de sòl i partida pressupostària prevista en el planejament per tal de 
garantir la depuració de les aigües residuals del sector. Amb aquesta finalitat, el projecte 
d’urbanització haurà d’incloure el cost total de la solució global del sanejament (també 
l’EDAR) a fi que, d’acord amb l’article 120.1.a) del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme, passi a formar part de les despeses a assumir pels 
propietaris i s’incloguin a la reparcel·lació com a càrrega real. L’abocament requerirà 
l’autorització administrativa prèvia, de conformitat amb l’article 100.1 del Reial decret 
legislatiu 1/2001, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües i s’haurà de sol·licitar a 
l’Agència Catalana de l’Aigua.  

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

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

Caldrà tenir en compte que, d’acord amb l’article 100.1 del RDL 1/2001, “Resta prohibit, amb 
caràcter general, l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes residuals 
susceptibles de contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini 
públic hidràulic, excepte que es compti amb la prèvia autorització administrativa”. 
 
 
Hidrologia-Hidràulica. Inundabilitat 
 
Respecte a la inundabilitat en l’informe d’aquesta Agència de l’anterior POUM de data 13 de 
març de2018 (UDPH2017003880) les conclusions varen ser: 
 

- s’informa ja que s’haurà de delimitar la zona de flux i zona inundable de la riera de 
Can Vilar i adequar les activitats i usos del sòl a aquesta delimitació. 
 

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sollicituds/instruccio_tecnica_sanejament_autonom.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sollicituds/instruccio_tecnica_sanejament_autonom.pdf


 

Pàgina 11 de 14 

 
 
 
Pel que fa a la zona de flux preferent i zona inundable respecte a la riera de                              
Vallgorguina també s’hauran adequar les activitats i usos del sòl a aquesta 
delimitació. Aquesta delimitació realitzada per l’ACA s’adjuntarà a l’informe. 
 
En tot cas, l’esmentada adequació haurà de ser coherent amb la condició bàsica del 
sòl, rural o urbanitzat, que determini l’Ajuntament de Vallgorguina d’acord amb 
l’autoritat urbanística. 

 
Pel que fa a això en aquesta nova documentació s’han incorporat algunes d’aquestes 
consideracions: 
 

- Art 101. Es completa l'apartat 3 amb la regulació dels usos i les activitats en la zona de flux 
preferent, per remissió a la modificació del RDPH, segons RD 638/2016, de 9 de desembre 
(BOE 29 de desembre de 2016). 

 
- S'incorpora a l'Agenda la elaboració del PAM. 

 
D’altra banda els plànols presentats no incorporen la delimitació de la zona de flux preferent i 
zona inundable de la riera de Vallgorguina ni de la riera del Vilar tal i com es demanava en 
l’informe de 13 de març de 2018. Es continua delimitant la zona fluvial, sistema hídric i zona 
inundable. D’aquesta delimitació presentada la zona inundable és la mateixa, però faltaria la 
zona de flux preferent.  També s’han presentat els plànols respecte a les diferents 
inundabilitats, respecte les avingudes de 10,50,100 i 500 anys de període de retorn. 
 
Pel que fa a la riera de Vallgorguina l’Agència Catalana de l’Aigua ha realitzat una delimitació 
de la zona de flux preferent pendent d’aprovació. 
 
Amb l’última modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic del 29 de desembre de 
2016 s’estableix la necessitat de delimitar la zona de flux preferent i la zona inundable 
(articles 9 i 14 del RD 849/1986 d’11 d’abril) així com les limitacions d’usos en aquestes en 
ambdues zones segons la situació bàsica del sòl.  
 
Aquesta consideració es feia en l’informe del 13 de març de 2018: 
 
En aquest POUM el SUD1 Can Palomer està travessat i limita amb el torrent del mateix nom. 
Aquest torrent no apareix en el desenvolupament ni la seva zona de protecció, s’haurà de 
delimitar en el POUM i s’haurà d’estudiar la inundabilitat en el moment del planejament 
derivat. 
 
Al revisar la documentació presentada no s’ha trobat cap canvi respecte. És manté la 
mateixa consideració. 
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Pel que respecta a les zones urbanes ja edificades i afectades pels riscos d’inundació, el 
POUM haurà d’incorporar les mesures i limitacions d’usos que determina la legislació abans 
citada (RDPH). 
 
En el cas dels àmbits urbans afectats per la delimitació del flux preferent de la riera de 
Vallgorguina., riera de Collsacreu, i la riera del Vilar, el POUM haurà d’incorporar les 
limitacions d’usos que estableix l’art. 9 i 14 del RDPH i els articles 67 i 68 de les 
determinacions normatives del Pla de Gestió del Districte de la Conca Fluvial de Catalunya 
(2016-2021). 
 
En cas que sigui necessari redactar un estudi d’inundabilitat, es seguirà l’establert a la “Guia 
tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” (Agència 
Catalana de l’Aigua. Març 2003). Destacar que en funció de les característiques de la llera, 
serà necessari tenir en compte la influència del transport sòlid sobre la làmina d’aigua. Per a 
la seva valoració, l’estudi es presentarà en format paper i CD (incloent l’arxiu executable 
HEC-RAS), i amb definició mínima 1:1.000. 
 
 
Afeccions mediambientals 
  
Respecte les masses d’aigua subterrànies, s’han consultat el decret 328/1988, d’11 
d’octubre, publicat al DOGC núm. 1074 en data 28/11/1988 i l’edicte de 14 de gener de 2003, 
publicat al DOGC núm. 3825 en data 19 /02/2003, pel qual es dona publicitat a l’Acord de 12 
de desembre de 2002, pel que s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de 
procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, el municipi de Vallgorguina no 
es troba inclòs en la delimitació de cap aqüífers classificat en l’esmentat Decret. 
 
D’acord amb la resolució MAB/2194/2006, de 12 de juny, pel qual es dona publicitat a la 
relació de les zones sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya, el 
municipi de Vallgorguina es troba situat en zona de captació o influència de la massa d’aigua 
de la riera de Vallgorguina fins al riu La Tordera. 
 
Consultats els Decrets 283/1998, de 21 d’octubre i 476/2004, de 28 de desembre, que 
designen les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats, el municipi no s’hi 
troba inclòs. 
 
Vallgorguina es troba parcialment inclòs en la zona PEIN  Serres Montnegre-Corredor. 
 
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. 
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Totes les actuacions plantejades per evitar i disminuir els riscos d’inundablilitat del nucli urbà 
de Vallgorguina hauran de ser compatibles amb els “Criteris d’intervenció en espais fluvials”, 
publicats per aquesta Agència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusions 
  
De conformitat amb tot el que s’exposa, aquest informe conclou, respecte al sanejament, :  
 

- Pel que fa a la inundabilitat, s’informa ja que s’haurà de delimitar la zona de flux i 
zona inundable de la riera de Can Vilar i de la riera de Vallgorguina per tal d’ adequar 
les activitats i usos del sòl a aquesta delimitació. 
 
En tot cas, l’esmentada adequació haurà de ser coherent amb la condició bàsica del 
sòl, rural o urbanitzat, que determini l’Ajuntament de Vallgorguina d’acord amb 
l’autoritat urbanística. 
 

 
- En relació amb les afeccions mediambientals, s’informa que si d’acord amb els 

resultats de l’estudi d’inundabilitat, el POUM aporta alguna proposta per fer front al 
risc d’inundabilitat (o altres actuacions encara que tinguin altres finalitats) que puguin 
afectar al Domini Públic Hidràulic, aquestes hauran de ser valorades també sota 
criteris mediambientals en l’informe de sostenibilitat ambiental. Totes aquestes 
actuacions hauran de ser compatibles amb els criteris d’aquesta Agència publicats en 
“Criteris d’intervenció en espais fluvials”, redactat per l’ACA (www.gencat.cat/aca). 
 

- Cal recordar que el domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de 
càrregues i beneficis, per lo que caldrà revisar i modificar el POUM evitant que es 
produeixi aquesta situació, qualificant totes les lleres públiques com a sistema 
hidràulic. S’haurà de revisar ja que hi ha lleres  qualificades com a equipaments, zona 
verda, residencial i on no s’ha realitzat la qualificació del curs d’aigua com a Sistema 
Hidràulic, quedant aquest també qualificat de la mateixa manera que els terrenys que 
travessen. 
 

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

 
- Respecte el sanejament, i atès que els creixements urbanístics es duran a terme en 

zona urbana adjunta al nucli, que es tracta de creixements residencials i 
comparativament petits, aquesta Agència proposa que s’hauran de connectar al 
sistema públic de sanejament amb la conseqüent subscripció de la Taxa de  
Sanejament. 

http://www.gencat.cat/aca
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L’Ajuntament de Vallgorguina, en l’àmbit de les seves competències haurà de 
promoure o executar directament les actuacions necessàries per a garantir el 
sanejament de les aigües residuals urbanes, ja sigui amb actuacions d’ampliació de 
l’EDAR existent o amb la construcció de nous sistemes per part dels nous sectors, 
que puguin depurar les aigües residuals que generin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Caldrà tenir en compte les consideracions indicades respecte les xarxes d’aigües 
pluvials i les autoritzacions d’abocament de les masies o cases rurals no connectades 
a la xarxa municipal. 

 
En tot cas, el domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de càrregues i 
beneficis. 
 
 
El director.  
Per delegació (Resolució TES/2782/2012, de 21 de novembre. DOGC 6276 de 18.12.12). 
Vist-i-plau del cap de la demarcació territorial 
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En data 18 de febrer de 2019 es celebra una entrevista amb la tècnica de l’ACA, 
Eulàlia Casas Homs, i es comenta l’abast de l’informe.  
 
Analitzades les conclusions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
tramés en data 25 de febrer de 2019, Expedient UDPH2019000136, i recollint els 
comentaris de la entrevista amb la tècnica de l’ACA,   
 
S’informa i s’incorporen els següents aspectes (en cursiva) en els documents que es 
citen, i que s’annexen a l'Addenda del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Vallgorguina, i en el document per l'aprovació provisional, posterior a l'avaluació 
ambiental. 
 
 
 
En relació a la inundabilitat  
 
Delimitació de la zona de flux preferent 
 
L’ACA ha fet arribar la delimitació de la Zona de flux preferent de la Riera de 
Vallgorguina. 
 
S’incorpora la línia de delimitació de la Zona de flux preferent de la Riera de 
Vallgorguina als Plànols d’ordenació O_04_0 i O_04a, i s’incorpora a la Memòria, a 
l’apartat  Apartat 4.2. Descripció del model d'ordenació, Sistema hidràulic, que: 
 

- El Pla incorpora la Zona de flux preferent de la Riera de Vallgorguina, segons 
delimitació facilitada per l’Agència Catalana de l’Aigua. Per  no disposar de la 
delimitació de la zona de flux preferent de la riera de Can Vilar, aquest Pla 
General adopta per aquesta riera la situació més desfavorable, i considera com 
a zona de flux preferent (ZFP) la línia de l’avinguda de 100 anys de període de 
retorn (Q100). 

 
 
 
 
Adequació de les activitats i usos del sòl a  la delimitació de la zona de flux preferent i 
zona inundable, coherent  amb la condició bàsica de sòl rural o urbanitzat. 
 
En concordança amb els articles 9 bis i 9 ter, i 14 bis, de la modificació del RDPH, 
segons RD 638/2018, de 9 de desembre, referent a les activitats i als usos de la zona 
de flux preferent i zona inundable, en sòl rural i per la situació bàsica de sòl urbanitzat,  
s’amplia i reestructura l’article 101 Sistema Hidràulic, clau SH de les Normes 
urbanístiques, incorporant el següent redactat:  
 

Aquest POUM grafia en els plànols d’ordenació la Zona de flux preferent (ZFP) 
de la Riera de Vallgorguina, segons delimitació de l’ACA. Per la Riera de Can 
Vilar assimila la ZFP, a la cota d’inundabilitat per l’avinguda de 100 anys 
(Q100), com a cas més desfavorable. 
 
Així, per l’aplicació de l’article 9 bis, que fa referència a la limitació dels usos en 
sòl rural, en la zona de flux preferent de la Riera de Vallgorguina, o Q100 per la 
Riera de Can Vilar, no es permeten les noves instal·lacions a les que fa 
referència l’apartat 1, amb les excepcions que s’esmenten a l’apartat 2, amb la 
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declaració responsable de l’apartat 3 i amb l’adopció de les mesures, per les 
edificacions existents i per les excepcions anteriors, que es fixen a l’apartat 4. 
Per l’aplicació de l’article 9 ter, que fa referència a la limitació dels usos en sòls 
en situació de sòl urbanitzat, en la zona de flux preferent de la Riera de 
Vallgorguina, o Q100 per la Riera de Can Vilar, es podran realitzar les noves 
edificacions, reparacions i rehabilitacions, canvis d’ús i les altres que 
s’esmenten a l’apartat 1, sempre que reuneixin els requisits de les lletres a a f 
d’aquest apartat, disposar del certificar al que fa referència l’apartat 2 i amb 
l’adopció de les mesures, per les edificacions existents i per les excepcions 
anteriors, que es fixen a l’apartat 3. 
La limitació dels usos del sòl en la zona inundable, que és la que esta situada 
dins de la cota d’inundabilitat per l’avinguda de 500 anys (Q500) grafiada en els 
plànols d’ordenació), per aplicació de l’article 14 bis, les noves edificacions i 
usos associats en situació bàsica de sòl rural es realitzaran, en la mesura de lo 
possible, fora de les zones inundables, i en el cas que no sigui possible, es 
tindran en compte les lletres a i b de l’apartat 1. En la situació bàsica de sòl 
urbanitzat, es podran permetre les noves edificacions, tenint en compte, en la 
mesura de lo possible, lo establert en les lletres a i b de l’apartat 1 esmentat. 
 

 
I s’afegeix a la Memòria, a l’apartat  Apartat 4.2. Descripció del model d'ordenació, 
Sistema hidràulic:  
 

I grafia en els plànols d’ordenació la condició de no edificable en aquells 
terrenys compresos en la zona de flux preferent dels polígons d’actuació 
urbanística PAU6 “Passeig Riera” i PAU2 “Montvall 1”;  i regula a l’article 101. 
Sistema hidràulic de les Normes urbanístiques lo referent a les activitats i als 
usos de la zona de flux preferent i zona inundable, en sòl rural i per la situació 
bàsica de sòl urbanitzat. 

 
També s’afegeix a la fitxa del PAU6 “Passeig Riera”, reconvertit en PMU, en les 
condicions d’ordenació, que:  

Els terrenys situats entre el límit del polígon i la línia de delimitació del flux 
preferent quedaran lliures de qualsevol edificació. 

 
 
 
 
En relació a les afectacions mediambientals  
 
L’Informe de Sostenibilitat Ambiental del POUM de Vallgorguina, redactat per 
Phragmites, Octubre 2019, en el seu apartat 5.2.5. Propostes per fer front al risc 
d’inundacbilitat, fa una valoració sota criteris ambientals dels resultats de l’estudi 
d’inundabilitat, i de les propostes i mesures apuntades en relació a la previsió dels 
efectes de la inundabilitat, consistents essencialment en motes, murs o canvis en la 
secció dels ponts, en el sentit que es localitzen en indrets on s’identifiquen hàbitats 
d’interès comunitari corresponents a boscos de ribera. I a l’apartat següent de l’ISA, en 
el que s’identifiquen els impactes potencials del Pla, s’especifiquen algunes mesures 
preventives a adoptar per minimitzar l’afectació ambiental de les mesures 
d’inundabilitat, entre altres. (Veure a la ISA la Taula 24. Impactes ambientals i mesures 
correctores del POUM).  
 
Per tant entenem que donem compliment al que s’informa. 
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En relació al domini públic hidràulic (DPH)  
 
El informe recorda que el domini públic hidràulic no computarà a efectes de 
repartiments de càrregues i beneficis. I que caldrà qualificar totes les lleres públiques 
com a sistema hidràulic. 
 
Hi ha una omissió a la llegenda dels plànols, ja que en la caràtula s’identifica el 
Sistema Hidràulic (clau SH) amb un quadradet de color blau, i li manca una línia blava 
que és el grafisme de la cartografia que identifica les lleres públiques. Per tal 
d’esmenar l’errada:  
 
S’incorpora a la llegenda dels sistemes dels Plànols d’ordenació una línia blava al 
requadre del Sistema Hidràulic que també identifiqui com a sistema hidràulic els 
torrents i rieres 
 

 

 
En relació a que el domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiments de 
càrregues i beneficis, les Normes urbanístiques del POUM, a l’article 101.3 Sistema 
hidràulic, pag. 45, ja diuen: En tot cas, el domini públic hidràulic no computa a l’efecte 
de repartiment de càrregues i beneficis. 
 
Per deixar-ne constància, s’afegeix a les fitxes dels SUD1 “Can Palomer i PMU1 
“Centre Cívic”, reconvertit a PAU, a l’apartat de Condicions d’ordenació, el següent: 

 
El domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de càrregues i 
beneficis. 

 
També s’especifica a la fitxa del PMU1 “Centre Cívic”, reconvertit a PAU, a l’apartat de 
Condicions d’ordenació, a més de El domini públic hidràulic no computarà a efectes de 
repartiment de càrregues i beneficis, el següent: 

 
El domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de càrregues i 
beneficis. El Sistema hidràulic cobert comprès dins del caixó existent no serà 
edificable. 

 
I en la fitxa del PAU12 “Can Pujades”, a l’apartat de Condicions d’ordenació, el 
següent: 

El domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de càrregues i 
beneficis. 
 

 
 
En relació al abastament, s’informa favorablement.  
 
 
 
En relació al sanejament  
 
L’Agència Catalana de l’Aigua proposa que s’hauran de connectar al sistema públic de 
sanejament amb la conseqüent subscripció de la Taxa de Sanejament. 
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Es proposa afegir aquesta condició a les Normes urbanístiques, a l’article 119.8, últim 
paràgraf, quedant redactat de la següent manera: 
 

Caldrà efectuar una xarxa separativa en nous trams de clavegueram i les 
xarxes de sanejament s’hauran de connectar al sistema públic de sanejament 
amb la conseqüent subscripció de la Taxa de Sanejament 

 
En relació a que l’Ajuntament de Vallgorguina, en l’àmbit de les seves competències, 
haurà de promoure o executar directament les actuacions necessàries per garantir el 
sanejament de les aigües residuals urbanes, s’informa el següent: 
 
L’Ajuntament de Vallgorguina està adherit al Consorci Besòs Tordera, que té per 
finalitats, entre altres, possibilitar la coordinació i impulsar la cooperació entre les 
entitats que conformen el Consorci i, també, amb d’altres entitats d’objectius 
coincidents, per tal d’estudiar, proposar i implantar solucions que satisfacin les 
necessitats relacionades amb el cicle hidràulic (captació, tractament, distribució, 
clavegueram, depuració, reutilització i abocament), amb el medi fluvial (aigües 
superficials i subterrànies, lleres, marges i riberes) i, en general, amb el medi ambient 
urbà i natural, mitjançant fórmules de coordinació i de gestió compartida, evitant 
duplicitats administratives. 
 
Amb el que donem per garantit el compliment del que es demana a l’informe. 
 
 
 
En relació a les xarxes d’aigües pluvials i les autoritzacions d’abocament de les 
masies o cases rurals no connectades a la xarxa municipal.  
 
En relació a les consideracions indicades respecte les xarxes d’aigües pluvials i les 
autoritzacions d’abocament de les masies o cases rurals no connectades a la xarxa 
municipal, l’article 144. Disposicions generals per a les edificacions en sòl no 
urbanitzable, apartat 4 de les Normes urbanístiques del POUM estableixen:  
 
 “S’haurà de resoldre i especificar en la tramitació de la llicència el sistema de 
depuració de les aigües residuals i el seu destí final, així com el sistema de captació 
d’aigua i l’abastament d’energia que serà preferentment renovable”. 
 
Amb el que es considera que es dona compliment a les consideracions indicades. 
 
Altrament, aquest POUM no conté el Catàleg de masies i cases rurals, que és el 
document urbanístic on caldrà concretar les consideracions esmentades. 
 
 
 

De resultes de la reunió a l’ACA del 18 de febrer de 2019 amb la tècnica de l’ACA, 
i dels comentaris sobre l’abast de l’informe, s’acorda:  

- Incorporar en els Plànols d’ordenació O_04_0 i O_04a, en línia discontínua, 
la traça soterrada del caixó del torrent  existent dins l’àmbit del PMU “Centre 
Cívic”, ara PAU, i ajustar el perímetre de l’edificació en el PAU6 “Passeig 
Riera”, ara PMU, fora de la zona inundable:  
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El PAU6 es considera que és un sòl en situació bàsica de sòl urbanitzat, 
ja que actualment dona front al carrer Mataró, i per tant els nous usos 
residencials es disposen a una cota tal que no es veuen afectats per 
l’avinguda amb període de retorn de 500 anys.  

Aquest darrer aspecte s’afegeix a la Memòria, a l’apartat  Apartat 4.2. 
Descripció del model d'ordenació, Sistema hidràulic 

- Incorporar en els Plànols d’ordenació una franja de Sistema Hidràulic al 
tram de la Riera de Vallgorguina, i torrents tributaris, en el PAU12 “Can 
Pujades”, que el Pla parcial vigent no grafia, 
 

- En conseqüència de l’anterior, substituir els gràfics de les fitxes del PAU12 
“Can Pujades”, PMU “Centre Cívic” i PAU6 “Passeig Riera”, ara PMU, 
substituint el segon paràgraf de l’apartat 4 de la fitxa d’aquest darrer per el 
següent: 

Els terrenys situats entre el límit del polígon i la línia de delimitació del 
flux preferent quedaran lliures de qualsevol edificació. 

- Ajustar en els plànols d’ordenació O_04_0 i O_04, la part de parcel·la “no 
edificable” del carrer Mataró, en el PAU2 “Montvall 1”, a la línia de Flux 
Preferent, i conseqüentment, el gràfic de la fitxa d'aquest PAU2. 
  

- Millorar i ampliar en el Document de l’Agenda, apartat 1.4, el sentit i 
contingut del Pla d’Actuació Municipal (PAM), afegint:  

També, tal i com demana l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament 
haurà de redactar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per fer front al risc 
d’inundació, pel que sol·licitarà els corresponents ajuts als organismes 
que ho demanen. 
 
Els plans d'actuació municipal (PAM) estan ideats per fer front a riscos 
especials i, en cas d'inundacions, estan vinculats al Pla INUNCAT. La 
funció bàsica és preveure l'estructura organitzativa i els procediments 
per a la intervenció en emergències per inundacions , els procediments 
d'informació i alerta a la població i els recursos específics necessaris. 
 
El PAM haurà de considerar en la identificació de situacions de risc les 
zones inundables i de flux preferent en sòl urbà, entre altres, les dels 
següents indrets: 

- El Camp de Fútbol. 
- Els dos marges de la Riera de Vallgorguina, en el tram aigües 

amunt i aigües avall  del pont del Carrer Mataró. 
- Els patis del darrera de les cases de la Carretera Vella que llinden 

amb la Riera de Vallgorguina. 
 
- Incorporar  a la fitxa del SUD1 “Can Palomer”, a l’apartat 4 Condicions 

d’ordenació que: 

El domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de 
càrregues i beneficis. 
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Annexa 2.2: INFORME 

SOBRE EL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ DE LA OTAA DE 0 4/04/2019  

Presentat el document del POUM de Vallgorguina previ a l’aprovació provisional, el 
director general de Politiques Ambientals i Medi Natural ha emés, en data 04/04/2019, 
la Resolució sobre el procediment d’avaluació ambiental a que ha estat sotmès el Pla 
que es preveu sotmetre a l’aprovació provisional, atorgant la conformitat a la memòria 
ambiental condicionada al compliment de una sèrie de consideracions, sobre les que 
s’informa sobre el seu compliment:  
 

A continuació es reprodueix la Resolució sobre el procediment d’avaluació ambiental i 
l'Informe proposta de resolució sobre la memòria ambiental del Pla d'ordenació 
urbanística municipal de Vallgorguina. 
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Resolució sobre la memòria ambiental del Pla d’orde nació urbanística municipal de 
Vallgorguina 
 
Núm. expedient: B-283-06 (URB 283-06) 
 
 
Antecedents i valoració 
 
En data 28 de maig de 2009, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona va emetre el document de referència en relació amb l’avanç del Pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM, en endavant) de Vallgorguina, en el qual 
s’efectuà una valoració dels objectius i criteris adoptats, de la justificació de les 
alternatives considerades i de la proposta plantejada. 
 
En sessió de 2 de novembre de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Vallgorguina va aprovar 
inicialment el Pla de referència, el qual va ser informat per la citada Oficina Territorial el 
15 de novembre de 2011.  
 
Per tal de prosseguir amb el procediment ambiental al qual resta subjecte el Pla, en data 
2 de gener de 2014 la Corporació municipal va sol·licitar la resolució sobre la proposta de 
memòria ambiental del POUM de Vallgorguina, tot i que el 5 de juny de 2014 va requerir 
retirar aquesta documentació atenent l’informe elaborat per l’Oficina Territorial el 5 de 
maig de 2014, pel qual es proposà no donar-li conformitat fins a la seva esmena amb la 
incorporació d’un seguit de consideracions. 
 
Posteriorment, en sessió de 16 d’octubre de 2017 el Ple municipal va acordar una segona 
aprovació inicial del Pla, sotmetent-se a informació pública per un termini de 45 dies 
mitjançant anuncis publicats al DOGC, de 7 de novembre de 2017, al BOP de Barcelona, 
de 31 d’octubre de 2017, al diari Ara, de 7 de novembre de 2017, i al diari la Vanguardia, 
de 6 de novembre de 2017, tot exposant-se al taulell d’anuncis de la seu electrònica de 
l’Ajuntament fins l’1 de gener de 2018. Durant aquest termini d’exposició pública, es van 
presentar un total de 38 al·legacions. 
 
Mitjançant la documentació aportada, s’acrediten les consultes efectuades a 
administracions públiques afectades i al públic interessat identificat al document de 
referència. En aquest sentit, es té en compte que, si bé no s’acredita la consulta a la 
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge i al Programa de Planejament Territorial de la 
Secretaria per a la Planificació Territorial, actualment integrats en la Secretaria d'Hàbitat 
Urbà i Territori, es té constància que en sessió de 20 de març de 2019, la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Barcelona va emetre l'informe urbanístic i territorial previst en 
la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, sobre el Pla de 
referència, el qual versa sobre les matèries competència dels organismes esmentats. 
 
Arran de les consultes efectuades, l’Oficina Territorial emeté informe en data 14 de març 
de 2018. 
 
Finalment, en dates 3 i 18 de desembre de 2018, i 5 i 18 de març de 2019, es va trametre 
la sol·licitud per part de la Corporació municipal de la resolució sobre la memòria 
ambiental del POUM de Vallgorguina, així com la documentació necessària per a la seva 
emissió.  
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Un cop rebut l’expedient complet, aquest s’ha analitzat tècnicament per l’Oficina 
Territorial esmentada en l’informe proposta de 25 de març de 2019, en el qual es valora el 
procediment d’avaluació ambiental al qual ha estat subjecte el Pla. 
 
Primerament, es descriu la proposta finalment adoptada, consistent en revisar el 
planejament urbanístic vigent al terme municipal, corresponent a les Normes subsidiàries 
de planejament aprovades el 27 de juny de 1984, per tal de promoure un model urbanístic 
de desenvolupament compacte, readaptar determinats àmbits urbanístics en sòl urbà 
establerts pel planejament vigent, i promoure i reforçar la connectivitat física i ecològica 
entre els espais naturals, entre d’altres objectius. 
 
A grans trets, el Pla preveu el desenvolupament de 18 polígons d’actuació urbanística, 1 
pla de millora urbana i 2 sectors de sòl urbanitzable delimitat. De les dades de la memòria 
social i de les fitxes dels sectors, s’extreu que, de les actuacions programades en sòl urbà 
i urbanitzable, es preveuen un total de 198 habitatges, 34.580 m² de sostre residencial i 
3.700 m² de sostre d’altres usos.  
 
Quant al sòl no urbanitzable, es recullen les qualificacions següents: zona rústic agrícola 
(clau N1a), zona rústic forestal (clau N1b), zona de protecció agrícola (clau N2a), zona de 
protecció forestal (clau N2b), zona de protecció sectorial (clau N3), i activitat autoritzada 
(clau N4). 
 
Respecte la documentació ambiental aportada, es realitza una valoració de la mateixa 
constatant que el contingut i estructura de l’informe de sostenibilitat ambiental acompleix 
l’establert en l’article 70 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. A més, incorpora les novetats introduïdes per la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en relació amb l’impacte i la 
incidència de la proposta en el canvi climàtic, valorant la petjada de carboni associada al 
Pla. 
 
Del seu contingut, cal destacar que es completen els objectius i criteris ambientals a partir 
de les consideracions efectuades en el document de referència, s’incorporen cadascuna 
de les alternatives estudiades en les diferents fases de la tramitació del Pla així com la 
seva adequació als objectius ambientals, es compara l’impacte potencial derivat del 
planejament vigent i del POUM, i s’adopten un seguit de mesures ambientals que 
comporten una disminució notable de l’impacte generat, les quals s’incorporen a nivell 
normatiu. Altrament, es recull el contingut i la periodicitat del programa de vigilància 
ambiental, ajustant-se a l’establert en l’article 29 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 
Per altra banda, en l’informe proposta esmentat es valora el grau d’incorporació de les 
aportacions amb contingut ambiental efectuades durant el període d’informació pública i 
dels informes dels organismes afectats per raó de les seves competències, a més 
d’analitzar els canvis introduïts respecte el Pla aprovat inicialment per segona vegada 
amb repercussions ambientals. 
 
Així, es palesa que, segons la memòria ambiental, de les 38 al·legacions presentades 
durant el període d’informació pública, 9 presenten cert contingut ambiental, tot justificant 
com s’ha donat resposta a les mateixes. 
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Altrament, es constata la incorporació majoritària dels requeriments efectuats per la 
mateixa Oficina Territorial, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Agència de Residus de Catalunya, i la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, si bé es reiteren 
algunes de les seves consideracions atès que no han estat degudament complimentades. 
 
Quant als canvis introduïts en la proposta per a l’aprovació provisional, es destaca la 
previsió de la proposta de Via Blava com un nou sistema viari que pretén ser un 
recorregut fluvial per la riera de Vallgorguina que possibiliti la connexió entre els nuclis de 
Vallgorguina i Sant Celoni. Atenent que aquesta via presenta una duplicitat amb la ja 
prevista Via Verda, es requereix racionalitzar ambdós recorreguts per tal de minimitzar 
l’impacte ambiental derivat, tot recordant la necessitat d’atendre al resultat de l'avaluació 
d'impacte ambiental a la qual restarà subjecta la seva implantació. 
 
Així mateix, es reitera que el 5 de març de 2019, l’Ajuntament de Vallgorguina presentà 
una addenda a la documentació del POUM per a l'aprovació provisional (presentada el 18 
de desembre de 2018), amb la finalitat de donar compliment a les consideracions 
efectuades per l’Agència Catalana de l’Aigua en diversos informes emesos sobre el Pla 
de referència.  
 
Atenent el caràcter de les modificacions proposades així com la valoració favorable per 
part de l’administració hidrològica en l’informe de 15 de març de 2019, no s’efectuen 
consideracions ambientals al respecte, si bé es recorda que caldrà incorporar en la 
documentació que conformi el POUM a aprovar definitivament aquestes modificacions 
proposades en l'addenda esmentada. 
 
Finalment, s’efectua una valoració global del procediment d’avaluació ambiental al qual 
s’ha sotmès el POUM de Vallgorguina, palesant una evolució favorable del mateix. En 
concret, analitzant les diferents alternatives plantejades corresponents a les diverses 
aprovacions del Pla es posa de manifest la disminució significativa del consum de sòl 
associat als desenvolupaments urbanístics en sòl urbà i urbanitzable, així com la manca 
de previsió de nous sectors de creixement i/o ampliació dels previstos en el planejament 
vigent, els quals comportaven un gran impacte sobre la permeabilitat i connectivitat 
ecològica del municipi. 
 
Així mateix, es destaca una doble millora pel que fa al sòl no urbanitzable. Per una 
banda, les qualificacions definides tenen en compte els valors i la realitat física existent 
del terme municipal, a més d’incorporar la proposta d’ampliació del Parc Montnegre-
Corredor, actualment en tràmit. Per altra banda, s’ha completat i millorat la regulació 
urbanística per tal d’assegurar la preservació dels principals valors naturals, com per 
exemple la llúdriga i els hàbitats de ribera de caràcter prioritari, entre d’altres.  
 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 5 i l’annex 1 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, determinen que els plans d’ordenació urbanística municipal s’han de sotmetre 
a avaluació ambiental. 
 
L’article 14 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 
determina el procediment d’avaluació ambiental de plans i programes. 
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L’article 86 bis i la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, i l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, concreten el procediment d’avaluació ambiental dels 
plans urbanístics.  
 
L’article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, estableix que l’òrgan ambiental en relació amb 
tots els plans i programes objecte d’aquesta Llei és el departament de l’Administració de 
la Generalitat competent en matèria de medi ambient.  
 
L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials d’acció i 
avaluació ambiental a l’àmbit del seu territori tramitar els expedients d’avaluació 
ambiental que siguin competència dels serveis territorials i fer la proposta de resolució 
corresponent.  
 
L'article 26 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que correspon al director o directora 
general competent en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes dictar la 
resolució que conté l'acord exprés sobre la memòria ambiental dels plans i programes 
subjectes a avaluació ambiental, quan l'aprovació d'aquests no és assignada al 
Parlament, al Govern o a un altre conseller o consellera. 
 
 
Resolc: 
 
—1 Atorgar la conformitat a la memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Vallgorguina, condicionada a la incorporació de les consideracions 
següents: 
 
a) Caldrà incorporar en la documentació que conformi el Pla d'ordenació urbanística 
municipal a aprovar definitivament les modificacions proposades en l'addenda presentada 
per l’Ajuntament de Vallgorguina el 5 de març de 2019. 
 
b) Respecte l’àmbit de Can Pujades, caldrà incorporar en l'article 111 de la normativa les 
mesures establertes en la memòria ambiental relatives a la preservació de la vegetació 
autòctona i a la permeabilitat de les tanques. 
 
c) Caldrà homogeneïtzar les mesures d’adaptació topogràfica definides en la normativa 
urbanística, atenent la discrepància detectada entre els articles 138 i 187, prenent com a 
referència la mesura establerta en l’informe de sostenibilitat ambiental de limitar en els 
talussos pendents màxims de 3H:2V, tot aplicant tècniques de bioenginyeria en els casos 
que no es compleixi aquest criteri.  
 
Així mateix, caldrà evitar feixes amb alçades significatives que portin implícites grans 
moviments de terres.  
 
d) Caldrà establir mesures i limitacions en relació amb les noves construccions pecuàries 
per tal d’assegurar el manteniment de la funcionalitat i permeabilitat associada als sòls 
agrícoles. 
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e) Caldrà prioritzar l’ampliació de l’activitat de càmping existent (càmping Roquetes) en la 
zona oriental adjacent, corresponent a un espai amb menys valors ambientals que els 
presents en l’àmbit proposat pel Pla, tal i com es recull en la memòria ambiental.  
 
f) Caldrà ubicar preferiblement aquelles activitats definides com tipus B i C en sòls de 
protecció preventiva, segons s’estableix en l’article 2.13 de les normes d’ordenació 
territorial del Pla territorial metropolità de Barcelona, i així fer efectiva la regulació de 
protecció addicional que se’n deriva de l’article 145 de les normes urbanístiques del Pla 
pel que fa als sòls de protecció especial.  
 
g) D'acord amb l'informe de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de 
Barcelona, de 9 d'abril de 2018, caldrà tenir en compte en el Catàleg de béns els arbres 
monumentals Pi xic de Tapioles, el Suro d’en Tustet i el Pi florit.  
 
h) Caldrà racionalitzar els recorreguts definits per la Via Verda i la Via Blava, atenent la 
duplicitat que suposen, per tal de minimitzar el seu consum de sòl i l’impacte associat a la 
freqüentació derivada del seu ús. En qualsevol cas, atenent que discorren per l’espai 
protegit de la xarxa Natura 2000 Serres del litoral Septentrional així com per altres àmbits 
d’elevada sensibilitat ambiental, caldrà atendre al resultat de l'avaluació d'impacte 
ambiental a la qual restarà subjecta la seva implantació, d'acord amb l'article 7.2 de la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 
 
—2 Recordar que en l’acord d’aprovació del Pla s’ha de fer constar una declaració 
específica sobre la presa en consideració de l’informe de sostenibilitat ambiental, la 
memòria ambiental i la present Resolució, d’acord amb l’article 25.7 de la Llei 6/2009, del 
28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, i donar compliment a la resta de 
requeriments de publicitat establerts en l’article 28 de la Llei esmentada. 
 
—3 Indicar que aquest és un acte de tràmit que s’integra en el procediment substantiu i, 
per tant, no és susceptible d’impugnació independent. La impugnació del seu contingut es 
pot efectuar a través dels recursos que siguin procedents contra l’acte que posi fi al 
procediment administratiu.   
 
—4 Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Vallgorguina i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, i publicar-la al web del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
 
El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
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Informe proposta de resolució sobre la memòria ambiental del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Vallgorguina 
 
 
1. Identificació de l’expedient 
 
Assumpte: Pla d’ordenació urbanística municipal 
 
Municipi: Vallgorguina (Vallès Oriental) 
 
Peticionari: Ajuntament 
 
Referència: B-283-06 (URB 283-06) 
 
 
2. Fonaments de dret 
 
- L’article 5 i l’annex 1 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, determinen que s’han de sotmetre a avaluació ambiental els plans d’ordenació 
urbanística municipal. 
 
- L’article 86 bis i la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, i l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme, estableixen el procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics.  
 
- L’article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a les oficines territorials d’acció i avaluació 
ambiental a l’àmbit del seu territori tramitar els expedients d’avaluació ambiental que siguin 
competència dels serveis territorials i fer la proposta de resolució corresponent. 
 
- L'article 26 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, estableix que correspon al director o directora 
general competent en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes dictar la resolució 
que conté l'acord exprés sobre la memòria ambiental dels plans i programes subjectes a 
avaluació ambiental, quan l'aprovació d'aquests no és assignada al Parlament, al Govern o a 
un altre conseller o consellera. 
 
 
3. Objecte 
 
L’objecte del present informe és valorar la memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Vallgorguina, als efectes que determina la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes.  
 
 
4. Antecedents 
 
- En data 13 d’octubre de 2006, va tenir entrada al registre dels Serveis Territorials a 
Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge (actual Departament de Territori i 
Sostenibilitat), la sol·licitud de document de referència sobre l’avanç del Pla d’ordenació 
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urbanística municipal (POUM, en endavant) de Vallgorguina, presentada per l’Ajuntament. 
S’adjuntaven a la sol·licitud els documents següents: memòria i informe de sostenibilitat 
ambiental (ISA) preliminar. 
 
- En data 20 de febrer de 2007, va tenir entrada al registre anteriorment esmentat la sol·licitud 
d’informe sobre l’aprovació inicial del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vallgorguina, 
presentada per l’Ajuntament. S’adjuntaven a la sol·licitud els documents següents: memòria 
d’ordenació, memòria social, normativa, ISA, i estudi d’inundabilitat. 
 
- En data 30 d’abril de 2007, va tenir entrada al registre esmentat l’acord adoptat pel Ple 
municipal en sessió de 13 d’abril de 2007, pel qual es considerà nul de ple dret l’acord 
adoptat el 4 de gener de 2007 pel qual s’aprovà inicialment el POUM de Vallgorguina, 
presentat per l’Ajuntament.  
 
- En data 27 de març de 2009, va tenir entrada al registre citat nova sol·licitud de document 
de referència sobre l’avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vallgorguina, 
presentada per l’Ajuntament. S’adjuntaven a la sol·licitud l’ISA preliminar del Pla de 
referència. 
 
- En data 8 d’abril de 2009, es va notificar a l’Ajuntament de Vallgorguina ofici d’aquesta 
Oficina Territorial pel qual es requerí la tramesa de determinada documentació per tal 
d’emetre el corresponent document de referència, la qual va tenir entrada al registre 
anteriorment esmentat en data 14 d’abril de 2009. 
 
- En data 16 de juny de 2009, es va notificar a l’Ajuntament el document de referència sobre 
l’avanç del POUM, emès per aquesta Oficina Territorial el 28 de maig de 2009.  
 
- En data 22 de novembre de 2010, va tenir entrada al registre esmentat la sol·licitud 
d’informe sobre el POUM de Vallgorguina, aprovat inicialment pel Ple municipal en sessió de 
2 de novembre de 2010, presentada per l’Ajuntament. 
 
- En dates 15 de desembre de 2010 i 21 de gener de 2011, van tenir entrada al registre 
anteriorment citat els informes de l’Agència de Residus de Catalunya, de 3 de desembre de 
2010, i de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, de 18 de gener de 2011. 
 
- En data 16 de juny de 2011, va tenir entrada al registre de Barcelona, carrer d’Aragó, del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre el 
Pla de referència, de 9 de març de 2011. 
 
- En data 23 de novembre de 2011, es va notificar a l’Ajuntament de Vallgorguina l’informe 
emès per aquesta Oficina Territorial sobre el POUM el 15 de novembre de 2011.  
 
- En data 2 de gener de 2014, va tenir entrada al registre de Barcelona, carrer d’Aragó, del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, la sol·licitud de resolució sobre la proposta de 
memòria ambiental del POUM de Vallgorguina, presentada per l’Ajuntament. S’adjuntava a la 
sol·licitud la documentació següent: memòria d’informació, memòria d’ordenació, normativa, 
memòria de participació ciutadana, memòria social, memòria ambiental, estudi d’avaluació de 
la mobilitat generada, catàleg de béns, catàleg de masies, agenda i avaluació econòmica i 
financera, plànols d’informació i plànols d’ordenació. 
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- En data 5 de maig de 2014, aquesta Oficina Territorial va emetre informe proposta de 
resolució sobre la memòria ambiental del Pla de referència, en el sentit de no donar-li 
conformitat fins a la seva esmena amb la incorporació d’un seguit de consideracions.  
 
- En data 6 de juny de de 2014, va tenir entrada a registre de la Secretaria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, la sol·licitud de retirar la documentació tramesa en data 2 de gener de 2014.  
 
- En data 20 d’octubre de 2017, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, la sol·licitud d’informe sobre el POUM de 
Vallgorguina, aprovat inicialment per segona vegada pel Ple municipal en sessió de 16 
d’octubre de 2017, presentada per l’Ajuntament. S’adjuntava a la sol·licitud una còpia en 
digital de la documentació del Pla.  
 
- En data 14 de març de 2018, es va notificar a l’Ajuntament de Vallgorguina l’informe emès 
per aquesta Oficina Territorial sobre el Pla de referència en idèntica data. 
 
- En data 3 de desembre de 2018, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, la sol·licitud de resolució sobre la memòria ambiental del POUM de 
Vallgorguina, presentada per l’Ajuntament. S’adjuntava a la sol·licitud còpia en format digital 
de la proposta per a l’aprovació provisional juntament amb la proposta de la memòria 
ambiental.  
 
- En data 7 de desembre de 2018, es va notificar a l’Ajuntament de Vallgorguina ofici 
d’aquesta Oficina Territorial pel qual es requerí la tramesa de la còpia dels documents 
obtinguts en la fase d’informació pública certificat sobre el tràmit d’exposició pública del Pla, 
l’acreditació de les consultes a la totalitat de les administracions públiques afectades i públic 
interessat identificats en el document de referència així com el certificat d’exposició pública 
durant el termini de 45 dies per tal de prosseguir amb la tramitació corresponent.  
 
- En data 18 de desembre de 2018, va tenir entrada al registre electrònic del Departament de 
Territori i Sostenibilitat la documentació sol·licitada, presentada per l’Ajuntament.  
 
- En data 5 de març de 2019, va entrar al registre electrònic esmentat una addenda a la 
documentació del POUM per a l'aprovació provisional presentada el 18 de desembre de 
2018, tramesa per la Corporació municipal. 
 
- En data 18 de març de 2019, es va trametre a aquesta Oficina Territorial nou informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, de 15 de març de 2019, sobre l'addenda del Pla de referència.  
 
 
5. Tramitació 
 
De conformitat amb la documentació aportada, el Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Vallgorguina es va aprovar inicialment per primera vegada pel Ple municipal en sessió de 2 
de novembre de 2010, tot sotmetent-se a informació pública.  
 
Posteriorment, el Ple de l’Ajuntament va acordar una segona aprovació inicial del Pla en 
sessió de 16 d’octubre de 2017, el qual es va sotmetre a informació pública per un termini de 
45 dies mitjançant anuncis publicats al DOGC, de 7 de novembre de 2017; al BOP de 
Barcelona, de 31 d’octubre de 2017, al diari Ara, de 7 de novembre de 2017, i al diari la 
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Vanguardia, de 6 de novembre de 2017; així com exposat al taulell d’anuncis de la seu 
electrònica de l’Ajuntament fins l’1 de gener de 2018. Segons la documentació aportada, 
durant aquest el termini d’exposició pública, es van presentar un total de 38 al·legacions.  
 
Posteriorment, acompanyant la resta de documentació que ha de ser objecte d’aprovació 
provisional, s’ha presentat la proposta de memòria ambiental, la qual valora com s’ha dut a 
terme el procediment d’avaluació ambiental, és a dir, com s’han integrat en la proposta els 
diferents condicionants ambientals fixats per les administracions públiques consultades.  
 
 
6. Descripció de la proposta 
 
Segons la documentació aportada, el POUM de Vallgorguina per a l’aprovació provisional no 
presenta diferències substancials en relació amb la proposta aprovada inicialment per segona 
vegada el 16 d’octubre de 2017, tot i que es modifiquen algunes de les actuacions previstes 
en sòl urbà i s’introdueixen canvis en la regulació del sòl no urbanitzable. 
 
En relació amb l’anterior, la nova versió del POUM manté els objectius i criteris d’ordenació 
establerts en les anteriors fases de tramitació, on s’hi destaquen la promoció d’un model 
urbanístic de desenvolupament compacte, la readaptació de determinats àmbits urbanístics 
en sòl urbà (SU) establerts pel planejament vigent de cara a potenciar les millores urbanes, 
l’adequació a la disponibilitat de recursos hídrics del desenvolupament derivat del POUM i la 
promoció i reforç entre la connectivitat física i ecològica entre els espais naturals. 
 
Pel que fa a la classificació de sòl, la proposta per a l’aprovació provisional en relació amb el 
planejament vigent, corresponent a les Normes subsidiàries de planejament aprovades el 27 
de juny de 1984, i l’aprovada inicialment per segona vegada, presenta les superfícies 
següents:  
 
  

NNSS POUM 2ona aprovació 
inicial 

POUM aprovació 
provisional 

  ha % ha % ha % 
Sòl urbà 258,00 11,48% 253,49 11,43% 255,35 11,51% 
Sòl urbanitzable 45,80 2,04% 4,63 0,21% 4,64 0,21% 
Sòl urbanitzable no delimitat            
Sòl no urbanitzable 1.944,40 86,49% 1.960,13 88,36% 1.958,26 88,28% 
Superfície total 2.248,20 100,00% 2.218,25 100,00% 2.218,25 100,00% 

Taula 1: Proposta de classificació de sòl segons el planejament vigent, de la primera aprovació i la segona 
aprovació. Font. Elaboració pròpia a partir de la documentació del POUM  
 
Pel que fa a les actuacions en sòl urbà, cal constatar que es passa de 15 polígons d’actuació 
urbanística (PAU, en endavant) a 18 PAU en aquesta versió de la proposta. Concretament, i 
en relació amb la segona aprovació inicial, s’incorporen els PAU 4c Can Planells C, PAU 11 
Mataró, PAU 15 Canadà Parc 2 i el PAU 16 Mobir-Molinot, i es suprimeix el PAU 11 
Pocafarina. Pel que fa als PAU proposats, es passa d’una superfície total de 29,28 ha i 115 
habitatges de nova implantació, a 43,74 ha i un total de 118 habitatges. D’altra banda, es 
manté la proposta de PMU 1 Centre Cívic amb 0,47 ha i 10 habitatges. En relació amb el sòl 
urbanitzable delimitat, es mantenen els dos sectors de sòl urbanitzable, el SUD 1 Can 
Palomer – de 2,22 ha- i el SUD 2 Solana Nova -2,22 ha- ambdós al nucli de Vallgorguina, 
amb l’objectiu de completar la trama urbana i compensar la cessió avançada de l’escola 
(SUD 1) i obtenir els terrenys per fer un poliesportiu (SUD 2).  
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A partir de les dades de la memòria social i de les fitxes dels sectors, es pot concloure que 
de les actuacions programades en sòl urbà i urbanitzable es deriven un total de 198 
habitatges, 34.580 m2 de sostre residencial i 3.700 m² de sostre d’altres usos. Tot i així, s’ha 
constatat una discrepància del nombre d’habitatges nous ja que en la memòria social 
estableix 216 habitatges nous.  
 
Les diferents actuacions en sòl urbà i urbanitzable presenten les determinacions següents:  
 

Sector  Definició  Superfície 
(m2) 

Nou sostre 
residencial 

Sostre 
usos 

Habitatges 
nous 

SUD 1 Can Palomer 22.244 4.500 900 30 
SUD 2 Solana Nova 22.184 6.000 1.200 40 
PMU 1 Centre Cívic  4.707 1.000 400 10 
PAU 1 Solana Vella 32.713 4.956 - 14 
PAU 2 Montvall 1 27.860 2.929 - 10 
PAU 3 Montvall 2 24.122 515 - 1 
PAU 4a Can Planells a 14.483 817 - 3 
PAU 4b Can Planells b 13.360 763 - 4 
PAU 4c Can Planells c 10.998 2.645   10 
PAU 5 Carrer Montnegre 1.003 240 - 2 
PAU 6 Passeig de la Riera 5.058 1.875 - 18 
PAU 7 Carrer de l'Església 581 226 - 2 
PAU 8 Can Montasell 9.390 1.516 - 7 
PAU 9 Carretera Nova 3.086 1.397 - 16 
PAU 10 Can Puigdemir 20.484 1.532 - 6 
PAU 11 Mataró 3.994 1.469 - 7 
PAU 12 Can Pujades 91.128 1.200 - 2 
PAU 13 Equipament privat Can Pujades 24.797 - - - 
PAU 14 Canadà Parc 8.633 1.000 600 12 
PAU 15 Canadà Parc 2 8.100   600 4 
PAU 16 Mobir-Molinot 137.570 - - - 

  Total 34,89 34.580 3.700 198 

Taula 2. Habitatges i sostre dels PAU, PMU i SUD. Font. Memòria social  
 
A continuació, es mostren les superfícies per les diferents actuacions en sòl urbà i 
urbanitzable en relació amb els habitatges i el sostre per a activitats proposats en les dues 
versions del POUM, l’aprovada inicialment per primera i per segona vegada i la versió del 
POUM que serà objecte d’aprovació provisional.  
 

 
 POUM 2AI POUM AP 

PAU + PMU (ha) 29,75 44,21 
PAU+ PMU habitatges 125 128 
SUD (ha) 4,43 4,44 
SUD habitatges 70 70 
Total habitatges 195 198 
Densitat mitja 5,71 4,07 

Taula 3: Superfícies de les actuacions proposades i habitatges resultants. Font: Elaboració pròpia 
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Imatge 1. Actuacions al nucli de Vallgorguina del POUM aprovat inicialment per segona vegada (imatge esquerra) 
i versió per l’aprovació provisional (imatge dreta). Font. Elaboració pròpia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 2. Actuacions al nucli de Can Pujades, Canadà Park i Mobir-Molinot del POUM aprovat inicialment per 
segona vegada (imatges superiors) i la versió de l’aprovació provisional (imatges inferiors) Font. Elaboració pròpia 
 
Pel que fa al sòl no urbanitzable, en la proposta de POUM per a l’aprovació provisional 
presenta una superfície de 1.958 ha, en comptes dels 1.960 ha de l’anterior versió. Tot i que 
es produeix un canvi en la denominació de les zones proposades, es mantenen pràcticament 
les definicions i determinacions ja previstes la proposta de POUM aprovada inicialment per 
segona vegada. Tot i així, s’ha constatat un canvi en les superfícies qualificació per tal 
d’adequar-se a la realitat física dels terrenys. Les superfícies previstes relatives al sòl no 
urbanitzable en aquesta versió del POUM en relació amb la proposta aprovada inicialment 
per segona vegada són les que s’expressen a continuació:  
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Definició Superfície 
(ha) % Definició Superfície 

(ha) % Diferència 
2AI-AP 

20e Càmping 3,54 0,18% N4 Activitat autoritzada 4,05 0,21% 0,51 
21 Agrícola  13,64 0,70% N1a Rústic agrícola 12,38 0,63% -1,26 
21e Agrícola de protecció especial  156,87 8,00% N2a Protecció agrícola 147,73 7,54% -9,14 
22 Forestal  18,22 0,93% N1b Rústic forestal 18,22 0,93% 0,00 
22e Forestal de protecció especial 714,87 36,47% N2b Protecció forestal 721,37 36,84% 6,50 
25 ENP Montnegre Corredor 1.002,02 51,12% N3 Protecció sectorial 1.002,02 51,17% 0,00 
H Hidrològic 28,99 1,48% SH Sistema Hidràulic 28,99 1,48% 0,00 
V Viari 19,75 1,01% SX Sistema Viari  21,27 1,09% 1,52 
E Equipaments  1,51 0,08% SE Equipaments  1,51 0,08% 0,00 
T Equipaments tècnics 0,73 0,04% ST Equipaments tècnics 0,73 0,04% 0,00 
Total sòl no urbanitzable  1.960,14 100% Total sòl no urbanitzable  1.958,27 100% -1,87 

Taula 4: Qualificacions en sòl no urbanitzable prevista en la primera aprovació inicial i en la segona aprovació 
inicial. Font: Elaboració pròpia 
 
Tal i com s’ha esmentat, s’ha completat la regulació del sòl no urbanitzable previst en 
l’anterior versió de la proposta introduint esmenes i condicionants pel que fa a la l’admissió 
d’usos i construccions.  
 
Pel que fa a la clau N4. Activitat autoritzada (regulada en l’article 139 de les normes 
urbanístiques), comprèn els terrenys ocupats pel càmping Roquetes, on es permeten les 
construccions destinades a l’activitat de càmping i l’aparcament de caravanes, tramitant de 
manera prèvia un pla especial urbanístic. En relació amb l’anterior proposta, segons la 
memòria d’ordenació s’ha modificat el límit excloent els terrenys occidentals i substituint-los 
pels situats a llevant de l’activitat existent.  
 
Cal recordar que la zona rústic agrícola (clau N1a), d’acord amb l’article 140 de la normativa, 
comprèn els terrenys agrícoles, conreats o no en el moment de la seva classificació. En 
aquests terrenys es poden admetre actuacions específiques destinades a activitats o els 
equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. Així mateix, a banda de 
l’ús principal agrícola, s’admeten els usos següents: ramaderia, construccions i dependències 
pròpies dels usos i aprofitaments agrícoles, residència familiar, càmping, reconstrucció i 
rehabilitació de masies i cases rurals incloses en el catàleg, construccions i instal·lacions 
vinculades al manteniment de les obres públiques. Queden prohibits els usos forestals que 
puguin disminuir o anular el potencial agrícola.  
 
La zona rústic forestal (clau N1b) comprèn els terrenys definits en l’article 23 de la Llei 
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. D’altra banda, es mantenen usos alternatius a 
l’explotació forestal sempre i quan es regeixin per la norma fonamental de protecció i gestió 
de forest. Val a dir que es possibilita l’ús agrícola preexistent i les rompudes i les pistes 
forestals, tal i com es preveia en l’anterior proposta. Ara bé, tot i mantenir l’ús de càmping 
previst en l’anterior versió del POUM, s’incorpora l’obligatorietat d’ubicar els serveis comuns 
en un edifici existent per l’activitat de càmping, mantenint les prohibicions de realitzar 
moviments de terres, obertures de nova vialitat o instal·lació de bungalows. D’altra banda, en 
la nova proposta s’admeten els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en medi 
rural així com els usos educatius, culturals i de salut vinculats a espais oberts.  
 
Pel que fa a la zona qualificada com protecció sectorial (clau N3), recull els espais d’interès 
natural i la xarxa Natura, i els compresos en el Pla especial del Parc Montnegre i el Corredor. 
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Els usos estan regulats en els corresponents textos normatius derivats del Pla especial del 
Montnegre i el Corredor i del Pla d’espais d’interès natural (i xarxa Natura), tal i com figura en 
l’article 142 de la normes urbanístiques. En relació amb l’anterior versió del POUM, en aquest 
articulat s’incorpora el límit de l’àmbit de la Modificació del Parc, que s’està tramitant, de 
manera que un cop sigui executiu tingui efectes immediats. Així mateix, s’incorpora 
l’obligatorietat de donar compliment a l’annex 6 de l’Acord GOV/150/2014.  
 
Pel que fa a les subclaus zona Protecció agrícola (clau N2a), zona Protecció forestal (clau 
N2b) així com per a la zona Protecció sectorial (clau N3), a banda de les determinacions 
expressades anteriorment, addicionalment se’ls hi aplica la regulació definida en l’article 145 
de la normativa urbanística, segons la qual aquests sòls estan sotmesos a un règim especial 
de protecció i són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació o de transformació de 
sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial. Cal 
constatar que, en relació amb l’aprovació inicial, s’incorpora el condicionant d’ubicar 
preferentment en sòls de protecció preventiva, si la finca disposa d’aquesta qualificació, 
aquelles activitats definides com B i C segons el PTMB.  
 
La regulació de les construccions i edificacions pròpies d’una activitat rústica, com 
magatzems agrícoles, granges i hivernacles, resta definida en els articles 147, 148 i 149 
respectivament. Respecte als magatzems agrícoles, s’estableix una superfície mínima de 
conreus d’1 ha, un volum màxim edificable de 2.000 m3 i una alçada màxima de 7 m. En 
relació amb les granges, cal acreditar una propietat registral mínima de 2 ha, i el sostre 
màxim haurà d’estar justificat en el corresponent projecte tècnic, tot i que s’estableix una 
llargada màxima de 50 m. Val a dir que, en relació amb l’anterior versió, s’incorpora 
l’obligatorietat que el projecte tècnic corresponent haurà de justificar ambientalment que no 
s’alterarà la connectivitat ecològica, ni la integració paisatgística, ni generarà impactes 
ambientals negatius irreversibles. Els hivernacles hauran de tenir una vinculació directa amb 
una explotació agrícola que tingui la superfície mínima de la unitat mínima de conreu de 
regadiu (1 ha). S’estableix una alçada mínima de 5 m i una ocupació màxima del 40% del 
camp o terrassa.  
 
Altrament, aquesta proposta manté el títol V. Normativa ambiental, en la qual s’estableix el 
Pla d’actuació per a la millora de la connectivitat ecològica (article 178) i el Pla de restauració 
de les riberes de Vallgorguina i riera de Can Vilar (article 179). A més, en aquest títol 
s’incorporen mesures relatives a la preservació de terres i talussos (article 181), criteris 
generals d’estalvi energètic – els quals es completen en relació amb l’anterior versió - (article 
182), i criteris generals d’estalvi d’aigua (article 186), entre d’altres.  
 
Pel que fa a la regulació i desenvolupament dels sistemes, ordenats entre els articles 87 i 
101 de les normes, cal constatar que es mantenen les definicions previstes en l’anterior 
versió del POUM, tot completant la regulació relativa al sistema viari (SX) i al sistema 
hidrològic (SH) per limitar l’ús de paviments asfàltics i garantir la preservació de l’àrea de 
distribució de la llúdriga, respectivament.  
 
Tot i que no s’inclogui en la normativa urbanística, tant la memòria d’ordenació, l’estudi 
d’avaluació de mobilitat generada, com els plànols aportats, incorporen la subclau SX4 Via 
Blava. Aquest nou eix transcorre al llarg del recorregut de la riera de Vallgorguina i té la 
finalitat de crear un marc urbanístic i territorial adequat per difondre i fer accessible els 
diversos paisatges al llarg de les lleres dels tres rius.  
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Imatge 3: Qualificacions en sòl no urbanitzable definides en el POUM aprovat inicialment per segona vegada. 
Font: Documentació del POUM 
 
 
7. Valoració de l’expedient 
 
En primer lloc, i en relació amb la documentació ambiental aportada en dates 3 i 18 de 
desembre de 2018 per l’Ajuntament, es constata que l’informe de sostenibilitat ambiental 
(ISA, en endavant) acompleix el contingut establert en l’article 70 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, pel que fa a l’estructura i 
contingut. A més, cal destacar que, tot i que no li sigui d’aplicació, l’ISA incorpora les novetats 
introduïdes per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en relació amb 
l’impacte i la incidència de la proposta en el canvi climàtic, valorant la petjada de carboni 
associada al Pla.  
 
En relació amb la descripció del perfil ambiental del terme municipal, es valora positivament 
la informació aportada, destacant la descripció de l’evolució de les cobertes de sòl entre els 
anys 1946-2016, en la qual es palesa la maduresa i complexitat assolida pels boscos 
d’aciculifolis i l’augment de la superfície urbanitzada a expenses del sòl agrícola.  
 
D’altra banda, l’ISA completa els objectius i criteris a partir de les consideracions efectuades 
en el document de referència emès en data 28 de maig de 2009. En aquest sentit, els 
objectius i criteris exposats copsen els aspectes ambientalment rellevants definitoris del 
terme municipal, com són la dispersió dels assentaments, la presència de l’espai protegit 
Montnegre i el Corredor i l’interès connector associat als grans eixos compresos al municipi. 
Així mateix, es destaquen els indicadors proposats pels objectius, en especial el 
corresponent a les emissions de CO2 derivats del planejament.  
 
L’ISA incorpora cadascuna de les alternatives estudiades en les diferents fases de la 
tramitació així com la seva adequació als objectius ambientals prèviament definits, permetent 
identificar de manera clara l’evolució ambiental de la proposta objecte d’aprovació 
provisional. En aquest sentit, l’ISA quantifica l’impacte i les demandes de recursos derivats 
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dels habitatges de nova implantació. Tal i com s’ha esmentat anteriorment, cal destacar el 
càlcul de les emissions de CO2 derivats de la proposta, on es quantifica un total de 62.919 
tC02/any, inferiors als 95.684 t/CO2 que es derivarien del planejament vigent.  
 
Pel que fa als efectes, l’ISA realitza una valoració comparada de l’impacte potencial derivat 
del planejament vigent i del POUM que serà objecte d’aprovació provisional. En aquest sentit, 
cal posar de manifest que es corregeixen els impactes severs derivats de la dispersió i 
ocupació territorial i de la pèrdua de connectivitat ecològica fins a un nivell moderat, com a 
conseqüència de les modificacions introduïdes en la proposta. Així mateix, cal destacar les 
mesures ambientals recomanades per l’equip redactor les quals comporten una disminució 
notable de l’impacte generat. Cal posar de rellevància que aquestes recomanacions 
ambientals són incorporades a nivell normatiu, millorant la sostenibilitat global de la proposta.  
 
Cal valorar favorablement que l’ISA aporta el càlcul dels indicadors ambientals definits per 
cada alternativa valorada, posant de manifest la millora ambiental assolida de la proposta.  
 
Finalment, s’aporta el contingut i periodicitat del programa de vigilància ambiental, que 
consisteix en adoptar un conjunt de mesures de seguiment i supervisió per tal de verificar 
periòdicament l’eficàcia de l’evolució ambiental. D’una banda, es proposen un seguit 
d’indicadors que han de mostrar l’evolució del terme municipal i constatar el grau 
d’acompliment dels objectius ambientals. Així mateix, s’inclou la previsió d’elaborar i redactar 
anualment una memòria de seguiment que incorpori el càlcul dels indicadors esmentats. 
D'aquesta manera, es considera que el seguiment ambiental aportat s’ajusta a l’establert en 
l’article 29 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.  
 
Atenent l’exposat, es valora favorablement l’ISA aportat ja que compleix amb escreix el 
contingut definit per l’article 70 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, destacant la valoració de 
l’impacte derivat de la proposta, en especial la petjada de carboni associat als nous 
desenvolupaments, i les mesures ambientals contemplades per tal de minimitzar els impactes 
derivats de l’execució de la proposta.  
 
A continuació, es valora el grau d’incorporació de les aportacions amb contingut ambiental 
efectuades durant el període d’informació pública i dels informes dels organismes afectats 
per raó de les seves competències, a més d’analitzar els canvis introduïts respecte el Pla 
aprovat inicialment per segona vegada amb repercussions ambientals.  
 
Valoració del grau d’incorporació de les al·legacions amb contingut ambiental 
 
Segons es pot concloure de la documentació aportada, el Pla aprovat inicialment per segona 
vegada va estar sotmès a informació pública durant un termini superior a 45 dies, durant el 
qual es van rebre un total de 38 al·legacions.  
 
Cal destacar que la memòria ambiental incorpora les 9 al·legacions que presenten cert 
contingut ambiental i justifica com s’ha donat resposta. Un cop analitzades, sigui per la seva 
rellevància o pel seu grau d’incidència, se’n destaquen les següents: 
 
Al·legació núm. 33 
 
Sol·licita delimitar una unitat d’actuació, recolzada sobre la vialitat existent, a continuació del 
PAU 4 Can Planells, atenent la seva anterior classificació com a sòl urbà i seguint els 
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condicionants de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 12 
de març de 2014. 
 
S’estima l’al·legació, incorporant al Pla una nova unitat d’actuació, el PAU 4c Can Planells, 
amb cases aïllades, que possibilita la implantació de 10 habitatges. Aquesta nova actuació 
serà objecte d’una posterior valoració per tal d’analitzar la seva idoneïtat ambiental, atenent 
que aquests terrenys es classificaven de sòl no urbanitzable de protecció agrícola (clau 21) 
en l’anterior versió del POUM.  
 
Al·legació núm. 34 
 
Exposa que es vulnera l’avaluació ambiental estratègica atenent la insuficiència de l’estudi 
d’alternatives i perquè l’alternativa escollida no és viable tècnicament.  
 
Es dona resposta a aquest requeriment descrivint el procediment d’avaluació ambiental 
estratègica del POUM des de l’avanç fins a la tramitació actual. Així mateix, es ratifica la 
idoneïtat de les alternatives estudiades, atenent la justificació favorable realitzada en l’ISA.  
 
Al·legació núm. 38 
 
Sol·licita que es qualifiquin els terrenys de la seva propietat com a Zona agrícola, tal i com 
estaven definits en el planejament vigent i d’acord amb la seva realitat física.  
 
S’estima l’al·legació, ajustant el plànol d’ordenació al límit de la zona agrícola, tal i com es 
mostra a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 4: Canvi en la qualificació urbanística associat en el SNU. Font: Documentació aportada  

 
Valoració del grau d’incorporació dels informes sectorials recaptats 
 
L’annex d’informació pública del POUM per a l’aprovació provisional recull la totalitat dels 
informes que s’han recaptat sobre la segona aprovació inicial del POUM de Vallgorguina, de 
16 d’octubre de 2017, i justifica de manera genèrica com s’ha donat compliment, amb 
independència del seu contingut ambiental. Val a dir que en l’expedient administratiu aportat 
s’adjunta còpia integra de la totalitat dels informes emesos així com, en absència d’informe, 
s’acredita la realització de les consultes.   
 
Pel que fa a la memòria ambiental, es valoren les esmenes introduïdes d’acord amb l’informe 
proposta de memòria ambiental emès per aquesta Oficina Territorial en data 5 de maig de 
2014, així com les consideracions de caràcter ambiental realitzades pels diferents 
organismes durant la segona aprovació inicial. En aquest sentit, cal valorar favorablement la 
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valoració i anàlisi efectuades perquè s’evidencia com les diferents aportacions han permès 
millorar ambientalment la proposta.  
 
D’acord amb la memòria ambiental, els informes amb contingut ambiental recaptats sobre la 
segona aprovació inicial són els següents: 
 

- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (14.03.2018) 
- Agència Catalana de l’Aigua (13.03.2018) 
- Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona (09.04.2018) 
- Agència de Residus de Catalunya (25.01.2018) 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (1.12.2017) 
- Autoritat del Transport Metropolità (20.12.2017) 

 
Malgrat no s’ha obtingut resposta, en la documentació aportada s’acredita la realització de les 
consultes al públic interessat identificats en el document de referència, en concret a DEPANA 
i a l’ADENC.  
 
A continuació, es valora el grau d’incorporació de les aportacions amb contingut ambiental 
més rellevants efectuades pels organismes afectats per raó de les seves competències, i 
s’analitzen els canvis introduïts respecte el Pla aprovat inicialment que presenten efectes 
ambientals:  
 
1) Aportacions formulades per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 

Barcelona (14.03.2018) 
 

- Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, i incorporar les seves 
prescripcions, si s’escau, d’acord amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.  
 
Els pronunciaments de l'administració hidrològica sobre el Pla de referència es valoraran 
posteriorment.  
 
Així mateix, caldrà consultar a la resta de les administracions públiques afectades i al públic 
interessat identificat en el document de referència emès per aquesta Oficina Territorial en 
data 28 de maig de 2009. 
 
Segons la documentació aportada, s’ha consultat al públic interessat i a les administracions 
públiques afectades identificades en el document de referència emès per aquesta Oficina 
Territorial, tot i que no es constata l’acreditació de consultes a la Direcció General 
d’Arquitectura del Paisatge i al Programa de Planejament Territorial de la Secretaria per a la 
Planificació Territorial, actualment integrats en la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori. No 
obstant l'anterior, es té constància que en sessió de 20 de març de 2019, la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Barcelona va emetre l'informe urbanístic i territorial previst en la 
disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, sobre el Pla de 
referència, el qual versa sobre les matèries competència dels organismes esmentats. 
 
- Caldrà determinar de manera inequívoca els habitatges nous resultants de la proposta en la 
totalitat de la documentació que forma part del POUM, per tal de poder valorar el seu 
impacte derivat en relació amb el consum i quantificar els recursos necessaris per satisfer la 
seva demanda addicional. En aquest sentit, caldrà actualitzar el càlcul d’emissions de GEH.  
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En relació amb l’anterior, a banda dels habitatges de nova implantació, caldrà quantificar els 
habitatges pendents de desenvolupar en sòl urbà per tal de poder ponderar de manera 
adequada el consum de sòl necessari per tal d’abastir les necessitats de creixement previstes 
 
D’acord amb la memòria ambiental, l’ISA analitza els habitatges previstos en la memòria 
social i els té en compte per tal d’avaluar els impactes derivats. Així mateix, assegura que 
l’ISA aportat actualitza els càlculs d’emissions de GEH a partir de les dades facilitades per 
l’equip redactor del Pla, quantificant la petjada de carboni de la proposta en unes 62.919 t 
C02/any. 
 
- Caldrà considerar com a sòl no urbanitzable l’àmbit de Can Pujades, o en qualsevol cas, 
evitar la seva consolidació, atenent la manca de continuïtat que presenta amb la trama 
urbana existent, l’impacte paisatgístic derivat, l’afectació a l’eix d’interès connector de l’espai 
d’interès connector Montnegre i el Corredor situat al sud de Vallgorguina i l’impacte sobre la 
permeabilitat i estabilitat del sòl que se’n derivaria del seu desenvolupament. 
 
En la memòria ambiental s’exposa que no és possible mantenir l’àmbit de Can Pujades com 
a sòl no urbanitzable, ja que la seva legalitat jurídica està avalada pel Pla parcial de Can 
Pujades, amb aprovació definitiva en data 24 de gener de 1990. Tot i això, per tal de donar 
resposta a les consideracions efectuades en l’informe d’aquesta Oficina Territorial, es 
proposa minimitzar la seva implantació adoptant un conjunt de mesures: 
 

- Es redueix la superfície del sector, limitant l’àmbit a 7 parcel·les, 5 de les quals ja 
estan edificades.  

- Es delimita un perímetre màxim d’edificació per minimitzar l’impacte paisatgístic.  
- S’afegeix a l’article 111. Cases aïllades R6. Can Pujades, l’obligatorietat de mantenir 

la vegetació autòctona existent i assegurar la implantació de tanques permeables a la fauna.  
 
En relació amb l'anterior, cal dir que si bé es planteja acabar de consolidar un assentament 
urbà de caràcter aïllat atesa la seva situació urbanística, derivant-se un impacte sobre la 
biodiversitat i la connectivitat ecològica de l'àmbit, es considera que aquesta darrera proposa 
suposa una millora respecte les anteriors versions del Pla, tot delimitant-se el gàlib màxim 
d’ocupació de les parcel·les amb aprofitament. Tot i així, atenent que aquesta delimitació 
ocupa terrenys forestals i que, un cop valorades les normes urbanístiques trameses s'ha 
constatat que no han recollit les mesures establertes en la memòria ambiental relatives a la 
preservació de la vegetació autòctona i a la permeabilitat de les tanques, es requereix la seva 
incorporació en l'article 111 de la normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 5: Determinacions del PAU 12 Can Pujades amb hàbitats d’interès comunitari. Font: Elaboració pròpia 

aprovació provisional PAU 12 per  a 
PAU 12 per a l’aprovació provisional 
PAU 12 aprovat inicialment  2 vegada 

Perímetre màxim d’edificació 
 Edificis existents  
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- Caldrà homogeneïtzar les mesures d’adaptació topogràfica definides en la normativa 
urbanística, atenent la discrepància detectada entre els articles 138 i 187, prenent com a 
referència les que comportin un menor moviment de terres i una major adequació a la 
morfologia existent. 
 
Segons la memòria ambiental, s’homogeneïtzen les mesures d’adaptació topogràfica per tal 
que comportin un menor moviment de terres i una major adequació a la morfologia existent. 
En aquest sentit, s’elimina l’apartat 2 de l’article 187 que feia referència a uns talussos de 
terres permanents amb unes pendents de 3H:2V, mantenint com a llindar el pendent màxim 
establert en l’apartat 3 de l’article 138, ja que segons la documentació ambiental comporta un 
moviment de terres més regulat.  
 
Tenint en compte que l’esmentat apartat possibilitat desmunts o terraplens fins a 6 m 
d’alçada amb la implantació talussos de pendent 1H:1V (100%), sensiblement superior a 
l’establerta en l’anterior article 187, cal qüestionar la idoneïtat de la mesura emprada, tenint 
en compte, a més, que en l’apartat 5 del mateix article 138 s'estableix que els talussos dels 
moviments de terres no tindran un pendent superior al 50% (2H:1V), condicionant que resulta 
contrari amb les pendents del 100%.  
 
Atenent l’anteriorment esmentat, es fa palès que, d’una banda, es manté la manca de 
coherència entre les mesures d’adaptació topogràfica definides en la normativa urbanística i, 
d’altra banda, es qüestiona que la regulació definida en l’article 187 en aquesta versió del 
POUM garanteixi una major adaptació topogràfica i menors moviments de terres que la 
pendent màxima de 3H:2V que es preveia en l’anterior proposta.  
 
A més, cal indicar que l’ISA per a l’aprovació provisional estableix que els talussos de terres 
permanents han de presentar un pendent màxim de 3H:2V, com a mesura per a reduir 
l’impacte sobre l’alteració de la morfologia del terreny, sempre d'acord amb les prescripcions 
dels estudis geotècnics, per tal de garantir la seva estabilitat a llarg termini, i es previngui 
l'erosió, es faciliti la revegetació i es limitin les pèrdues de sòl.  
 
Per tant, es reitera el requeriment efectuat d’homogeneïtzar les normes urbanístiques prenent 
com a referència la mesura establerta en l’ISA de limitar en els talussos pendents màxims de 
3H:2V, tot aplicant tècniques de bioenginyeria en els casos que no es compleixi aquest criteri.  
 
- Caldrà valorar l’impacte sobre la permeabilitat del sòl i la qualitat paisatgística de possibilitar 
moviments de terres per fer terrasses que poden originar feixes, desmunts o terraplens, de 
fins a 6 m d’alçada, atenent, a més a més, que l’amplada mínima d’aquestes haurà de ser 
com a mínim el doble del desnivell que provoquen, tal i com es deriva de l’article 138. 
 
En l’ISA per a l’aprovació provisional no es constata que s’hagi valorat l’impacte de permetre 
moviments de terres per fer terrasses amb feixes de fins a 6 m d’alçada. En aquest sentit, tot 
i incorporar com a condicionant que els talussos resultants es tractaran amb tècniques de 
bioenginyeria per tal de donar compliment al condicionant efectuat, no s’eviten els moviments 
de terres ni l’impacte derivat de generar feixes de fins a 6 m, tenint en compte, a més, que 
l’amplada mínima d’aquestes ha de ser com a mínim el doble del desnivell que provoquen.  
 
Per tant, cal reiterar la prescripció efectuada per aquesta Oficina Territorial.  
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- Caldrà realitzar un tractament superficial dels camins i vies rurals d’acord amb la natura i el 
règim del sòl no urbanitzable, evitant en qualsevol cas paviments impermeables o de 
naturalesa asfàltica, per tal de preservar la permeabilitat del sòl.  
 
Segons la memòria ambiental, per tal de donar compliment a aquest requeriment es completa 
l’article 134. Camins i vies rurals amb el següent apartat: “En el tractament superficial dels 
camins i vies rurals s’evitaran els paviments impermeables o de naturalesa asfàltica”. A més, 
segons s’exposa en la memòria ambiental, es modula l’article 93. Xarxa de camins amb 
l’apartat 7.   
 
- Caldrà valorar l’impacte sobre la permeabilitat del sòl agrícola que es pot derivar de les 
determinacions de l’article 148 atès que no concreta restriccions ni d’ocupació ni de sostre 
per les granges. En aquest sentit, caldrà establir mesures i limitacions en relació amb les 
noves construccions pecuàries per tal d’assegurar el manteniment de la funcionalitat i 
permeabilitat associada als sòls agrícoles.  
 
Segons la memòria ambiental, es completa l’apartat c del punt 3 de l’article 148 
Construccions agropecuàries, incorporant l’obligatorietat que en el projecte tècnic es justifiqui 
que no s’alterarà la connectivitat ecològica, ni la integració paisatgística ni es generaran 
impactes negatius ambientals insostenibles i irreversibles en l’entorn. Tot i que aquest 
condicionant esdevé una millora en relació amb l’anterior versió del POUM, no es valora 
l’impacte global i acumulat sobre el consum i ocupació de sòl del sòl agrícola que es pot 
derivar d’una potencial implantació sense restriccions de superfície de les construccions 
agropecuàries.  
 
Per tant, sens perjudici de la millora, cal reiterar el compliment de la prescripció emesa per 
aquesta Oficina Territorial en el sentit d’assegurar el manteniment de la funcionalitat i la 
permeabilitat associada als sòls agrícoles.  
 
- Caldrà valorar l’exclusió de les activitats de càmping del sòl agrícola i forestal en el sentit 
expressat per l’EAE, atenent l’impacte sobre l’ocupació i permeabilitat del sòl que es deriva 
d’aquests tipus d’activitats.  
 
D’acord amb la memòria ambiental, no s’exclouen els usos de càmping ja que es justifica la 
necessitat tenint en compte la presència en el municipi del Parc Montnegre-el Corredor. Tot i 
això, s’afegeix a l’article 141. Rústic forestal, l’obligatorietat que les activitats de càmping 
situïn els serveis comuns en una edificació existent i es pogui requerir l’avaluació d’impacte 
ambiental (ordinària o simplificada) del projecte del càmping si cal assegurar la preservació 
dels valors de l’entorn, en cas que sigui necessari. 
 
Tenint en compte l’anteriorment esmentat, es valora adequadament la mesura establerta.  
 
- Caldrà completar la regulació establerta per la clau 25 Espais naturals de protecció 
Montnegre Corredor, amb les mesures de conservació establertes en l’annex 6 de l’Acord 
GOV/150/2014, de 4 de novembre, per als hàbitats d’interès comunitari considerats elements 
clau de conservació.  
 
Tal i com es recull en la memòria ambiental, es completa l’article 142. Protecció sectorial. 
clau N3 per tal de donar compliment a l’annex 6 de l’Acord de Govern 150/2014. 
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- Caldrà evitar aquelles actuacions que comprometin la qualitat ecològica de la riera de 
Vallgorguina, atès que comprèn una àrea de distribució de la llúdriga, així com preservar de 
manera reglada les seves vores, d’acord amb l’establert en la Llei 42/2007, de 13 de 
desembre. 
 
Tal i com es recull en la memòria ambiental, es completa l’article 101. Sistema hidràulic amb 
l’apartat 10, per tal de preservar les vores de la riera de Vallgorguina, en l'àrea de distribució 
de la llúdriga, i s'evitaran aquelles actuacions que comprometin la seva qualitat ecològica.  
Per tant, es dona compliment a la consideració efectuada.  
 
- Caldrà especificar en les fitxes dels sectors PAU 4a, PAU 4b, PAU 6, PAU 12, SUD 1 i SUD 
3 l’obligatorietat d’integrar els hàbitats de ribera dins el sistema d’espais lliures, garantint la 
seva preservació i protecció, tal i com estableix l’EAE adjuntat.  
 
Tal i com exposa la memòria ambiental, en les fitxes dels sectors esmentats s’incorpora la 
mesura esmentada donant compliment al requeriment.  
 
- Caldrà justificar la necessitat d’ampliar les instal·lacions del càmping existent en sòls de 
protecció especial segons el planejament territorial, atenent l’afectació als hàbitats d’interès 
comunitari identificats i la seva proximitat a la riera de Vallgorguina. En cas que es justifiqui 
aquesta necessitat, caldrà prioritzar l’ampliació de l’activitat en la zona oriental adjacent, 
corresponent a un espai amb menys valors ambientals que els presents en l’àmbit proposat 
pel Pla.  
 
La documentació aportada justifica que les instal·lacions de càmping Roquetes són anteriors 
a l’aprovació del planejament territorial i que, tot estar en terrenys de protecció especial, 
ocupen terrenys amb bona accessibilitat.  
 
Segons la memòria ambiental, es rectifica el seu àmbit tot desplaçant l’ampliació de l’activitat 
de càmping a la zona de llevant, corresponent a uns espais amb menys valors ambientals.  
No obstant l’anterior, i analitzat el límit proposat pel POUM per a la versió provisional, es 
constata que l’activitat s’amplia en la seva vessant sud-oest, on es detecta la presència 
d’hàbitats d’interès comunitari, en comptes d’ocupar la zona llevant desproveïda de vegetació 
catalogada, tal i com s’assegura en la memòria ambiental. Altrament, la nova proposta 
suposa una major afectació en termes quantitatius, ja que es passa d’una afecció potencial 
de 0,68 ha de terrenys catalogats en la proposta aprovada inicialment per segona vegada a 
una afecció potencial de 0,88 ha en aquesta nova versió del planejament.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 6: Afectació de terrenys catalogats en les dues versions de l’ampliació de càmping. Font: Elaboració pròpia  

Límit càmping 

Límit càmping aprovació inicial   
 

Límit proposat 
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En conseqüència, cal reiterar el compliment de la consideració esmentada.  
 
- S’hauran d’ubicar preferiblement aquelles activitats definides com tipus B i C en sòls de 
protecció preventiva (clau 21 i clau 22) segons s’estableix en l’article 2.13 de les normes 
d’ordenació territorial del PTMB i així fer efectiva la regulació de protecció addicional que se’n 
deriva de l’article 145 de les normes urbanístiques pel que fa als sòls de protecció especial.  
 
Segons la memòria ambiental, es dona compliment a aquest condicionant, incorporant en 
l’article 145 que les activitats tipus B i C s’ubiquin preferiblement dins els sòls de protecció 
preventiva en el cas que la finca disposi d’aquesta qualificació. En relació amb aquesta 
resposta, cal palesar que aquest condicionant no s’adequa a la finalitat de la mesura 
establerta, que comportava realitzar una valoració territorial més àmplia per tal d’ubicar les 
activitats B i C en els sòls de menys valor ambiental presents en el terme municipal. Per tant, 
no s’ha donat compliment al requeriment efectuat i en conseqüència, caldrà modificar l’article 
145 per tal que activitats definides com tipis B i C s’ubiquin preferiblement en els sòls de 
protecció preventiva existents en el terme municipal. 
 
- Caldrà qualificar de manera adequada atenent les característiques fisiogràfiques i cobertes 
que caracteritzen el sòl ja que s’ha detectat que algunes zones de masses forestals de ribera 
consolidades s’han qualificat com a zona agrícola (clau 20). 
 
Analitzats els plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable per a l’aprovació provisional, es 
constata que s’han modificat les qualificacions de sòl agrícola identificats en l’informe emès 
per aquesta Oficina Territorial que comprenia terrenys forestals per tal d’adequar la 
qualificació resultant a les seves característiques (clau N2a i N2b).  
 
- En relació amb l’anterior, caldrà valorar de manera exhaustiva els emplaçaments idonis per 
acollir nous sòls agrícoles atenent les limitacions ambientals anteriorment esmentades, en 
especial la preservació dels hàbitats de ribera de caràcter prioritari associats a la xarxa 
fluvial, amb una regulació específica, si s’escau, que asseguri la seva protecció.  
 
Tot i mantenir la possibilitat l’ús agrícola preexistent i les rompudes i les pistes forestals, en la 
memòria ambiental es respon que no es considera adequat realitzar una delimitació estricta i 
exacta de les masses de ribera, atenent que poden ser susceptibles de consolidar nous 
espais. En aquest sentit, cal destacar que es completen els articles 140. Rústic agrícola i 141. 
Rústic forestal en aquesta nova versió del POUM amb l’apartat 5, on es garanteix la 
conservació de la vegetació de ribera.  
 
- S’hauran d’incorporar els plans definits en els articles 178 i 179 de la normativa urbanística 
en el pla d’etapes preveient la seva dotació econòmica per tal d’assegurar la seva execució.  
 
Tal i com s’exposa en la memòria ambiental, aquests dos plans especials s’incorporen en 
l’agenda del Pla, amb una dotació econòmica de 12.000 euros per a la redacció de cadascun 
d’ells i un desenvolupament previst per al segon sexenni. Per tant, s’ha donat resposta a 
aquests requeriment.  
 
- Caldrà introduir les mesures necessàries per assegurar la màxima eficiència energètica dels 
nous edificis amb la finalitat de no comprometre el compliment dels objectius ambientals 
marcats per la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig, així 
com atendre les determinacions de l’article 27 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, de canvi 
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climàtic, en què les noves edificacions s’hauran d’ajustar a la definició d’edifici de consum 
d’energia gairebé nul. 
 
Segons s’expressa en la memòria ambiental, es complementa en l’article 182 Criteris 
d’estalvi energètic amb un conjunt de punts on es prioritzen els elements d’enllumenat públic 
de baix consum, l’ús de tecnologies ecoeficients en tots els edificis públics i l’ús d’energies 
renovables. Així mateix, s’incorpora que les noves àrees residencials hauran de ser el màxim 
d’autosuficients possibles.  
 
- Caldrà valorar incorporar en la normativa urbanística la mesura prevista en l’estudi 
ambiental estratègic, d’incloure tots els espais de l’estructura d’espais lliures (SNU) en la 
zona E1, de màxima protecció contra la contaminació lumínica, llevat dels casos que no sigui 
possible per raons de seguretat.  
 
Tal i com s’exposa en la memòria ambiental, aquest condicionant es transcriu literalment en 
l’article 189.  

 
2) Aportacions formulades per l’Agència Catalana de l’Aigua (13.03.2018) 

 
L’Agència Catalana de l’Aigua va emetre informe, en data 13 de març de 2018, sobre la 
segona aprovació inicial del POUM, en el qual s’establiren, entre d’altres, les consideracions 
següents:  
 
‐ Pel que fa a la inundabilitat, s'informa que s’haurà de delimitar la zona de flux i zona 
inundable de la riera de Can Vilar i adequar les activitats i usos del sol a aquesta delimitació. 
 
Pel que fa a la zona de flux preferent i zona inundable respecte a la riera de Vallgorguina, 
també s'hauran adequar les activitats i usos del sol a aquesta delimitació. Aquesta delimitació 
realitzada per l'ACA s’adjuntarà a l'informe. En tot cas, l'esmentada adequació haurà de ser 
coherent amb la condició bàsica del sol, rural o urbanitzat, que determini l'Ajuntament de 
Vallgorguina d'acord amb l'autoritat urbanística. 
 
 L'Ajuntament també haurà d'elaborar un Pla d'Actuació municipal (PAM) front inundacions 
per tal de gestionar el risc. 
 
- En relació amb les afeccions mediambientals, s'informa que si d'acord amb els resultats de 
l'estudi d'inundabilitat, el POUM aporta alguna proposta per fer front al risc d'inundabilitat (o 
altres actuacions encara que tinguin altres finalitats) que puguin afectar al Domini Públic 
Hidràulic, aquestes hauran de ser valorades també sota criteris mediambientals en l'informe 
de sostenibilitat ambiental. Totes aquestes actuacions hauran de ser compatibles amb els 
criteris d'aquesta Agencia publicats en "Criteris d'intervenció en espais fluvials", redactat per 
l'ACA (www.gencat.cat/aca).  
 
- Cal recordar que el domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de 
carregues i beneficis, per lo que caldrà revisar i modificar el POUM evitant que es produeixi 
aquesta situació, qualificant totes les lleres públiques com a sistema hidràulic. S’haurà de 
revisar ja que hi ha lleres qualificades com a equipaments, zona verda, residencial i on no 
s'ha realitzat la qualificació del curs d'aigua com a Sistema Hidràulic, quedant aquest també 
qualificat de la mateixa manera que els terrenys que travessen. 
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- Respecte el sanejament, i ates que els creixements urbanístics es duran a terme en zona 
urbana adjunta al nucli, que es tracta de creixements residencials i comparativament petits, 
aquesta Agència proposa que s'hauran de connectar al sistema públic de sanejament amb la 
conseqüent subscripció de la Taxa de Sanejament. L'Ajuntament de Vallgorguina, en l’àmbit 
de les seves competències haurà de promoure o executar directament les actuacions 
necessàries per a garantir el sanejament de les aigües residuals urbanes, ja sigui amb 
actuacions d'ampliació de l'EDAR existent o amb la construcció de nous sistemes per part 
deis nous sectors, que puguin depurar les aigües residuals que generin. 
 
- Caldrà tenir en compte les consideracions indicades respecte les xarxes d'aigües pluvials i 
les autoritzacions d'abocament de les masies o cases rurals no connectades a la xarxa 
municipal. 
 
Segons la memòria ambiental, s’incorporen un conjunt de canvis en la proposta per a 
l’aprovació provisional per tal de donar compliment als requeriments efectuats pel que fa a la 
inundabilitat i les afeccions ambientals. En aquest sentit, es completa l’article 101 relatiu al 
sistema hidràulic per tal de fer referència a la regulació dels usos i activitats en la zona de flux 
preferent atenent la modificació del Reglament de Domini Públic Hidràulic. També s’incorpora 
a l’agenda del Pla, l’elaboració del Pla d’Actuació municipal (PAM). A més, l’ISA aportat 
exposa les mesures proposades a l’estudi d’inundabilitat i les valora ambientalment.  
 
Aquesta darrera proposta per a l'aprovació provisional va ser valorada en un nou informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, de 30 de gener de 2019, en el qual es posà de manifest que 
els canvis introduïts no donaven compliment a les consideracions anteriorment exposades, 
de manera que conclogué reiterant la majoria de les prescripcions a incorporar. 
 
Atenent l'anterior, l'Ajuntament de Vallgorguina va presentar a l'administració hidrològica i a 
l'òrgan ambiental una addenda del POUM que incorpora totes les modificacions a realitzar en 
la documentació presentada anteriorment, per tal d’ajustar-se a les consideracions fetes per 
l’Agència Catalana de l’Aigua el 30 de gener de 2019. Aquesta addenda ha estat analitzada 
en el darrer informe de 15 de març de 2019, el qual conclou en el sentit següent: 
 
- Pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement. 
 
- En relació amb les afeccions mediambientals, s’informa que si d’acord amb els resultats de 
l’estudi d’inundabilitat, el POUM aporta alguna proposta per fer front al risc d’inundabilitat (o 
altres actuacions encara que tinguin altres finalitats) que puguin afectar al Domini Públic 
Hidràulic, aquestes hauran de ser valorades també sota criteris mediambientals en l’informe 
de sostenibilitat ambiental. Totes aquestes actuacions hauran de ser compatibles amb els 
criteris d’aquesta Agència publicats en “Criteris d’intervenció en espais fluvials”, redactat per 
l’ACA. 
 
- En relació amb l’abastament, s’informa favorablement d’acord amb les consideracions fetes 
en l’apartat “Abastament d’aigua” del present informe. El desenvolupament dels diferents 
planejaments del POUM estaran condicionats a la disponibilitat d’aigua en cada moment, 
segons l’estat d’execució de les infraestructures previstes. 
 
- Respecte el sanejament s’informa favorablement. Caldrà tenir en compte les consideracions 
indicades respecte les xarxes d’aigües pluvials i les autoritzacions d’abocament de les 
masies o cases rurals no connectades a la xarxa municipal. 
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En tot cas, el domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de càrregues i 
beneficis. 
 
Donat el pronunciament favorable de l'administració hidrològica, es consideren 
complimentades les seves consideracions, si bé caldrà incorporar en la documentació que 
conformi el POUM a aprovar definitivament les modificacions proposades en l'addenda 
esmentada. 
 
3) Aportacions realitzades per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (1.12.2017) 
 
Tal i com es recull en la memòria ambiental, en l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, es considera que la documentació incorporada en relació amb els riscos geològics 
és formalment suficient i idònia, donant compliment a la normativa d’aplicació.  
 
4) Aportacions realitzades per l’Autoritat del Transport Metropolità (20.12.2017) 
 
Tal i com figura en la memòria ambiental, l’Autoritat del Transport Metropolità va emetre 
informe concloent de manera favorable sobre el document aprovat inicialment per segona 
vegada, tot i que va establir una sèries de condicionants relatius al seu desenvolupament, 
destacant els següents:  
 
- Revisar el càlcul dels desplaçaments generats en l’EAMG ja que s’aporten informacions 
contradictòries respecte a les superfícies de sòl i sostre. 
- Relacionar directament el repartiment modal proposat (increment del 20% en modes no 
motoritzats i del 20% en desplaçaments en transport públic) amb les propostes sobre les 
xarxes de mobilitat, de tal manera que l’oferta prevista pugui absorbir la nova demanda 
generada.  
 
Segons exposa la memòria ambiental, i tal s’ha pogut constatar en la documentació aportada, 
s’actualitza l’EAMG donant compliment a les consideracions anteriors.  
 
5) Aportacions realitzades de l’Agència de Residus de Catalunya (25.01.2019) 
 
L’Agència de Residus de Catalunya emeté informe favorable amb un seguit de 
consideracions, les quals s’incorporen en la seva totalitat en l’article 185 de la normativa 
urbanística.  
  
6) Aportacions realitzades per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de 

Barcelona (09.04.2018) 
 
Tal i com s’exposa en la memòria ambiental, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona emeté informe favorable sobre la proposta del POUM, sent 
compatible amb el Pla especial de protecció del Parc del Montnegre i el Corredor, amb el 
benentès que s’incorporessin les consideracions següents:  
 
- Caldrà definir la prevalença del Pla especial de protecció en cas de contradicció.  
 
Cal constatar que l’apartat 4 de l’article 142 de les normes incorpora al següent: “en cas de 
contradicció entre les normes urbanístiques del POUM i el Pla especial de protecció, 
prevaldran les del Pla especial”.  
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- Caldria preveure dins les normes urbanístiques la manera de resoldre la futura ampliació de 
l’EIN Serres del Montnegre-el Corredor.  
 
En l’apartat 2 relatiu a l’àmbit de la clau N3. Protecció especial, s’estableix que es delimita 
dins el sòl no urbanitzable l’àmbit de la Modificació, el qual un cop aprovat tindrà efectes 
immediats.  
 
- Caldrà preveure que en la redacció de la futura variant C-61 es tinguin en compte els 
condicionats ambientals en el moment de realitzar l’avaluació d’impacte ambiental.  
 
S’incorpora en l’apartat 7 de l’article 192 la necessitat de valorar ambientalment l’alta qualitat 
botànica dels hàbitats que es troben en el desdoblament de la C-61, donant compliment al 
requeriment efectuat.  
 
- Caldrà tenir en compte en el Catàleg de béns els arbres monumentals Pi xic de Tapioles, el 
Suro d’en Tustet i el Pi florit.  
 
Tot i que la memòria ambiental assegura que aquests elements s’han incorporat al Catàleg, 
no es constata la seva inclusió. Per tant, caldrà donar compliment a aquesta consideració.  
 
Valoració dels canvis introduïts en la proposta per a l’aprovació provisional  
 
A continuació, s’estudien aquelles modificacions introduïdes en la proposta del POUM que ha 
de ser objecte d’aprovació provisional i que no han estat avaluades anteriorment.  
D’una banda, pel que fa a les actuacions en sòl urbà, s’incorporen tres nous PAU’s 
residencials, corresponents al PAU 4c Can Planells C, PAU 11 Mataró, i PAU 15 Canadà 
Parc 2, i un industrial, el PAU 16 Mobir-Molinot. Cal constatar que els PAU 11 i PAU 15 
s’integren dins el sòl urbà ja previst en l’anterior fase de tramitació i, per tant, no es derivarà 
un consum addicional de sòl, tot i la previsió d’11 nous habitatges D’altra banda, pel que fa al 
PAU 16, de 13,75 ha, ja corresponia a sòl urbà pel planejament vigent, únicament presenta 
l’objectiu de finalitzar les obres d’urbanització pendents i, per tant, no es deriva nova 
implantació de sostre que comporti nous consums de recursos.  
 
En relació amb al PAU 4c, d’1,1 ha i 10 habitatges nous, s’ubica en terrenys previstos com a 
sòl no urbanitzable en l’anterior versió del POUM, tot i que classificats de sòl urbà pel 
planejament vigent. Tenint en compte que les zones d’aprofitament privat es situen fora de 
sòls amb presència de vegetació consolidada i de terrenys amb pendents significatives, no es 
realitza cap consideració al respecte, malgrat la consolidació d’un nucli aïllat que se’n deriva. 
 
Pel que fa el sòl no urbanitzable, cal constatar que el POUM per a l’aprovació provisional 
preveu la proposta de Via Blava. Aquest nou sistema viari SX4 pretén ser un eix de 
recorregut fluvial per la riera de Vallgorguina que possibiliti la connexió entre els nuclis de 
Vallgorguina i Sant Celoni.  
 
En aquest sentit, la proposta amb una longitud aproximada de 5,6 km, travessa l’espai 
protegit de la xarxa Natura Serres del litoral Septentrional així com altres àmbits d’elevada 
sensibilitat ambiental, com són l’àrea de distribució de la llúdriga i hàbitats catalogats de 
caràcter prioritari. A més, tot i que la major part del recorregut sembla coincidir en camins i 
corriols existents, el darrer tram projectat comportaria l’obertura d’un nou vial, de manera 
adjacent a la Via Verda, contemplada en l’anterior versió del POUM.  
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Imatge 7: Via Blava i Via Verda amb valors ambientals rellevants i detall de darrer tram. Font: Elaboració pròpia 
 
Cal constatar que la normativa urbanística no incorpora aquest nou sistema viari i, per tant, 
no es defineixen quines característiques tècniques tindrà, sens perjudici de la regulació ja 
definida en els articles 134 Camins i vies rurals i 136 Infraestructures viàries i lineals en sòl 
no urbanitzable. A més, en l’ISA aportat no es valora la idoneïtat de la proposta, tenint en 
compte els valors ambientals i paisatgístics existents i els impactes derivats, tant de 
l’execució de nous vials com de la freqüentació derivada del seu us. Cal afegir que aquesta 
via presenta una duplicitat amb la ja prevista Via Verda, en el sentit de connectar els nuclis 
de Sant Celoni i Vallgorguina, i per tant, caldrà racionalitzar ambdós recorreguts per tal de 
minimitzar l’impacte. En qualsevol cas, caldrà atendre al resultat de l'avaluació d'impacte 
ambiental a la qual restarà subjecta la seva implantació, d'acord amb l'article 7.2 de la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.  
 
Per últim, cal reiterar que en data 5 de març de 2019, l’Ajuntament de Vallgorguina presentà 
al registre electrònic del Departament de Territori i Sostenibilitat una addenda a la 
documentació del POUM per a l'aprovació provisional (presentada el 18 de desembre de 
2018), amb la finalitat de donar compliment a les consideracions efectuades per l’Agència 
Catalana de l’Aigua en diversos informes emesos sobre el Pla de referència.  
 
D’entre les qüestions que es proposen incorporar, es destaquen la modificació de la 
memòria, les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació per tal de delimitar i concretar els 
usos de la zona de flux preferent de la riera de Vallgorguina; de la fitxa del PAU 6 Passeig 
Riera per precisar que els terrenys situats entre el límit del polígon i la delimitació de la zona 
de flux preferent quedaran lliures d’edificació; i dels plànols d’ordenació per incorporar a la 
llegenda el sistema hidràulic; així com incorporar en diverses fixes de sectors del recordatori 
que el domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de càrregues i beneficis. 
 
Atenent el caràcter de les modificacions proposades així com la valoració favorable per part 
de l’Agència Catalana de l’Aigua en l’informe de 15 de març de 2019, no s’efectuen 
consideracions ambientals al respecte, si bé es recorda que caldrà incorporar en la 
documentació que conformi el Pla d'ordenació urbanística municipal a aprovar definitivament 

Via Verda 

Via Blava 
Distribució de la llúdriga 
Xarxa Natura  
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aquestes modificacions proposades en l'addenda presentada per l’Ajuntament de 
Vallgorguina el 5 de març de 2019. 
 
Conclusions del procés d’avaluació 
 
Respecte a la valoració del procediment d’avaluació ambiental al qual s’ha sotmès el POUM 
de Vallgorguina, cal constatar una evolució favorable del mateix. Tal i com es mostra en la 
memòria ambiental i en l'ISA, en els quals s’analitzen les diferents alternatives plantejades en 
cadascuna de les fases de tramitació, des de l’aprovació inicial fins a la proposta per a 
l'aprovació provisional, s’ha disminuït el sòl urbà i urbanitzable passant de 267 ha a unes 250 
ha i de 494 a 198 habitatges nous. Així mateix, s’ha desestimat la implantació de nous 
sectors de creixement i/o ampliació dels previstos en el planejament vigent, els quals 
comportaven un gran impacte sobre la permeabilitat i connectivitat ecològica del municipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 8: Evolució del sòl urbà i urbanitzable al llarg del procés d’avaluació ambiental. Font: Elaboració pròpia 
 
D’altra banda, cal destacar una doble millora en relació amb la proposta del POUM pel que fa 
al sòl no urbanitzable. En primer lloc, les qualificacions definides tenen en compte els valors i 
la realitat física existent del terme municipal. Així mateix, la zonificació realitzada incorpora la 
proposa d’ampliació del Parc Montnegre-Corredor, actualment en tràmit. En segon lloc, es 
completa i millora la regulació urbanística per tal d’assegurar la preservació dels principals 

Proposta 2010 Proposta 2014 

Proposta 2017 Proposta 2018 
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valors naturals, com per exemple la llúdriga i els hàbitats de ribera de caràcter prioritari, entre 
d’altres.  
 
Sens perjudici de la millora ambiental esmentada, es reitera la necessitat d'esmenar 
determinats aspectes per tal de assegurar el compliment de les consideracions ambientals 
establertes en els pronunciaments emesos. 
 
 
8. Proposta de resolució 
 
Revisada la memòria ambiental i un cop fetes les consideracions exposades en els apartats 
anteriors, es proposa que el director general d’Avaluació Ambiental i Medi Natural adopti la 
resolució següent: 
 
-1 Atorgar conformitat a la memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Vallgorguina, condicionada a la incorporació de les consideracions següents: 
 
a) Caldrà incorporar en la documentació que conformi el Pla d'ordenació urbanística 
municipal a aprovar definitivament les modificacions proposades en l'addenda presentada per 
l’Ajuntament de Vallgorguina el 5 de març de 2019. 
 
a) Respecte l’àmbit de Can Pujades, caldrà incorporar en l'article 111 de la normativa les 
mesures establertes en la memòria ambiental relatives a la preservació de la vegetació 
autòctona i a la permeabilitat de les tanques. 
 
b) Caldrà homogeneïtzar les mesures d’adaptació topogràfica definides en la normativa 
urbanística, atenent la discrepància detectada entre els articles 138 i 187, prenent com a 
referència la mesura establerta en l’informe de sostenibilitat ambiental de limitar en els 
talussos pendents màxims de 3H:2V, tot aplicant tècniques de bioenginyeria en els casos que 
no es compleixi aquest criteri.  
 
Així mateix, caldrà evitar feixes amb alçades significatives que portin implícites grans 
moviments de terres.  
 
c) Caldrà establir mesures i limitacions en relació amb les noves construccions pecuàries per 
tal d’assegurar el manteniment de la funcionalitat i permeabilitat associada als sòls agrícoles. 
 
d) Caldrà prioritzar l’ampliació de l’activitat de càmping existent (càmping Roquetes) en la 
zona oriental adjacent, corresponent a un espai amb menys valors ambientals que els 
presents en l’àmbit proposat pel Pla, tal i com es recull en la memòria ambiental.  
 
e) Caldrà ubicar preferiblement aquelles activitats definides com tipus B i C en sòls de 
protecció preventiva, segons s’estableix en l’article 2.13 de les normes d’ordenació territorial 
del Pla territorial metropolità de Barcelona, i així fer efectiva la regulació de protecció 
addicional que se’n deriva de l’article 145 de les normes urbanístiques del Pla pel que fa als 
sòls de protecció especial.  
 
f) D'acord amb l'informe de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de 
Barcelona, de 9 d'abril de 2018, caldrà tenir en compte en el Catàleg de béns els arbres 
monumentals Pi xic de Tapioles, el Suro d’en Tustet i el Pi florit.  
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g)  Caldrà racionalitzar els recorreguts definits per la Via Verda i la Via Blava, atenent la 
duplicitat que suposen, per tal de minimitzar el seu consum de sòl i l’impacte associat a la 
freqüentació derivada del seu ús. En qualsevol cas, atenent que discorren per l’espai protegit 
de la xarxa Natura 2000 Serres del litoral Septentrional així com per altres àmbits d’elevada 
sensibilitat ambiental, caldrà atendre al resultat de l'avaluació d'impacte ambiental a la qual 
restarà subjecta la seva implantació, d'acord amb l'article 7.2 de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d'avaluació ambiental.  
 
-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Vallgorguina i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona.  
 
 
La cap de l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona 
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En relació a les consideracions sobre la Resolució sobre la memòria ambiental del Pla 
d'ordenació urbanística municipal de Vallgorguina del director general de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural, s'informa: 

 

a) Incorporar Addenda ACA. 
S’incorporen els canvis de resultes de l’Addenda presentada per l’Ajuntament de 
Vallgorguina en data 5 de març de 2019, en compliment de l’informe de l’ACA de 30 de 
gener de 2019. 
Veure annexa 2.1 dels Annexes a la Memòria. 
 

b) Can Pujades: art 111 Zona R6g. Cases aïllades Parcel·la Can Pujades:  
S’incorpora a l’article 111:  els apartats 7 i 8. 

7.  “Hauran de mantenir la vegetació autòctona existent i, en cas de noves 
plantacions, aquestes s’hauran d’efectuar amb espècies arbòries o arbustives 
autòctones de presència local que reforcin les cobertes existents.” 
8. “Les tanques hauran de ser el màxim permeables possible de tal manera que 
permetin el pas dels mamífers terrestres de mida mitjana.” 

c) Adaptació topogràfica art 138 i 187. Feixes 
S’homogeneïtzen les mesures d’adaptació topogràfica, eliminant l’apartat 3 de l’article 
138 i completant l’apartat 5, que queda redactat de la següent manera: 

4.  Els talussos resultants dels moviments de terres no tindran un pendent 
superior a la proporció 3/2 (horitzontal/vertical) i s’haurà de preveure la 
plantació de vegetació arbòria i arbustiva necessària per garantir-ne l’estabilitat 
i corregir l’impacte paisatgístic generat. En els casos que no es compleixi 
aquest criteri, caldrà aplicar tècniques de bioenginyeria. En el cas que els 
desnivells es resolguin mitjançant murs de contenció, la seva alçada aparent 
no serà superior a 1 metres. La cara visible del mur de contenció es tractarà de 
manera que s’integri adequadament a l’entorn. No s’admetran solucions de 
contenció de terres a base de pedra d’escullera.  
5. Així mateix, caldrà evitar feixes amb alçades significatives que portin 
implícites grans moviments de terres.  

S’elimina l’apartat 2 de l’article 181 (no el 187, esmentat per errada). 
 

d) Noves construccions pecuàries: Art 148 Construccions pecuàries 
S’estableixen mesures i limitacions per a les noves construccions pecuàries, en 
concordança amb l’acord de la CTUB, a l’Art 148 Construccions pecuàries, apartat 
3.c), que queda redactat al final de la següent manera: 

....Les construccions ramaderes podran tenir una superfície construïda màxima 
per finca de 5.000  metres quadrats, i una superfície màxima ocupada de un 
5% de la superfície de la finca amb una qualificació urbanística on sigui admès 
l’ús ramader intensiu. 

 
e) Càmping: ampliació activitat 

S’incorpora a l’article 139. Activitat autoritzada. Clau N4, l’apartat 5, amb en següent 
redactat: 
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5 Ampliació: Caldrà prioritzar l’ampliació de l’activitat de càmping en la zona 
oriental adjacent, corresponent a un espai amb menys valors ambientals que la 
part occidental.  

 
f) Art 141: Ubicació preferent de les activitats tipus B i C en sols de 

protecció preventiva 
S’incorpora aquesta condició a l’apartat 4.c) de l’article  141 i 142: 

Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que 
estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, quan es compleixin 
les condicions i exigències que assenyalen els apartats 3, 4, 5, i 6 del present 
article per tal de garantir que no afectaran els valors que motiven la protecció 
especial d’aquests espais. Aquestes edificacions corresponen als tipus B i C de 
l’article 2.11 de les Normes d’ordenació territorial del PTMB. Les activitats 
definides com a tipus B i C s'hauran d'ubicar, si la finca disposa d'aquesta 
qualificació, preferiblement en sòls de protecció preventiva claus N1a i N1b . 
Les edificacions que puguin derivar-se de plans i projectes que afectin de 
forma apreciable els espais que formen part de la Xarxa Natura 2000 han de 
ser avaluades atenent a les condicions legals específiques. 
 

g) Pi  xic de Tapioles, Suro d’en Tuset I Pi florit:  
Aquests elements del Catàleg estan desapareguts, segons ens informa l’Ajuntament. 
 

h) Via Verda I Via Blava 
Els recorreguts de la Via Blava i de la Via Verda responen a objectius, voluntats i 
promotors diferents. 
La Via Verda, d’iniciativa municipal, recull un traçat seguint la traça de la Riera de 
Vallgorguina, amb unes pendents suaus i amb la voluntat que serveixi de comunicació 
fàcil per vianants i bicicletes entre Vallgorguina i Sant Celoni, per anar a buscar el tren 
o realitzar gestions o visites, ja que el temps de recorregut es relativament curt. 
La Via Blava esta promoguda pel Consell Comarcal de La Selva, dins del programa de 
vies blaves que connecten les conques de la Tordera amb el mar. En el Vallès Oriental 
s’estenen pels municipal de Vallgorguina, Sant Celoni i Palautordera. Son recorreguts 
més difícils, per afeccionats a la bicicleta de muntanya o caminadors habituals. En una 
bona part segueix el traçat de la Via verda municipal, però en alguns trams s’enfila a 
cotes més altes i passa per indrets d’interès del Parc Natural. 
Es considera que, en la mesura de lo possible, s’han racionalitzat els recorreguts per 
tal de minimitzar el consum de sòl i l’impacte associat, tot i que caldrà atendre, pel seu 
traçat definitiu, al resultat de l’avaluació de l’impacte ambiental.  
No s’incorporen modificacions en la proposta presentada. 
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Annexa 2.3: INFORME 
 
 
SOBRE EL COMPLIMENT DE L’ACORD DE LA CTUB DE 20/03/ 2019 
 
Presentat el document del POUM de Vallgorguina previ a l’aprovació provisional, la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 20 de març de 2019, 
ha emès informe urbanístic i territorial sobre el Pla que es preveu sotmetre a 
l’aprovació provisional, que es reprodueix a continuació:  
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���������#�8�!�!#�������  �%�������!!���*��$��������!��$��� $����!�8�!!=��� �����!���!��������
�*����#�5�� �*�%�/ ��<�����A*����������D�$!�����8�!!�!������!��$��� $����!�A� ����6�

� �, 9.�$������, ����� ����!���  ��� ��� �����������������*�� �� ���!���C6�E����$����!��4!�
* #9%��!��*$!� �����$����8�!!,� ,*����0��!+��������������#���7� �� ��� $�������*�� .2$���
�!��� �% ����� � �)*�� !� �  ���� ��+* #����F�$������� � � �#������9 ��������! �������� �0� � !��
� ��$���!�$� �$�� 2���$����!���  ��<6

G�� �, 9.�$�������!�� ��$���!�$* ��.!*(��!�0��!�� �� �����8�!!,� ,*���%�)*���#�$��!�����(���
��,-�����!�� �� ������ ����������%��.!*�������!���� �� �%���)*����� *$�* ������(����������*���
���������!��� ��%�A�����, ���!��� �H�������!���  ��� ����*�H����6�/�#��������!�� �� �����
8�!!,� ,*����������������!��*��$����!�� �� ����������!�����!��������������*��%�������� �
����������)*��� �����!����������*�H�������!��*��$���6

1�!�)*��.���� ��. ���� *$�* ���(�9 ���%��!� �� ������9�� �(�������� � !��$�  ��� ���H3
%�)*��
*�����!�����#!�$���������������!������/ ��<�����A*�����,*����!��� �&���� �!I!�!����!�� �� ��
���8�!!,� ,*���%����2�$������#0���� $�����+*�������!�����. ���� *$�* �����  ��� ��!��/1H;���
�H����!�8�!!=��� �����!���#�!���H����!�A� ����6

1�!�)*��.���!��������������� ������$��!���!��*��$�������� �#���;%���!��)*�!��
�0���!��*$!��
���8�!!,� ,*�������!���!� ���3�����* #����F�$����� ������$��!����#��������������

H :*$!�����8�!!,� ,*�����J���!��*$!��'���4 �$%�$ �����!�(�!��������!����  4)*�����������
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/�� �*% � ���*�� � � � #���� � � � #���� � �� � !� �  �� � � �� �8�!!,� ,*���% � � � � �(����� � �� � !��
$�  ��� ���H3
6

H 1�$�.� �����1�����(�K�������.���!����!���,!��LL����*������� ����!��*$!�����8�!!,� ,*����
� � ,��� �� � �! � (�!���� � �� � $���� �  * �!� � ���������% � �$�*�!���� � �0 � , ��� ����$��$���
�+* #����F�$��6

H ����1*�,���� ��� #����F�$�����#�����������$�����*��.���!�� ���K!!����%����*������!��
#������� ����!��*$!��* #9����8�!!,� ,*���%���#��$$0���������!���H3
6�

H �����9�1� $��J��!��* #����F�$����0������������!��*��$���%���#�$�����*��.���!�� ��
�K!!����%����$$0���� ���������!+/1H;��������!���H��6��+��.�!����!��(���������� �H�����
���!����  ���+��������%������9�$ �*������ �!�� �� ����������*��6����9�$����$�����
��#�!���� ��������A������<����7��&����*�����������������.�!�� 6�

H �� ��������A������<��� #����F�$������*�������� ��������������9�1� $%���#��$$0��
�������!���H������7��&����*����������������������������6

H ��!!��$ �*��� #����F�$������*������!��$� ����)*��!��������#��!��*��$�����+/ ��<�����
A*��6��+'���$$�������������!��$�  ��� ���H3
���������������+�)*����������������� ���
�������7�������M#!�$�6

H ����1*7������8�K������#��$$0���������!��$�  ��� ���H3
������*������*��������!��*$!��
���8�!!,� ,*���6����9�.� ������ �$������K!!�������#��� $�!I!������, ��������������6�

��� !+�$�*�!����% �)*��� ��! �3�C���� !� ���#!�$�� �  ������� ���� !�� �* #����F�$����% ������� �����
1*�,���� ����� ��������A������<�!���)*��'����*,����������.� ����0������ ����6

�"���������������*�� ��!����$��$��� �����*�����&�������������%�����!���!2,����!�A�!����6�
���� �$����+*����!2,����������������������������*�����!+��� ����� ��������!��*��$���%���#�
�$$0��������� !� �$�  ��� ���H3
� � �������� !��$�  ��� ���H������7��&��� �*�������� ������
!"�*������� � /1H;6 � ���� =� � ��� � 9�#��� � )*� � �$�*�!���� � �� � �������� � �+*�� � $��������
����!�����'�#�!�����6

�� �������������������
/� �(�$������$��!���!�1!���*��$���!�������������������(��# ����!���
�6

D�.� ���� �(� ��� !"�� �(�$���� �(������! ���=���� � !�������������  ��� ��! ��"� #����������
�� $�!�����������������
������� &���!���
6

/� �(�$������$��!���!�1!���*��$���!������������
3��"�$�*# ����!���
;6�D�.� ��$����M#!�$��
���7��&�����*#!�$�$����+���$����!�5�N�����;������(��# �������
;%���1������
��+�$�*# ��
�����
;% � � ���*�$� ����;������(��# �������
;��! ���� � �/E/� � ����3������(��# �������
8��,*� ���6

��!I!�$��*���"��.� ����!���$*������ �(����!"�� �(�$���� �(������!6�

�� �����������������
���� ����������������������
1!����  ��� ��!�A�� ���!��9������ $�!����?�+� ������(����1�A�@%��� �(�����.�����(���������
���������+�# �!������
�����*#!�$����!�5�N���!�
��������,���!���
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1�!�)*��.���!����������"������������%��!�1�A������,���!+��� ��=,������$ ������������� ���
�!��*$!�����8�!!,� ,*���6�5+�$� ����#�*����*�� .2$������!+9 ���* #��������������!��*$!�����
�;'��!+����������9�����)*��� �(�*��!�1!����  ��� ��!��� ����+�� ������������*����

'�6�

5+�!� � � #����% �  �$����� � $�� � � � 9 ��� �  ������$��!� � ����$��!��F���� � � �  ���� *$�* � � !���
* #����F�$������������1*�,���� %������9�1� $%��� �������!�A������<�����!!��$ �*��%���#�
!+��� ��=,������ ��*$$��������$��%�������.�$��!+���!��$�����������9�1� $%�����1*7����%�����
1�!��� ���A���(�!!6�1� �M!���%�����,���!+��� ��=,��������������������!�$� 9$�� � * �!��� ���
!+�, *��$������1�$�.� ���6

���!+9�#������!�����. ���� *$�* ��%�� �(�*�!����!!� �����!���H3
���� ��/ ��<�����A*����������
��!���%���!��(� ������!���*�������!��*$!�����8�!!,� ,*����������!�� ��������!!��$ �*6

�� � )*��� � �! � ������� � �+������ � �#� ��% � �! � 1�A� �  �$����� � � 9$��$����� � ��� � �! � �4! � ���
* #����F�#!����!��*��$����$���������������� ���$$�������$��!%�������.�$�����!�����������#�
� ���$$�� � 7* 2��$� ��*� ��*��$���! � ?!+����� �1�D:���  �� ����A�����, � � H ��! ���  ��� � � � !��
L� ���:��* ���������  �����!����� �!�������� ����!@6�5+�!� ��#����%�������.�$������������)*���
����4!����� ���$$���� �(����(�%���� ���!��*$!�����8�!!,� ,*���%�����1*�,���� ���1�$�.� ���%�
��� ��A�!�������A�#� �����!!�(�������!���� ��������A������<6

1!����  ��� ��! ���$�� ��! ��"��. ���� *$�* ������,����� ���� ����*���*��$���!� ��������!*�<��
����%��� �(�����.�����(��������������3��"�# �!���!���
	����*#!�$����!�5�N���!�
3��"�# �!���!�
��
	% � �� � ������.�$� � � � !�$�!��F� � ��. ���� *$�* �� � �� � ,����� � �� �  ����*� � �� � �! ��*��$��� � ���
8�!!,� ,*���6�

��	� ��������������������
:� �����*#����9 ��������!���7�����%��� �(�������.�����(������������������;����7*�<����

�	����*#!�$������!�5�N���!�
���+�$�*# �����
�	6�

5* ��� � !� � (�,=�$�� � �� � !�� � :� ��� � �*#����9 ��� � �� � �!���7����� � �+'�� � �� �(�� � 
��
A���.�$�$������*��*�!����� ��!���)*��$�!������$� �!�����,-�����

� E��*$$������!���*�� .2$������!+9�#�����!���$�� ������9�1� $��� ���!��+�$����,*� �*��
�� �.���������0�� �$����!�����!���# ����+��. ���� *$�* ��)*���+'�(���� ��!��F��6

� � ��$��������!2,�����+�$�*�$���* #��2���$���� !���* #����F�$�������������9�1� $%�
�� �������!�A������<%�O����E������$��!�8�!!,� ,*��������!!��$ �*%����#!�,��� ���������
!��$ ��$����+����������������� (�$��%����7��&�����! ������������$���� �$��%��� ���!�
�+�$�#� ���������� �!����# ����+* #����F�$��6

� �+�.�,����*��� ��$!������+����#!����)*��!���$���� *$$������*��!�� ������ ����*#7�$������
!!�$=�$������ !+���.�$�$���� ��$���!% � � ��� � � ���$�  �,*� �*����<�����+'��.�� ��! �� ��$���!�
�+'�* 9��+����  �$� �!+�*��!�� 6

� P*�!�.�$�$�� � $�� � � � �)*������� � ��$�!� � ��!� � ������ � !!�* �� � �� � !� � �/� � )*� � ���
$�����������!���/�6

� D�$ ���������!+�$*��$�����!���C��!�;�C���!+9�#������*�� ��!���!�A�!������� ���!����
�����#�!��� �!�����!����$��������(������M�� ���������!��$������!������������6
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� A���.�$�$�� � �� � ��� � 1�!��� � ���!���� � !+9�#��% � �"

%�'� � � � 
%�'�% � �� � ��! � ���
����.�$� �!������$�����!���)*����������%��"�)*��������� �%��� ��� ��!��$���� *$$���
��!���D1����8�!!,� ,*������.� �*���� ����$���(�9 ����0���7*��������!������, �.��6����
����.�$�� !��)*�!�.�$�$������ !��F�����+'�#����,���)*�������������%���#��� $�!I!���
�2�������������Q%����#%���#��� $�!I!����2���������3���Q6�/��2��������!�����������
)*��� �����
�'�,���'�����.������#�*���9���������'�,��6��������0�!+���.�$�#�!�����
# *�������%���Q����Q�4!6

� /��!��$�����!���$�� �A�#� ���#�!����$� �� �$�������*���.��)*����� � �,*!� ��F� �!��
���*�$������!+��� �������R��,��<��������$����$�� ��)*������$�� ���#��!�A�!�����)*��
�� ��� 9�������� ���������$$�����6

� A���.�$�$����� � �� ���� � !"�!!���"�)*����������!��*$!� �* #9����#���� �*����*�������
�������� � � � �)*������� � ������ �H��������$��!% � �� � *#�$� � *� � �/1% � ��������� � !��
�*�� .2$�� � �+�)*������� � $*!�* �!H �$ ����* � � � ������*��� � !� � F��� � �+���.�$�$�� � ��� ��
���,� ��%�$!�*��%�� �����������!+/7*�������6�1���� �� ��������(��� ����� �*����!� ��
����.�$�$����� �����#!� ���#!��$!�*��!���)*�����������$�!� ��������������#0��!��
������ �H��������$��!������2����� �.!���#�!������� ����)*� H�����!��������#!�����$���������
��!��*��$���6

� /���� � �*��� � ���� ��*� � � � $���!������ �� � �! � ��!2,�� � �"�$�*�$�� �A�#� � B �A�!�����
�!'� � � �� � �� ��� � � ���#0 � !� � $���� �������$�� � �� � !�� � ��*� � �$�*�!� � ��! � ��$�� �
A�!���� � �� � *� � ���# � � $��$ �� � �"�$��(�����6 � /! � ��$�� � A�!���� � �� �  ����$�� 9 � !��
�*�� .2$����2��������
6����Q����"'�* 9��"���$ �* ��*���$� $*�.� =�$�������������!�
��$�� �A�#� ������ ������$������9�������� $�!I!��6

5�!�����$�� ������4!�* #����F�#!����!�������� �����1�!��� %�����1*7����%����!��$������
�����9 �1� $ � � � ���*�� ��! � �� ���� ������!!9 � H �A�#� % ����0� ��+'� ������(�!*��� ��! � ��$�� �
���*�� ��!6�����1*7�����$��������#�1!��1� $��!��� �(��6�

5��!���	�*��������+�$�*�$�������4!�* #9%���'���$���!������!���*������(�!*���������#�!���
�# �� ��+* #����F�$�� � � � !+���.�$�$�� ����$*������ ?�/
% ��/�� � ��/�@% � � � �  ����� ���$� � ��� �
�����(�!*�� H���?�/�%��/3%��/;����/	@6�1�!�)*��.����!���/%�������)*���!���� �.���������
� �(��������������!��������.�$��������+'������� ��!��F���!���$�������6�

/��2���������+'��������(�!*��������1!��������$��!�6����� ��� �!!�$�*��1!������$��!��� �
$��$ ��� ��!��*���������!���� �*�����$�!�����.� ��$���� �.�������!���!+�)*�����������*������
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��# ���������!��!2��������!��)*�!�.�$�$�����#�$!�*��G�)*��)*����.� �����!"9�#�����!�1/�#�
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H ���������"�$�*�$���  ��� $�!I!�$����� �$�������$���#9��$�
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�K!!�����$!�*�E3#6�
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1� ��!� ��#�������� �$������(�!� � ��0�������,*�������!��$��(���=�$����"�$*�� %���#�
�� $�!I!���� �(����%�.����������� �����!�$������ ������%��� �$��� �%�������� ��*� �!"9�#������
)*�!�.�$�$������F���6�/��0�����0����� �$������$������ � %� ���#0%� !��$��(���=�$������
!"���!�&��������� !��)*�!�.�$�$������ !��F����(� �����(������!�$������ � �)*����� ����0��
4��������*� H'��*����� $������)*�!�.�$������(��!�����,* ���������!�&� �!��F����(� �����!�
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$�!� ���(�* �����0���!��0�����)*��%���� �$���������*��� �!�������K�����"�)*������!2,�����
�!����7� � !��,!�#�!������+�)*����9�#��������������%�� �(������ !+�� �.�����������*����!� ���
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���$�����6�5������������ ��%���� �$������ ��!����7� �!����!�����$������!+������!!�* �%��(������
���������$�M��!����,� �������!+�$$0����!�������������+*���!� ���*��6

1/���6��/EE���E/�:�8/

6�5��$ ��$������� 9��� ��
���*�����!��$�  ��� ����(�%���!"�������!"�7*�������6��+�#7�$���0��!"�#���$�����* #����F�$������
!"��������� ��!"���.�$�$��������������!��$�  ��� ����(����!"�#���$������!"�)*����������#�. �����!�
$�  � �1��W!� ��6����� �$����+*��9�#������.�$������*��	�C6�

H �*�� .2$�������!� �6�	3�Q�
H ���.�$�#�!�����# *��� !�� ��*!��������!��$!�*������ $�!I!��
H 5���������9������ 
3�'�#����,��
H ����!�,���� �!����$�����(��!
H ���������"�$�*�$���  ��� $�!I!�$����� �$�������$���#9��$�
H :������#!����!��$��������!�
�C����!"�� �.��������* #��2���$���!���$�� 

�6�1!���7������(�,���
��  ��������*�����  ��<��$!����.�$����$������4!�* #9���#�!���)*�!�.�$�$������+���.�$�$���
��� �����,� ��%�$!�*�����9 �������� ��(��%�$!�*�/6

�6�8�!� �$��
�"9�#���)*�����$��������� �*����� $�!I!�����.�$������#�*���!!�$=�$�����# ���4!�* #9�.� &��
 �$���% �*�����&��)*�!�.�$�����"�)*��������)*�����(�! ��#���� � � �*��� . ��7� �������.�$����
��� ��!"���.�$����!��$�  ��� ����(��)*�����(�!��#���� �������!������������(��!�6����.�������!��
��.2$�! � 7*���.�$�$�� � )*� � !� � F��� � ��# � �� �.������� � * #��2���$ � ���.�$��� �  �$������� � ��#�
!!�$=�$�������4!�* #9�$����!������"��$!�,*�����*����!2,����"�$�*�$���* #��2���$��)*��!"�#!�,����
��(���$�������6�/�#������"���4�$�!����� ����$������!��, ���$���!�$�$���)*��$���� ������!��
,����� � * #��2���$� � ��$� �� � � �� �*� ���!2,�� � �"�)*����� � $� �$�� 2���)*�� �*� � ���.�$� � ��#�
��(�����'� ��F����!����!��� �������6�

/��2����$�%�$�!� ��!����7� �!��(��#�!�������!������(�!*���������!���!2,��%�����������$������
!+��� *$�* �����!��� ���������� ��!����7�����!����*���#7�$��*�6

1/��
�6��/:�1�DN5�ADE

6�5��$ ��$������� 9��� ��
���*�����!���� ��$��� �!����!��* #����F�$����������1*�,���� 6 ��+�#7�$���0��!+�#���$�����!��
�)*����������M#!�$��)*��$��� �����!�������������� ��(��������$��������������%����2�$���!��
* #����F�$�����!���������!!�* ���)*����(�!����!��A������������1*�,���� 6�

H �*�� .2$�������!� ��6	�Q�
H ���.�$�#�!�����# *��� !�� ��*!��������!���$!�*������� $�!I!��
H ����!�,���� $������K!!����
H ���������"�$�*�$���  ��� $�!I!�$����� �$�������$���#9��$�

�6�1!���7������(�,���
��  ��������*�����  ��<��$!����.�$����$������4!�* #9���#�!���)*�!�.�$�$������"�������(� ��%�
$!�*�8$%�9 �������� ��(��%�$!�*�/����)*��������$*!�* �!�B� �$ ����*%�$!�*��$6�

�6�8�!� �$��
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���� �$����"*��9�#�� ����$�����*�)*�����$��������� �*��$��7*����"�)*��������� � �F�����
(� �������*������!"���� �����!���������������1*�,���� ���)*��������!��(�!*��������,��� � �
*��$��� ����*����� $�!I!��� ��� ������"'�����*���� �����!"�� �.��������* #��2���$6

���$��(������ ����*��� ��$* �������� !� �(��#�!���� ��$��4��$����� !"9�#�� ������ � !"���� �����
�M�� �����$����������$�!%����#0%�7*���.�$� ��!�����*����!�����$�����*K����)*������!����7�6�

1� �M!������ �)*���� �����!"�)*��������0��� �(�����,����������$ �*���!��.����%�����)*����$���
0� � $��(������ �)*�!�.�$� � �� � ����$�� � � �(��� � !+9�#�� � �������� � � � �)*������� � � �(��%�
��.� ��$����H!� ��+�)*���� ����� � ���! ����������+�)*������� �)*��'������� ����� ��������
�M#!�$���%����$����)-=�$��%���.��� ��)*�����)*�!�.�$�$�������!�$����� ����*���!�1��A6

1/��

6��/EE�E�A/�/ET


6�5��$ ��$������� 9��� ��
���*����!��*$!��* #9����8�!!,� ,*����$��� =����  ��<����#�. �����!�$�  � �A��� �6�

H �*�� .2$�������!� �6���Q�
H ���.�$�#�!�����# *��� !�� ��*!��������!��$!�*������ $�!I!��
H 5���������9������ ;�'�#����,��
H ����!�,���� $������, *�����
H ���������"�$�*�$���  ��� $�!I!�$����� �$�������$���#9��$�

�6�1!���7������(�,���
��  ��������*�����  ��<��$!����.�$��������4!�* #9���#�!���)*�!�.�$�$������+���.�$�$����K!!����
�� $�!I!����������%�$!�*���6

�6�8�!� �$��
�����!�������!���!2,����+�$�*�$���* #��2���$���� ��#���� �!"������!!�* ����!"������!��������!�
$�  � �A��� � � ���*��� � !"���.�$�$�� � �� ����� � �)*� ��� �,��� � � . ��� � �! � $�  � �A��� �6 � ���
 �,*!�$�� � )*� ��� �� ����� ��� 4% � �� �����0 � $�� � $�����*K��� � ��# � !� � � ������=�$�� � (�K���
)*�!�.�$������#�!��$!�*�E3����!��(�,����)*�������$������.��������!�������9�$����)*��'���
���������� �!������.�$�$������ �����������#��!��(�K��6�

��� �$������.� �*�����*������!"� ����$������$�'� =�$�����#�!"���� ����(�!� �����!�� �7�$���
���$�*�����0�����)*����� ����)*����9�#���������!�$��7*������!"���� ����!�$�  � �A��� �6�

1/��
�6��/:�1�X/5��


6�5��$ ��$������� 9��� ��
���*�����!!�(������!��*$!��* #9����8�!!,� ,*������# ��!"�������!��$�  ��� ���H3
%����� �$����"*��
9�#���)*���0��� ��#7�$���!��* #����F�$��6�

H �*�� .2$�������!� �
6
�	�Q�
H ���.�$�#�!�����# *��� !�� ��*!��������!��$!�*������ $�!I!��
H ����!�,���� $������K!!����
H ���������"�$�*�$���  ��� $�!I!�$����� �$�������$���#9��$�

�6�1!���7������(�,���
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����:� �����*#����9 ����)*�!�.�)*���*��9�#��������'��$������4!�������� �* #����F� ���#�

	��� $�!I!���? �$���������*����� $�!I!�$������!+��<�
�;3�(��*������!����(����7� ��� �@%�
7*���.�$����)*������ �$��(�������  ��<��)*���+'�(����$����&�����* #����F� �����#�*��$� ��
, �*����$����!���$��% �	��+�!!��� 7������(������.�$�������� !���)*�!������#�!!�$=�$��% ���#�
�� (�����+��,*�����!�$� �$����6
�!������,��� ����
�������(���� �(� ���.�����(�������!�1!��1� $��!���������(�!*������%�
?5�N����������
���@%���#�*����*�� .2$��������'�%�*���9�������
	�'�#����,���?
'�,��
�� ��� $�!I!�� � �� ������ �@% ����.�$�#�!���� ��%�;��Q����Q�4!% ��!&�������3��?1�Y
@% ��$*��$���
�9���������� $�!I!����!�3C6

�6�8�!� �$��
E����$���������1*7����%�$�!����� ��������.����)*���!�1�A������#!����*������ ��=,������
 ��*$$����������$��%��������!���*���$9��, �*����$����!���$���$����� �!��, ����.�$��$����!��
(�!� ����  ��� ��!��)*��$���� ���%�.�����!�)*�!��"'�� ��*K���)*����9�#��6�

������!�� ��*$$���.�����"'���������*����� $�!I!�%����*����������������!"9�#��%�)*������ �#��
�.�$������� �*��$* ���+��,*����!����(���� ��#�������)*���0�*�������, �.���.� &�������)*����
���!��)*���� ���$��(������� ��!����7� H���!����(����!�����$��6���

1/��
�6��P�D1/A�:��1ED8/���/:�1�X/5��

6�5��$ ��$������� 9��� ��
���*�����!!�(������!��*$!��* #9����8�!!,� ,*������# ��!"�������!��$�  ��� ���H3
%����� �$����"*��
9�#�� � )*� � �0 � �� � �#7�$�� � !� � $!����.�$�$�� � ��!� � ��  ��<� � $�� � � � �4! � * #9 � � � ����#!� � !��
�� ��$���$�������!� ��� ��������������������"* #����F�$����������1*7����6�

H �*�� .2$�������!� �6;�;�Q�
H �����$������"���.�$�$��� $��.�$�������"���.�$�$������$*��$����$�*�!��
H ����!�,���� ���.�$�$������K!!����

�6�1!���7������(�,���
��  ����� � � � *�� � ��  ��<� � $!����.�$��� � �� � �4! � �� � * #����F�#!� � ��# � !� � )*�!�.�$�$�� � ���
� ���$$������!��(�,���$������* �!%�$!�*�	6

�6�8�!� �$��
���� �$����"*���)*��������� �(�����������������$�����*�$�����#�!"9�#�����!�1/��
�%���(������
)*��*��!��F���!��(��!���"�$$0��������1*7����%����(�*�$��(������� �$��=��� ��)*����� ��!�������
)*���� ��$�������!�������������"* #����F�$���)*��!���� ��)*����������1*7����6�

/ � ��� � ���4% � $�!� 9 � �� 4 � )*�!�.�$� � �� � ����$�� � � �(��� � !+9�#�� � �������� � � � *��� � � �(���%�
��.� ��$����H!� ��+�)*���� ����� � ���! ����������+�)*������� �)*��'������� ����� ��������
�M#!�$���%����$����)-=�$��%���.��� ��)*�����)*�!�.�$�$�������!�$����� ����*���!�1��A6

1/��
6��/:/5Z�1/E�

6�5��$ ��$������� 9��� ��
���*�����!"��� �������!��* #����F�$�����������9�1� $6��+�#7�$���0��!+�#���$����"*�����  ��<��
�� ��)*����������M#!�$�6

H �*�� .2$�������!� 	63���Q�
H ���.�$�#�!�����# *��� !�� ��*!��������!��$!�*������ $�!I!��
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H 5���������9������ 
��'�#����,��
H ����!�,���� � ����$����#� �������!* �.���!�� 
H ���������"�$�*�$���  ��� $�!I!�$����� �$�������$���#9��$�

�6�1!���7������(�,���
��  ��������*�����  ��<��$!����.�$����$������4!�* #9���#�!��)*�!�.�$�$�����������������!��4!�
* #9%�$!�*�6

�6�8�!� �$��
/)*������!2,������!���!2,���(�2%�1/��
�%�����!����,����� ���!"�#���$����"*�����  ��<�����
 �!!�(9�$�� � � � !� � * #����F�$�� � �� ������9 �1� $ � 7� � )*� ��� � (�! � )*� � $��.� ��� �*� � $��� ��
�"�$��(��������*���*������� �#���6�

8����� � !"��� �*����� � �� � �)*���� � �� � � ��! ��*��$��� � )*� �  �� ������ � �! � �����(�!*�������
�"�)*������!2,���7*����������#��!�1/��
�%��� ���$��(����������*��� ��0���$* ��������
!"� ����$���� �����������$��$� ���&����� ���!��������!2,�������������������*��� ��!�. ����
�!�$�  � ���!�E�(�!!�6�

/�#�������!�)*���"'����������$�!�$�  �,� �!�� �.� =�$�����!���������� �*����'���!� �6

1/��
�6��/:/5Z�1/E���

6�5��$ ��$������� 9��� ��
���*�����!"��� �������!��* #����F�$�����������9�1� $6��+�#7�$���0��!+�#���$����"*�����  ��<��
�� ��)*����������M#!�$�6

H �*�� .2$�������!� 	6
���Q�
?��!�)*��.����!�� ���������� 9��� ���'��'��*����  �������� ��!���!��.�������!���!2,�����
���$���$������!���� ����$ ������#�!���� ��, 9.�$�@�

H ���������"�$�*�$���  ��� $�!I!�$����� �$�������$���#9��$�

�6�1!���7������(�,���
��  ��������*�����  ��<��$!����.�$����$������4!�* #9���#�!��)*�!�.�$�$�����������������!��4!�
* #9%�$!�*�6

�6�8�!� �$��
��� �������!��(�!� �$���.�����!�1/��
���!�)*����� �.� �����!��$ ��� ���,��� �!����!���!2,��6�
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Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
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!"�#!�,�$������#0����!��$��������!�
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1/��$6��/:�1�/:���������
H ��� �$������(�!� � ����������� ��*� �!"9�#������)*�!�.�$�$������F������ �!"��� ����� ����

���  �$������$������ � � !� �$��(���=�$�� ���� !"���!�&����� ���� !� �)*�!�.�$�$�� ���� !��
F��� � (� �� � ��(��� � ��! � $������ � � )*�� � �� �� � �0� � 4���� � ���*� H'� � *� � ��� $������
)*�!�.�$�� � �� � (��! � � � ���!�&� � !� � F��� � (� �� � ��! � ��!2,�� � � � !� � �� � � �!�� � �� � !"�$�*�!�
)*�!�.�$�$������F������#�$!�*�E3#6

H ��!���$!�* ��!���� ����!�(��!����$����������� ��!��$�  ��� �����!����!2,�����+�$�*�$���$���
1!���!!�%����)*�!��(�!���!��9�#�����!�)*��������� (��6��

1/��36�1/���DN�5���/�ED�E/
H ��� �$���������*��� � !�� �����K��� ��"�)*������!2,���� ��!����7� � !��,!�#�!���� ��+�)*����

9�#��������������%�� �(������!+�� �.�����������*����!� �����  ��<����#�*��, �*����� �
�+��*���#�!����%�$������ ����� �������!�1/��

�U$�  � �A��� �V%�������!����(��� ��������6�

1/��;6��/EE�E�5���"��N�J�D/

H ��!� ��!����7� ��!���!2,�����!��)*�!�.�$�$���* #��2���$��)*���!� �,*!��������)*����!�$���
���9��!����7����������$���!� ���#�!���� $�!I!���2��������!��$!�*�* #��2���$��)*���!�
 �,*!�6

1/��	6��/:�A�:�/����

H �� �  �$����� �  ��!����7� � !� � ��!�����$�� � �� � !+����� � !!�* �% � �(����� � ������ � ��$ � M��!� � ��
,� �������!+�$$0����!�������������+*���!� ���*��6

1/���6��/EE���E/�:�8/
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H ��!�7*���.�$� �!�����$�����*K������!���!2,������2�$���!����(��(��#�!������$��4��$�6�

H ��!�)*�!�.�$� ��������$���� �(����!+9�#���������������)*���������� �(���%���.� ��$����H!��
�+�)*��������� ����!����������+�)*��������)*��'������� ����� ���������M#!�$���%����
$����)-=�$��%���.��� ��)*�����)*�!�.�$�$�������!�$����� ����*���!�1��A6

1/��

6��/EE�E�A/�/ET

H ��!��$��� ��!��,9!�#�����.�$��� ���������9�$������(�K��6

H ��� �$������.� �*�����*�� ���� !"� ����$������$�'� =�$�����#� !"���� �� � �(�!� �����!�
� �7�$������$�*�����0�����)*����� ����)*����9�#���������!�$��7*������!"���� ����!�$�  � �
A��� �6��
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H ��� �$������ ��!����7� �!����!�����$������!���� $�!I!�����*���������������=��)*�����
� �#���.�$������� �*��$* ���+��,*����!����(������, �.���0�������)*���6
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H ��!�)*�!�.�$� ��������$���� �(����!+9�#���������������)*���������� �(���%���.� ��$����H!��
�+�)*��������� ����!����������+�)*��������)*��'������� ����� ���������M#!�$���%����
$����)-=�$��%���.��� ��)*�����)*�!�.�$�$�������!�$����� ����*���!�1��A6

1/��
6��/:/5/�1/E�

H ��!�$�  �,� �!�� �.� =�$�����!���������� �*����'���!� �6

1/��
�6��/:/5/�1/E���

H ��!�$�  �,� �!+�  �������� ��!� �!���(����!��)*�!�.�$�$���� ����������� ��!���� ��, 9.�$�����
!��.�������!���� ����$ �������!�����������%����$�'� =�$���� �(�* �����.�����$���� ���!�,9!�#�
���.�$�$�� ���� �(��� �!������������ �(����%�������!���*�� .2$���������� ��� �������6�

H ��! � ���� ��� �$����� ��! �, �*��+��*���#�!���� ���!� ��4!� �)*�!�.�$��� ��+�)*�������� �% ����
$�'� =�$��%� ��!����7� �!����(��)*�!�.�$�$��%����2�$���!���$����$������+���.�$�$������0��
�����#!���)*�������$��

1/��
36�A��DE�H�A��D:��

H ��!��$!� � �!����#!�,�$������+* #����F�$������#���$�������� (������!���!2,�������� �� �*���
��$*�����$���, 9.�$���0��$��� ����(�����!+�$�*�$�����$9  �$���!���!2,��6

H ���$��(�������(�!� � �)*���!���$$�������!���!2,�������!����� $�!I!���.�$��������#!��!��
��(�����'� ��F����!����������!��$!�*����F�������*�� ��!�)*�� �,*!���!���!2,��6�

1A��
6���:�E���S8D�

H ��! � .��� � $�� � � � �� ����*� � � � (��$*!���� � �!� � �� 9��� �� � # *�� � $�  ��������� � ��
!+���.�$�#�!����%� !��������������!��� $�����,�����$�����������������%���=��)*������ �$���
�+9�#�����������������!���7�������� �(�������� �� 6

H ��! � ��$!�* ���! ���$�� ���$!*��(�������)*�!!���4!����������������$� ������#���,*��%�
������� � .� � � �� � !"9�#�� � �)*�!!� � )*� � �� � (�!�� �������� � �� � !� � ����$�� � )*� � �$*����
�$�*�!����6�

H ��! � ��$!�* � � !� � �� $�!I!� � *��.���!�� � �K!!��� � �� � � ������� � �*��$���! � ���*��� � ���
���$�����*K���6

H ��! �  ��!����7� � �! � �� $�����,� � �� � �������� � �� � $����� � �� � .*�$�� � ��!� � �4!� � )*��
�"��$!�,*�����.�����(������������� ��)*���!���$�� � ��*!���(��#!���$��4��$�����6�
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H ��!�.��� ��!���� $�����,�������4!������������6�

��������5�
6��/:�1/��A�E

H ��!�.��� �)*���!���������M#!�$�'�� 9*!�$%�$�  ����������!���4!��)*�!�.�$����$�������������
'�� 9*!�$%�$!�*��G6�

H ��� �$������$��$��� � �!"�� �.����������!���� ��#��������!"9�#������!�����* ����!�)*��
��,*�������#!�6�

��������5��6����/:/�:�8/

H ��� �$������.��� ��!�(� ����!"�)*����������!���$�� �����$� ����!��$�  ��� ���� �,� ���� �
!�����$�����*K������!�. �������.�$�����!������,���"�������(� ��6�

H ��!�(�* ��)*���!�, �����!"'�#����,��)*������!����7���!���$�� �����,*�����$��$� ���&��
��#��!����!"���� �6��


63�:�EA/�D8/

H ��!�������� �!�� �,*!�$�����!����*���+� ����$�����,����(�!*��� �������$2.�$��)*��'��
�������*� ����6�

H 8����)*��'��'����!,*���� ��$!������!���� ����(��)*�������� ��!!���%�$�!�$�  �,� ��)*�����
���.*�$��%�$����� ������!���!��� ��$!����%�
�%�
��6

H ��!��� �� �����$� �� � �!����$��(��������� �$��(��%��+�$� ����#��!!4�)*����.� ���!+4 ,���
$��������6

1�!�)*��.���!��� ��$!��%��������$�����!����,-���������$������������ �

H / �6 � �� ���! � $�  �,� � !+�  ��� �����$���� �� � !+M!��� ��*�� ��� � !+��� ��� �� � �� � !� � ��,*����
���� ����!!9������*�U�0���+*����!&���V�'������� �U��0���+*����� �V6�/��2�������%������*�
U!��$� ����.� �� ���!����� �V�'�* �������� �U!��$� ���*�� �� ���!����� �V6

H / �6 � �� ��� �����$�� �*�� � ��$�'� =�$�� � �� ��! � $4��*� � �� � !+���.�$�#�!���� � �� � !� � �!�����
����$�#� ��6�1 ��� ��+����$��)*�����$���*����%������ �� ����%��+����$��)*��$���*��6�
��!�����#!� �$!� ������)*���!����� ����!�����$�#� ���$���*������.�$�����+���.�$�#�!����6

H / �6����/�� ��������!�����#!� ��)*����� �,*!�$�����!+� ��$!��$�  �����������!��$!�*�E
�
?� �6�
�;@6�

H / �6 �	;� ���! ��*#����*� � !��  �.� =�$����! ���������(�� � ��� � !�� �.� =�$����! ������������
$��*��$�$����6

H / �6�������!��.�,� ��!��'�#����,�������$����!��������!��4!��+�)*��������%��+�$� ����#�
�!!4�)*������#!�����!�5�$ ����!�������
�%����������� &%�������* ���* ,������� ���!!� � �
!+�$$0����!+'�#����,�6

H / ��

�����!�$�  �,� ��!��2��!��� �����$� �)*����� �,*!��!��$!�*�E�6

H / ��


���!�11����$���1*7�����)*������ �,�����!�1��A��%��� �����%����0�������#!��
 ���� �+����!����(���� ����(�6���!� �.��� �H!���!�1��A6�

H / �6�
���J�� ��*��������#�!+� ��$!����6���!��(��� ��*�!�$�����6

H / �6�
��/�� ����	����!��*� ��� H!����=��)*���� ���!��$���� *$$������)*�!��(�!���(��
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����#!� �� � �� � !� � )*�!�.�$�$�� � )*� � $�  �����,*� � �� � �!� � ��*� � *��� � � � !�� � ��(���
$���� *$$����6

H / ��
�����!�� �$��� �)*���� ���$������ �������.�$�$���!���$���� *$$�����)*�%���!, ���
���� �*�������!�,���$���� *$��(���+'�(� ��$!�%���������������*������.� �����)*���!�$�� �*�
�, 2$�!�6�

H / �6�
������!�����#!� �!��!�����$�����*���M��$���$��(������+���� =���M#!�$��� �$����.��$�6

H / �6�
�
����!��*� ��� �!�������#�!������+���!���� ������!I!�$������������������!��� ����$���
�+�!� ����� (�������!���� ���(�9 �����.� �����)*���!��*#������ ���������$� #* ����6

H / �6�
��6
6#����!�� �$��� �)*������+����� 9�����4!����* #����F�#!��!����!���+� # ����� ���
!�����!����$������������������$����$�����!� 6�

H / ��
3�����!��*� ��� �!�� �.� =�$�����!���5� �$� �*����!�1�����,����!�1�A����=��)*�����
� �#�����*!I!������� �����=�$��6
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H ��!���$� �� � �*���!9��!���#�!��$!����.�$�$�����!��)*�!�.�$�$���)*����� ,���!�1��A���
!+�!������$���!�,��6��

H ��!�����#!� ��� ����(������)*���)*�!!������.�$�$�����)*�%�. *������!����(��$���!�,�$��%�
�������� �����! ���*�����  �$�������� 4�)*�������������$��! �������� ����,�����!�
�!���7����� � ,��� �!% � ��� �� � ���!�� H�� � ��$� � � )*� � �! � (�!*� � $���!�,�� � (*!�� ��
���� �$�������(�K������!&���� �,*!��� ���9����6�
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En relació a les observacions de l'informe urbanístic i territorial sobre el Pla, s’informa 
sobre el seu compliment:  
 
 

1. Habitatge protegit: Queda justificat a la pàgina 30, apartat 6.8 Els inscrits al 
registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial i la borsa d’habitatge 
de lloguer social, i als apartats 7.1 Proposta de reserva de sòl residencial i 
7.2 Reserva de sostre residencial per a habitatge amb protecció oficial, 
pàgines 31 a 35, incloses, de la Memòria social, la innecessarietat de 
preveure una determinada reserva d’habitatges de protecció pública en el 
municipi de Vallgorguina, atès que es demostra que no hi ha demanda i que 
el municipi compleix els requisits de l’article 57.3 del TRLU.  
 

2. Sistemes:  
- S’han modificat els plànols d’ordenació indicant la Reserva viària, afegint 

una grafia amb un ratllat als terrenys expropiats per l’autopista, sobre el que 
l’informe del Ministerio de Fomento a l’aprovació inicial demanava que els 
terrenys expropiats adscrits a la autopista AP-7 hauran de ser qualificats de 
sistema viari, i que no formen part de la via pròpiament, i es defineix 
normativament a l’article 91 de les Normes urbanístiques, dins del sistema 
de comunicacions. 

- S’afegeix una nova clau A2: Zona de dotacions privades: Can Pujades (clau 
A2a) i Can Puigdemir (clau A2b), nou article 114, excloent el concepte 
d’Equipament privat.  La  zona de Dotacions privades de Can Puigdemir es 
destina a pista esportiva, i per tant no hi ha sostre, tant sols les 
instal·lacions apropiades per aquest ús. Per la zona de Dotacions privades 
de Can Pujades es fixa com a màxim el sostre materialitzat actualment a 
Can Pujades, que es de 4.154,02 metres quadrats.  
Segons les Normes Subsidiàries vigents, els terrenys de Can Pujades, 
segons el plànol 2A Estructura General i Orgànica del Territori i classificació 
del sòl, estan grafiats amb la lletra E, d’equipaments dins del Sòl No 
Urbanitzable. En el plànol 5B3 Divisió del sòl en sistemes i zones i 
localització dels elements protegits en el terme municipal, està grafiat amb 
la lletra Ee, que segons la llegenda vol dir Sistema d’equipaments d’ús 
públic escolar, i no té cap trama que l’identifiqui amb el règim jurídic del sòl 
no urbanitzable, estant envoltat per la clau 5c de Zones aptes per urbanitzar 
sector Can Pujades.  
El Pla Parcial de Can Pujades, aprovat definitivament l'11 de desembre de 
1985 exclou la finca objecte del Pla especial, tot i que el Pla parcial (apartat 
3 Relació amb el Centre Escolar Santa Fe, apartat B de la Memòria) 
estableix l’obligació de participar en les despeses d’urbanització de manera 
proporcional a l’ús que se’n faci, i estableix els drets adquirits sobre la 
captació i subministrament d’aigua. 
L’any 1992 es va redactar un Estudi de Detall Fundació Santa Fe.  
Amb posterioritat es va tramitar i aprovar el Pla especial de Modificació i 
Concreció d’Usos de la zona d’equipaments privats de Can Pujades, 
aprovat definitivament el 13 de novembre de 2002. En aquest  document es 
considera com a zona d’equipaments privats i s’afirma que les NNSS 
classifiquen l’àmbit del pla especial  com a sòl apte per urbanitzar inclòs en 
l’àmbit del Pla Parcial de Can Pujades, qualificat d’equipaments escolars 
(Ee).  
L’objectiu del PE es la modificació i concreció d’uns usos compatibles amb 
la qualificació urbanística d’equipament, i al propi temps donar sortida real a 
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les edificacions existents actualment sense cap us , en procés de 
deteriorament. Els usos proposats estan d’acord amb l’activitat que pretenia 
el promotor, relacionada amb serveis gastronòmics i d’alimentació, entre els 
que s’inclouen els de formació. Aquest Pla especial permetia fins a 
12.469,87 metres quadrats de sostre, per aplicació d’un coeficient 
d’edificabilitat de 0,4 m2st/m2s. 
Actualment la finca està en venda. 
La prescripció de la Comissió en relació a l’activitat privada situada a Can 
Pujades de fixar el sostre materialitzat actualment, excloent els paràmetres 
previstos a la normativa, que comporta la reducció del sostre actualment 
permès, es considera que dona compliment al Pla Territorial Metropolità 
que prescriu per aquest assentament la reducció o extinció d’aquest àmbit, 
optant per la reducció, com s’ha fet al veí polígon de Can Pujades PAU 12.  
De resultes de la seva consideració com a zona, s’han definit per aquesta 
zona els usos admesos de tipus dotacional, com son el docent – educatiu,  
sanitari – assistencial, sociocultural i religiós, hoteler, esportiu , d’indústria,  
categoria 1ª i 2ª vinculada a l’assistencial, i restauració i habitatge pel 
guarda o vigilant que ja tenien, recreatiu i espectacles, en la modalitat de 
lleure i esplai. 
La  consideració d’aquests usos comporta l’actualització dels serveis 
urbanístics, com son la vialitat en l’accés al polígon, com la necessitat 
d’estar connectat a la xarxa de subministrament d’aigua i contra incendis i 
al sanejament. Aquest darrer s’haurà de fer mitjançat un Pla especial d' 
infraestructures amb l’objectiu d’executar conjuntament el sanejament dels 
Polígons PAU12 i PAU 17, o als que doni servei, si s’escau. 
La delimitació com a polígon d’actuació ho és sols als efectes de garantir el 
pagament de les despeses d’urbanització que li corresponen per l’execució 
del vial d’accés i per la seva connexió a les xarxes de sanejament i de 
subministrament d’aigua i contra incendis. 
Atesa la seva situació d’haver esgotat el sostre materialitzat actualment i la 
seva posició en contacte amb el sòl urbà del PAU  12 Can Pujades, es 
considera que és sòl urbà consolidat, pendent de completar les obres 
d’urbanització. No procedeix la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic, 
a l’igual que per al contigu polígon PAU12, ja que la legislació urbanística 
del moment no ho sol·licitava.  
Es contempla una situació de transitorietat per les activitats que actualment 
es desenvolupen.  

- Cementiri: En el document del POUM aprovat inicialment i en el previ a 
l’aprovació provisional ja es qualifica d’equipament el Cementiri municipal, 
segons consta en el plànol d’ordenació O_03, Qualificació del sòl no 
urbanitzable. 
 

3. Sòl urbà:  
- Pocafarina: Es delimita un PAU 18 amb l’objecte de l’acabament de les 

obres d’urbanització, segons el projecte d’urbanització del Veïnat de Poca 
Farina, aprovat definitivament el 16 de febrer de 2011, amb les 
determinacions que s’estableixen en l’acord. Les cessions ja estan fetes 
mitjançant l’Escriptura de segregació y cessió gratuïta davant del notari 
Guzman Clavel i Jordà, de 15 d’abril de 1991. En el document previ a 
l’aprovació provisional es va excloure aquest polígon, que figurava en el 
document aprovat inicialment, ja que es va presentar una al·legació on es 
sol·licitava que es modifiquessin les errades, ja que les cessions estan fetes 
des de l’any 1991 segons Escriptura. 

- Claus  
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o R4: Ordenació oberta plurifamiliar: S’incorpora la precisió de que el 
tipus d’ordenació és aïllada, eliminant “amb l’edificació alineada o 
paral·lela al vial, podent ser també”. Es concreta la distància als 
veïns en els plànol d’ordenació (art 109). 

o R6b, R6c, R6d i R6e: No es detecta cap incoherència donat que la 
fondària de parcel·la es mínima i es coherent amb les separacions a 
límits (art. 111). 

o R6f: Parcel·la gran camp de futbol. Es replanteja la distància a altres 
llindars i s’incorpora que es de 10 metres, i es suprimeixen els usos 
Comercial, Magatzem i Públic - Administratiu. 

o R6g: Parcel·les Can Pujades. Es corregeix l’errada en les normes 
urbanístiques i en el plànol d’ordenació, posant la clau R6g. 

o R6m: Cases aïllades Masies. No es considera convenient concretar 
les futures parcel·les i edificacions, ja que dependrà dels 
condicionants projectuals del moment en que es realitzin, i que 
caldrà justificar convenientment. S’incorpora la precisió de que la 
parcel·la mínima per les noves parcel·les obtingudes com a resultat 
de la parcel·lació serà de 400 metres quadrats, i que l’ocupació 
màxima de les noves edificacions es del 40%. S’incorpora la 
precisió de que l’ús plurifamiliar i la divisió horitzontal es a les 
masies, i per les edificacions auxiliars una ocupació màxima del 5% 
de la parcel·la i una alçada màxima de 3,50 metres . Es resol la 
contradicció pel que fa a l’ús hoteler a l’art 112, afegint aquest ús, 
que s’esmenta a l’apartat 6.3, a l’apartat 4, que es numera amb el 6.  

o A1: Industrial. S’ha exclòs la referència de les alçades lliures de la 
planta soterrani i s’incorpora la revisió de l’alçada reguladora 
establint-la en 16 metres. (Art 113). 
 

4. Sòl urbà Polígons i PMU 
- Fitxes: es fixa com a normatius les superfícies de les qualificacions del sòl 

privat i del sòl de sistemes, amb els paràmetres següents: 
o Cessions mínimes de sòl per a sistemes  
o Sostre màxim edificable 
o Nombre màxim d’habitatges. 

- S’indica a les fitxes si es troben en sòl urbà consolidat o no consolidat, i en 
aquest darrer cas s’indica si hauran de cedir gratuïtament a l’Ajuntament el 
sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic. 

- PAU 1 Solana Vella: Es dona accés, perllongant el vial,  a la parcel·la 
situada més al nord, ja que està en el sòl urbà segons les NNSS. No es 
considera convenient qualificar les parcel·les R6b com R6a, ja que 
s’incrementa l’aprofitament  i la densificació del polígon. 

- PAU 2 Montvall 1: Es recullen les observacions respecte de la vialitat i 
s’incorpora un girador. S’incorpora a la fitxa, segons consta en els plànols 
d’ordenació, que la part de les parcel·les situades a la cantonada del carrer 
Mataró, afectades per la línia d’inundació T100 i T500, i que està tramada 
amb unes línies inclinades, no seran edificables. 

- PAU 3 Montvall 2: S’ha inclòs el carrer Mataró. 
- PAU 4b Can Planells sud: No hi ha cessions d’espais lliures i s’ha inclòs 

que s'integraran els hàbitats de riberes, grafiats amb un ratllat verd, dins 
dels espais lliures de les parcel·les, garantint la seva preservació i 
protecció. Es corregeix els límit amb el PAU 4a, ja que en resultava una 
parcel·la inferior a la mínima. 

- PAU 4c Can Planells oest: No es pot reduir l’àmbit perquè si es redueix 
aprofitament no és viable. La cota on estan situades les edificacions de 
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l’extrem nord no estan a major cota que les existents en el nucli de 
Vallgorguina al carrer del Pi Florit. S’ha incorporat la recomanació de situar 
un aparcament davant del Cementiri, emplaçant la zona verda a la part alta, 
i s’ha incorporat la part de vial de connexió amb la carretera. 

- PAU 6 Passeig de la Riera. Recollint la recomanació de la Comissió, es 
delimita per aquest polígon un Pla de Millora Urbana amb l’objectiu principal 
de l’ordenació del volum de l’edificació d’aquest àmbit situat en la 
confluència de les rieres de Vallgorguina i el Vilar, que condicionen 
l’emplaçament de l’edificació, i alhora posicionar-lo amb coherència amb 
l’entorn. 

- PAU 7 Carrer Església: Es replanteja la qualificació urbanística i s’admeten 
dos habitatges en aquesta parcel·la, que hauran de ser aparellats, i la 
parcel·la resultant tindrà la consideració de parcel·la mínima, segons queda 
especificat a la fitxa. 

- PAU 8 Can Montasell: No es possible replantejar l’espai lliure que ocupa 
una posició estratègica al darrera de l’Ajuntament i l’Església, ni tampoc 
variar els accessos a la masia, ja que hi ha dos habitatges amb entrades 
independents. 

- PAU 9 Carretera Nova: Es replantejen els objectius i l’àmbit del polígon, 
excloent l’edifici d’apartaments existents i reduint l’àmbit del polígon.  

- PAU 10 Can Puigdemir: S’afegeix el vial per donar continuïtat al polígon, 
evitant la discontinuïtat, i s’incorpora que l’àmbit qualificat d’equipament 
privat ara es qualifica de dotacions privades (Clau A2b), definint aquesta 
qualificació al nou article 114 del cos normatiu de les Normes urbanístiques. 
Es justifica la seva viabilitat econòmica en el document d’Agenda i 
avaluació econòmica. 

- PAU 11 Carrer Mataró: S’acoten els gàlibs edificatoris i de distància a 
veïns. Es considera que l’ordenació proposada es coherent amb l’entorn del 
carrer Mataró, amb casa arrenglerada a ambdós costat, pel que no es 
modifica l’ordenació. 

- PAU 12 Can Pujades: Es replanteja la delimitació de la parcel·la situada a 
ponent, desplaçant-la a un indret amb topografia més planera. El curs 
d’aigua és en realitat un rec, no un torrent, que no passa pel mig de la 
parcel·la, sinó pel costat del carrer, i així es corregeix en els plànols i a la 
fitxa. 

- PAU 13 Can Pujades Equipament: Es qualifica de dotacions privades (Clau 
A2a), definint aquesta qualificació al nou article 114 de les Normes 
urbanístiques, amb la seva regulació, i refent la Fitxa, com es justifica en 
l’apartat 2 d’aquest informe. Ara s’anomena PAU13 Can Pujades Dotació. 
S’incorporen les consideracions de l’apartat 2 d’aquest informe. 

- PAU 14 Canadà Parc: Es corregeix la referència a la masia. 
- PAU 15 Canadà Parc 2: Es corregeix l’errada material i es revisa la 

densitat. El gàlib edificatori és conseqüència de l’aplicació de les distàncies 
de l’edificació als límits de parcel·la. Es corregeix la traça del torrent que 
llinda amb el polígon, que no s’ajustava a la realitat, i s’ajusta el límit del 
polígon tenint en compte el grau d’inundabilitat, i així no cal replantejar la 
qualificació de l’equipament.  

- PAU 16 Mobir – Molinot:  
El document aprovat inicialment no contemplava un polígon d’actuació 
urbanística, ja que es va considerar que s’havia donat compliment al 
planejament vigent en aquest moment, que és la Modificació puntual de les 
NN.SS i Polígon d’actuació Mobir – Molinot, promoguda per l’Ajuntament de 
Vallgorguina, aprovada definitivament per la CTUB el 20 d’abril de 2005, i 
acordada a seva excutivitat el 15 de juny de 2005. 
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Els antecedents en aquest àmbit, que fins ara s’havien desenvolupat Mobir i 
Molinot per separat, són:  
Mobir: El 2 de febrer de 1987 La Comissió d’Urbanisme aprova 
definitivament el Pla parcial Industrial Mobir SA, que desenvolupa el Sòl 
apte per urbanitzar industrial (clau 6) de les NN.SS vigents, aprovades 
definitivament el  27 de juny de 1984.El Pla parcial es redacta amb l’objectiu 
de legalitzar i consolidar l’existència d’edificacions industrials construïdes 
anteriorment per EURAST (ara Cooking Systems SL) on desenvolupava la 
seva activitat. 
Tot i l’aprovació definitiva del Pla Parcial i el dipòsit del 12% dels costos 
d’urbanització, mai es va realitzar un Projecte de Compensació i les 
cessions obligatòries a l’Ajuntament, i tampoc el Projecte d’urbanització i 
execució de les obres 
Molinot: El Pla parcial del Molinot va ser aprovat definitivament per la CUB 
el 10 de desembre de 1986, i el 14 de setembre de 1999 es va aprovar 
definitivament la Modificació Puntual del Pla Parcial i Normes Subsidiàries 
de Planejament del sector Industrial “El Molinot”. El Projecte d’urbanització 
va ser aprovat definitivament el 29 de juliol de 1988 i posteriorment 
executat, havent-se realitzat les cessions corresponents a l’Ajuntament de 
Vallgorguina amb data 27 de novembre de 1989, essent avui un polígon 
consolidat i ocupat en el 100%. L’empresa Cooperfield Group SA hi té la 
seu centre i ocupa la major part del polígon.  El sector es gestionat per la 
“Entitat Urbanística de Conservació del Polígon Industrial El Molinot", 
constituïda el 27 d’abril de 2000. 
En data 20 d’abril de 2005 es va aprovar definitivament el Text refós de la 
Modificació puntual de les NNSS i polígon d’actuació Mobir – Molinot, 
promoguda per l’Ajuntament de Vallgorguina.  
L’objecte de la Modificació puntual de les NN.SS i Polígon d’actuació Mobir 
– Molinot, és: 
- crear una Actuació que englobi els sectors industrials Mobir i Molinot i que 
ha de permetre homogeneïtzar els paràmetres urbanístics,  
- regularitzar la situació de l’empresa Cooking Systems SL respecte 
l’edificabilitat existent (el PP del 1987 no reconeixia tota l’edificació existent, 
tot i que era un PP de legalització) 
- executar les obres d’urbanització del sector Mobir i  
- connectar ambdós sectors mitjançant la construcció d’un pont i 
prolongació del vial sobre la riera de Tapioles que permetrà disposar de dos 
accessos. 
Alhora s’amplia l’àmbit del sector Mobir amb la incorporació de dues finques 
propietat de l’empresa Cooking Systems SL i Cooperfield Group SA amb 
l’objectiu de crear una nova parcel·la industrial que ha de permetre finançar 
els costos d’urbanització i l’ampliació de les instal·lacions de Cooperfield 
Group SA. 
La Modificació genera una cessió del 10% de l’increment d’aprofitament 
privat del Sector Mobir, formalitzada segons Conveni, de 24 d’abril de 2006. 
Es considera que les obligacions de cessió estan complimentades.  
Amb motiu de l’exposició pública del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 
es va presentar una al·legació per part de l’entitat mercantil COOKING 
SYSTEMS,S.L. (número 29) en la que demanava ajustar la zona 
d'equipament  en el  plànol d'ordenació, mantenint l’equilibri de superfícies, i 
modular la regulació de la Zona industrial amb una única zona Mobir – 
Molinot, a fi de facilitar la posta en el mercat de les edificacions existents, 
avui sense ús. Aquesta al·legació ha estat incorporada en el text previ a 
l’aprovació provisional.  
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De resultes de l’al·legació es va revisar l’estat d’urbanització d’aquest 
àmbit, i es va detectar que part de les obres d’urbanització, segons el 
Projecte d’urbanització redactat en desenvolupament de l’esmentada 
Modificació, aprovat definitivament l’any 2007, no havien estat executades, i 
que aquestes obres no han estat recepcionades. En concret hi ha una línia 
de MT situada a la part sud de l’àmbit que presenta situacions de risc per a 
les persones i les activitats i que està suportada per una torre que envaeix 
parcialment el  carrer de connexió entre els dos sectors Mobir i Molinot.  
En conseqüència, en el document del POUM previ a l’aprovació provisional 
es va delimitar un polígon d’actuació urbanística per tal d’acabar les obres 
d’urbanització. 
De resultes de les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, en la sessió de 20 de març de 2019, es concreten les 
obligacions d’urbanització del polígon, amb caràcter de mínimes, i que es 
desenvoluparan en el corresponent projecte d’urbanització,  en les 
següents: 
- Sanejament: Validació de la xarxa separativa i del sistema de 

depuració, que haurà de ser informat  favorablement per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, i garantir –ne la gestió de la depuració. 

- Subministrament d’aigua i contra incendis: S’haurà de justificar el 
subministrament d’aigua per la xarxa contra incendis i per les 
necessitats dels consums segons els usos admissibles. 

- Xarxa elèctrica: Garantir la seguretat de la xarxa de mitja tensió de 25 
Kv., i en concret de la línia de mitja tensió situada al sud del polígon. 

- Enllumenat públic: Completar la instal·lació i legalitzar-la. 
- Vialitat: Arranjament de les mancances de la xarxa viària. 
S’incorpora al sector el tram del camí entre el límit del polígon i l'autopista 
AP-7, i es considera que per l’estructura dels carrers i de les edificacions 
existents, els primers en forma d’anella, amb un carrer central, o el carrer 
perimetral, o amb la disposició de les edificacions amb front a un pati de 
maniobra, permet la divisió horitzontal, que en determinats casos haurà de 
ser amb parts comunes. 
Es considera que s’han complert les obligacions de cessió de sòl i 
aprofitament, i per tant es considera que es sòl urbà consolidat. 

- PAU 17 Collsacreu: Atenent a l’observació en la part expositiva de l’acord 
de la CTUB, on es diu que l’urbanització Collsacreu no disposa de xarxa de 
sanejament pública, es delimita un polígon d’actuació que té per objecte  la 
realització de la xarxa de sanejament, mitjançant el sistema d’actuació de 
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. De la manca de 
sanejament no se’n tenia coneixement per la jubilació del tècnic municipal a 
l’inici de la tramitació de la segona aprovació inicial. Per la connexió a la 
xarxa de sanejament caldrà la realització d'un Pla especial 
d'infraestructures amb l’objectiu d’executar conjuntament el sanejament 
dels Polígons PAU12 i PAU 13, o als que doni servei, si s’escau, condició 
que s’incorpora també a les fitxes d’aquests darrers polígons, 

- PMU 1 Centre Cívic: Atès que el seu objectiu és compensar la cessió 
anticipada d'un terreny per destinar-la a Equipament sòcio – sanitari, que 
s’ha de materialitzar en la parcel·la unifamiliar del carrer del Pi Florit, es 
delimita aquest àmbit en un polígon d’actuació, qualificant la resta dels  
terrenys, actualment de titularitat pública, d’equipament. L’ordenació ja està 
fixada i per tant no cal un Pla de millora urbana, sinó un Polígon d’actuació 
urbanística per fer la gestió. 
 

5. Sòl urbanitzable 
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- Fitxes: Es fixen com a normatius i vinculants els paràmetres: 
o El sostre màxim en metres quadrats i l’edificabilitat bruta , per als 

diferents usos admesos 
o El nombre màxim d’habitatges, i la densitat bruta habitatges/ha. 
o Cessions mínimes per a sistemes: percentatge de sòl. 

- SUD 1 Can Palomer: S’incorpora a la fitxa i es fixa el domini públic hidràulic 
com a Sistema Hidràulic (Clau SH). S’incorpora a la fitxa la recomanació de 
concentrar l’aprofitament a la part baixa de l’àmbit en la mesura que sigui 
possible 

- SUD 2 Solana Nova: S’incorpora a la fitxa la recomanació de fixar el verd i 
l’equipament del sector a tocar de la carretera per garantir la discontinuïtat 
del front edificat i la imatge d’espais verds, i que el gra de l’habitatge estigui 
en concordança amb el de l'entorn. 
 

6. Normativa: Aspectes a esmenar 
De resultes de la incorporació i eliminació d’algun article, la numeració dels 
articles ha sofert la següent variació: 
a) S’ha incorporat l’article Dotacions privades, amb el núm. 114. 
Es suprimeix l’article 134 Camins i vies rurals, per reiteració. 
En conseqüència des de l’article 114 fins el 133 actuals, els articles actuals 
tindran una unitat més. 
b) S’han incorporat dos nous articles que regulen el sòl no urbanitzable de 

Protecció Agrícola (clau N2a) i Protecció Forestal (clau N2b). que tindran 
els números 141 i 142 respectivament. 

S’elimina l’article 145. Limitacions i condicionaments del sòl de protecció 
especial, per quedar incorporat en els anteriors, i s’elimina l’article 135 
Infraestructures viaries i lineals en sòl no urbanitzable, el contingut del qual 
s’incorpora a l’article 126 Integració en el paisatge. 
En conseqüència, des de l’article 136 fins el 141 actuals, els articles actuals 
tindran una unitat menys, i els articles 143 i 144 tindran una unitat més. 
 La numeració a la que fa referència els comentaris que segueixen, tenen la 
numeració antiga, per no induir a l’error. 
 

- El sistema d’ordenació segons volumetria específica no és d’aplicació en el 
POUM de Vallgorguina, i per aquesta raó s’ha suprimit. 

- Es corregeix el ratllat de determinats articles, com per exemple el 90, 145 i 
150. 

- S’incorporen les activitats extractives a l’article Article 72  Classificació 
d’usos segons l’activitat, apartat 22, i s’admeten a la zona Rústic Agrícola. 
Clau N1a (art 140). 

- Art 43: Es corregeix l’errada. 
- Art 45: S’afegeix clarament que el sostre habitable de les plantes 

sotacoberta computa a efectes d’edificabilitat de la parcel·la. 
- Art. 54: l’apartat 4 es passa a la regulació de la clau R1 (art 107.4). 
- Art. 87: Es substitueix la referència al sistema viari pel sistema de 

comunicacions. 
- Art. 99: S’incorpora el sistema clau  SE8,  Habitatge dotacional. 
- Art. 110: Es corregeix el títol. 
- Art. 111: Es refon la normativa del PP de Can Pujades a l’article 111, Zona 

R6g. Parcel·la de Can Pujades. 
- Art. 134: S’elimina. 
- Art. 144: Apartat 8: Es suprimeix. 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Vallgorguina  Juliol 2019 

Annexes a la Memòria 
8 

 
 

- Art. 149: Es precisa a l’apartat 1 que: Seran considerades edificació les 
construccions que, malgrat tenir una tipologia constructiva d’hivernacle, es 
destinin a usos diferents que el conreu agrícola. 

- Art. 150: S’incorpora a l’apartat 1 la limitació a una única activitat d’interès 
públic per cada finca registral. 

- Art. 151: Es suprimeix a l’apartat 1 la prestació d’altres serveis de la xarxa 
viària diferents que el subministrament de carburants. 

- Art. 155.1.b: Ara 1.a: Es precisa que no s’admetrà en sol no urbanitzable la 
tala d’arbrat per a la implantació de sistemes de captació solar. 

- Art. 160: Es suprimeix l’apartat 1. 
 

7. Catàleg de béns a protegir: Fitxes, plànol, normativa 
- Es diferencia la classificació de la qualificació urbanística a les fitxes del 

catàleg 
- S’incorporen uns plànols amb la classificació i la qualificació que atorga el 

POUM a l’element catalogat (sèrie O5). 
- S’estableix normativament, a l’article 170.5 que aquelles edificacions que, 

fruit de la seva catalogació, no es permet el seu enderrocament però que 
tenen potencial de sostre segons el planejament general, podran ampliar-se 
encara que el volum catalogat vulneri separacions a veïns o alçada 
reguladora màxima. 

 
8. Agenda i Avaluació econòmica i financera: Terminis, Avaluació, ESE 

Es completa l’Agenda amb els terminis concrets per a l’execució dels sectors 
i polígons. 
Es completa l’Estudi d’avaluació econòmica dels polígons d’actuació en sòl 
urbà no consolidat  amb l’avaluació de les càrregues i dels beneficis. 
S’actualitza l’Estudi de sostenibilitat econòmica, en l’apartat de la ponderació 
de l’impacte en les finances públiques, a les superfícies de sistemes i per als 
diferents usos segons els nous sectors i polígons.  
 

 
9. Normes urbanístiques en Sòl No Urbanitzable. 

De resultes de les reunions amb els Serveis Tècnics de la Direcció General 
d’Urbanisme, s’han detectat un seguit d’errades, imprecisions, duplicitats, i 
mancances, que han estat objecte d'esmena, precisió, supressió o 
incorporació, en els següents articles de les Normes urbanístiques referents 
al sòl no urbanitzable. 
 
En relació a la numeració dels articles que segueix, cal tenir present el que 
s’exposa en l’informe sobre el compliment de l’acord de la CTUB de 
20/03/2019 en l’apartat Normativa: Aspectes a esmenar:  
De resultes de la incorporació i eliminació d’algun article, la numeració dels 
articles ha sofert la següent variació: 
a) des de l’article 114 fins el 133 actuals, els articles actuals tindran una 

unitat més. 
b) des de l’article 136 fins el 141 actuals, els articles actuals tindran una 

unitat menys, i els articles 143 i 144 tindran una unitat més. 
 

 La numeració a la que fa referència els comentaris que segueixen, tenen la 
numeració antiga, per no induir a l’error. 

 
- Article 138: Es suprimeix l’apartat 3. 
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- Article 140: S’incorpora en un article específic de la secció 3 la regulació 
relativa al sòl Agrícola de protecció, clau N2a, i es suprimeix de l’apartat 3 
la referència a “la secció següent”. 

- Article 140, l’apartat 4.b): Es precisa que l’ús de serradores únicament 
s’admet al servei de l’explotació forestal en l’àmbit de la qual se situï. 

- Article 140, l’apartat 4.d): Es suprimeix l’ús de turisme rural. 
- Article 140, l’apartat 4.g): Es suprimeix l’ús de cases de colònies,i es 

precisa que les escoles de natura únicament s’admetran si es 
desenvolupen íntegrament a l’aire lliure. 

- Article 140, l’apartat 4: S’incorpora l’activitat extractiva com a ús compatible, 
regulant normativament les condicions bàsiques per a la seva implantació 
mitjançant un pla especial. 

- Article 140, apartat 5.c): Es precisa que únicament es permetran aquelles 
instal·lacions d’interès públic que requereixin emplaçar-se en el medi rural. 

- Article 140, apartat 5.d): Es suprimeix la reflexió. 
- Article 141: S’incorpora en un article específic de la secció 3 la regulació 

relativa al sòl de protecció forestal, clau N2b, i es suprimeix de l’apartat 3 la 
referència a “la secció següent”. 

- Article 141, l’apartat 4.d): ): Es precisa que l’explotació és dels recursos 
naturals forestals. 

- Article 141, apartat 5.c): Es precisa que només s’admetrà la reutilització de 
les construccions existents que hagin estat incloses en el Catàleg de 
masies i cases rurals. 

- Article 141, apartat 5.d): Es suprimeix la reflexió. 
- Article 144, l’apartat 2: Es suprimeix la necessitat de tramitar un pla 

especial, i es revisa la relació d’usos admissibles, adaptar-la al llistat d’usos 
admissibles segons l’article 47.3 bis del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

- Article 144, l’apartat 7: Es precisa que la reutilització com a habitatge 
d’edificacions annexes serà possible si en aquests annexes es donen les 
condicions per la seva inclusió en el Catàleg de masies i cases rurals.  En 
qualsevol cas, els usos d’habitatge admissibles seran d’ampliació dels 
habitatges existents, però no per a la implantació de nous habitatges. 

- Article 145: S’elimina aquesta article, ja que s’inclou en un article específic 
de la secció 3 la regulació relativa del sòl Agrícola de protecció, clau N2a, i 
del sòl de protecció forestal, clau N2b, establint una regulació diferenciada 
entre la zona agrícola de protecció especial i la zona forestal de protecció 
especial, suprimir d’aquesta darrera zona les possibilitats d’explotacions 
agrícoles o ramaderes intensives, així com de noves edificacions agrícoles 
o ramaderes. 

- Article 147,apartat 1: Es suprimir “pecuària o forestal”. 
- Article 147,apartat 2: S’incorpora que es limita la superfície edificable a un 

màxim de 50 m2 per hectàrea de sòl de conreu, sense superar en cap cas 
els 300 m2. 

- Article 148, punt c de l’apartat 3: S’incorpora que es limita la superfície 
construïda màxima per finca a un màxim de 5.000 m2, a més de la limitació 
del 5% de la superfície de la finca amb una qualificació urbanística on sigui 
admès l’ús ramader intensiu. 

- Article 148, punt 5: S’esmena que l’autorització de construccions agrícoles i 
ramaderes que superin els llindars que s’hi esmenten requereix informe 
preceptiu de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

- Article 149, punt c de l’apartat 2: Es substitueix on diu “L’edificació es 
desenvoluparà preferentment en planta baixa, ...” pel text següent:  “L’ 
hivernacle serà, exclusivament, de planta baixa, ...”. 
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- Article 150.1: S’afegeix: 1 cal afegir el següent:  “En sòl no urbanitzable 
únicament s’admetran les instal·lacions i activitats d’interès públic que 
requereixin emplaçar-se en el medi rural.  No s’hi admetran, per tant, les 
instal·lacions que, tot i ser d’interès públic, siguin compatibles amb els usos 
urbans”, i establint la limitació a una única activitat d’interès públic per cada 
finca registral. 

- Article 150.3.b): Es suprimeix la referència a un coeficient d’edificabilitat. 
- Article 150.3.f,i): S’esmenen afegint el caràcter preceptiu dels informes, i 

afegint també la necessitat de l’informe de l’organisme competent en 
matèria de medi ambient en els cassos assenyalats en l’esmentat article 52 
del Reglament. 

- Article 151 Es suprimeix de l’apartat 1 la possibilitat d’implantar 
instal·lacions destinades a la prestació d’altres serveis de la xarxa viària 
diferents que el subministrament de carburants. 

- Article 152. 2:  Es substitueix  on diu “... llevat del cas que afecti ...” pel text 
següent:  “... si bé, en el cas que afecti ...”. 

- Article 155: Es suprimir de l’apartat 1 el punt a. 
- Article 155.1.a.4: S’estableix que, sempre que sigui possible, les 

instal·lacions de plaques solars se situaran sobre les teulades de les 
edificacions existents en la finca, evitant o reduint tant com sigui possible 
les noves ocupacions de sòl. 

- Article 155.4: S’elimina la limitació de 15 anys, i s’incorpora que l’obligació 
de restitució serà en el moment del cessament de l’activitat. 

- Article 156: S’afegeix en aquest article la condició que les activitats de 
turisme rural se situaran, exclusivament, en edificacions incloses en el 
Catàleg de masies i cases rurals o, mentre no sigui vigent aquest Catàleg, 
en les que siguin susceptibles de ser catalogades. 

- Article 157.2.a: S’estableix que no es admissible, en cap cas, la substitució 
d’aquesta edificació per una edificació de nova planta, i s’afegeix que 
l’enderroc d’una edificació catalogada o susceptible de ser-ho comportaria 
l’extinció automàtica de qualsevol dret de reconstrucció. 

- Article 157.2.d: Es suprimeix “S’admetrà únicament la modificació de 
l’alçada existent per assolir l’alçada interior mínima exigible per motius 
d’habitabilitat” 

- Article 157.2.e: Es precisa que en el cas d’edificacions enrunades no 
incloses en el Catàleg de masies i cases rurals, per a l’autorització de la 
seva reconstrucció seran exigible el compliment dels mateixos requisits que 
per a l’autorització de construccions de nova planta i s’aplicaran criteris i 
paràmetres idèntics als que correspondrien a les edificacions de nova 
planta. 

- Article 157.2.g) S’esmena en el sentit que: 
En relació amb les edificacions catalogades, les possibilitat d’intervenció 
seran les que es regulin en el Catàleg de masies i cases rurals.  En tant que 
aquest catàleg no sigui vigent, s’aplicaran les determinacions relatives a les 
edificacions no catalogades. 
Pel que fa a les edificacions no catalogades, cal diferenciar, d’una banda, 
les que estiguin efectivament vinculades a una activitat agropecuària, cas 
en el qual s’aplicaran els paràmetres d’edificació establerts en l’article 157.2 
d’aquesta normativa, i de l’altra banda, les edificacions sense vinculació 
amb cap activitat agropecuària, cas en el qual, d’acord amb la disposició 
transitòria sisena del Reglament de la Llei d’urbanisme, les edificacions 
tindran la consideració de fora d’ordenació o de volum disconforme i, per 
tant, no hi serà admissible cap ampliació i les intervencions es limitaran a 
les admeses en l’article 108 del TRLU. 
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- Article 165: S’esmena el contingut d’aquest article, afegint que no és 
necessària l’emissió d’un informe d’impacte i integració paisatgística en el 
procediment regulat per l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
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Annexa 2.4: INFORME 

 Canvis d'ofici - Errors materials 
 

Feta una darrera lectura del document, abans de la seva aprovació provisional, per 
part dels serveis tècnics municipals s’han observat una sèrie de discrepàncies entre 
les Normes Subsidiàries vigents i la proposta del nou POUM en els àmbits de les 
urbanitzacions de Baronia del Montseny, Can Puigdemir  i Collsacreu, que s’han 
esmenat en el sentit d’incorporar el que es determina en les Normes Subsidiàries.  
 
També s’han revisat els plànols de serveis, tant els de informació com els de 
ordenació, en el sentit de sistematitzar-los per serveis, es a dir un plànol per la xarxa 
d’aigua, altre per la xarxa de sanejament i altre per la xarxa elèctrica i de gas, i 
actualitzant en els plànols d’ordenació els esquemes de les noves línies proposades 
en les noves actuacions que comporten una extensió de les existents, que com es pot 
veure, son mínimes, ja que el nou POUM no proposa noves qualificacions de sòl. 

 

En conseqüència, d’acord amb les observacions dels Serveis tècnics municipals: 
- S’esmenen els errors materials a Baronia del Montseny, Can Puigdemir  i 

Collsacreu, esmenant les diferències amb les NNSS, en els següents llocs. 
o Baronia del Montseny 

� Carrer Santa Fe: hi ha una parcel·la al costat de la zona 
verda que no es zona verda. 

� Carrer del Pi ric: el triangle no es zona verda. 
� Carrer de Sant Marcial: el triangle no es zona verda. 
� Final del Carrer de Sant Marcial: el terreny grafiat com ST, 

es zona verda. 
� S’ajusta el límit del terrenys de serveis tècnics segons el 

parcel·lari 
o Can Puigdemir   

� Carrer zona H-I i carrer zona E-F: S’ajusten el límits dels 
terrenys de zona verda segons el parcel·lari. 

o Collsacreu:  
� S’ajusta el límit de la zona verda situada a l’extrem sud, amb 

front al carrer límit de terme 
� La cantonada del carrer de l’Arboç amb el carrer límit de 

terme no es zona verda. 
� Els terrenys marcats com a zona verda entre la carretera C-

61 i el carrer límit de terme es vial. 
- Es revisen els plànols de serveis, tant els de informació com els de 

ordenació. 
 

 
Finalment, de resultes de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
en la sessió de 20 de març de 2019, sobre l’informe urbanístic i territorial,  s’actualitzen 
la Memòria social, en l’apartat 7, Proposta del POUM, l'Estudi de sostenibilitat 
econòmica i l'Avaluació econòmica i financera fins a dates més recents i l’Estudi 
d’Avaluació de la Mobilitat Generada, en l’apartat 2.3, les taules de càlcul de la 
mobilitat generada de l’apartat 4, i de les xarxes principals de mobilitat i les reserves 
mínimes d’aparcament per bicicletes, per turismes i per motocicletes de l’apartat 5. 
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