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1. ANTECEDENTS I MARC LEGAL DE L’INFORME 

 

1.1 Antecedents 

 

La redacció del present Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vallgorguina es va iniciar a finals de l’any 2008. 

L’Ajuntament de Vallgorguina va sol∙licitar Document de Referència sobre l’avanç del POUM en data 27 de març 

de 2009. 

 

Cal esmentar que anteriorment, entre els anys 2006 i 2007, l’Ajuntament de Vallgorguina havia iniciat un procés 

de tramitació d’una anterior proposta de pla d’ordenació urbanística municipal, proposta de pla que, tot i haver 

estat aprovat inicialment el mes de gener de 2007, es va declarar nul de ple dret en un acord de Ple municipal el 

mes d’abril de 2007. 

 

El Document de Referència sobre l’avanç de pla, emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 

Barcelona en data 28 de maig de 2009, es va notificar a l’Ajuntament de Vallgorguina el mes de juny de 2009.  

 

Posteriorment es van elaborar els documents del pla per a la fase d’aprovació inicial. El pla aprovat inicialment 

(novembre  2010),  es  va  trametre  als  Serveis  Territorials  a  Barcelona,  de  l’aleshores  Departament  de  Medi 

Ambient i Habitatge, i es va sol∙licitar l’informe de l’OTAAA sobre el document aprovat inicialment. L’Informe de 

l’OTAAA va ser notificat a l’Ajuntament de Vallgorguina el mes de novembre de 2011. 

 

El novembre de 2013 es va elaborar la proposta de pla per a aprovació provisional i el mes de gener de 2014 

l’Ajuntament de Vallgorguina va sol∙licitar la resolució de conformitat amb la memòria ambiental. L’OTAAA va 

proposar una resolució de no conformitat fins a  l’esmena del document amb la  incorporació d’un conjunt de 

consideracions. 

 

 

1.2 Històric del procés d’avaluació ambiental 

 

En la taula que segueix es fa un repàs sintètic de les fases de l’avaluació ambiental que s’han seguit des de l’inici 

de redacció del pla, amb indicació dels documents elaborats en cada fase del procés i dels informes rebuts de 

l’òrgan ambiental. 

 

No  s’incorpora  el  procés  iniciat  amb  anterioritat  a  l’any  2009  ja  que  es  va  tractar  d’una  proposta  de  pla 

desvinculada de l’actual. 

 

La present fase de redacció i tramitació del POUM de Vallgorguina correspon a una Segona Aprovació Inicial del 

pla. El pla que s’aprova inicialment per segona vegada esmena els defectes de contingut i de forma detectats en 

l’anterior proposta de pla per a aprovació provisional, versió que no va comptar amb la conformitat de l’òrgan 

ambiental respecte la memòria ambiental. 

   



 

 

2 

  

Taula 1. Històric del procés d’avaluació ambiental. 

FASE DE TRAMITACIÓ  PERÍODE 
DOCUMENT  

D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 
SOL∙LICITUD D’INFORME DE 

L’ÒRGAN AMBIENTAL 
INFORME DE  

L’ÒRGAN AMBIENTAL 

AVANÇ 
Desembre 2008 ‐ 

maig 2009 

Informe de Sostenibilitat 
Ambiental Preliminar 
(Desembre 2008) 

Sol∙licitud de 
Document de 
Referència:  
27 de març de 2009 

Document de 
Referència 
(28 de maig de 2009) 

APROVACIÓ INICIAL 
Maig 2010 ‐ 

Novembre 2011 

Informe de Sostenibilitat 
Ambiental 
(Maig de 2010) 

Sol∙licitud d’informe 
sobre el document 
aprovat inicialment: 
22 de novembre de 
2010 

Informe sobre el POUM 
de Vallgorguina 
(15 de novembre de 
2011) 

CONFORMITAT AMB 

LA MEMÒRIA 

AMBIENTAL 
(PROP.  APROVACIÓ 

PROVISIONAL) 

Octubre 2013 ‐ 
Maig 2014 

Memòria Ambiental 
(Octubre 2013) 

Sol∙licitud de resolució 
conformitat: 
2 de gener de 2014 

Informe‐Proposta de 
resolució sobre la 
Memòria Ambiental. 
No conformitat 
(5 de maig de 2014) 

SEGONA  
APROVACIÓ INICIAL 

Setembre 2016 – 
Octubre 2017 

Informe de Sostenibilitat 
Ambiental 
(Octubre 2017) 

Sol∙licitud d’informe 
sobre el document 
aprovat inicialment: 
20 d’octubre de 2017 

Informe sobre el POUM 
de Vallgorguina 
(14 de març de 2018) 

CONFORMITAT AMB 

LA MEMÒRIA 

AMBIENTAL 
(PROP. APROVACIÓ 

PROVISIONAL) 

Maig 2018 – 
Setembre 2018 

Memòria Ambiental i  
Informe de Sostenibilitat 
Ambiental actualitzat 
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El  document  d’avaluació  ambiental  que  acompanya  la  proposta  de  pla  és  un  Informe  de  Sostenibilitat 

Ambiental, document que es redacta atenent als següents objectius: 

 

 Actualitzar la diagnosi ambiental del municipi.  

 Incorporar  i  estudiar  nous  aspectes  que  es  consideren  ambientalment  rellevants  d’acord  a  les 

incorporacions  de  directrius  i  obligacions  jurídiques  en  medi  ambient  en  els  àmbits  internacional, 

comunitari  europeu,  estatal  o  autonòmic.  Reflectir  les  actualitzacions  i modificacions de  les  directrius  i 

ordenacions jurídiques en matèria ambiental dels darrers anys en els objectius ambientals del pla. 

 Completar  l’anàlisi  d’alternatives  efectuat  en  fase  d’avanç  mitjançant  la  descripció  de  la  proposta 

d’ordenació que no va rebre la conformitat amb la memòria ambiental  i  la proposta d’ordenació que es 

desenvolupa en la segona aprovació inicial. 

 Recollir  i  donar  compliment  a  les  consideracions  dels  informes  de  l’òrgan  ambiental  (i  de  les  altres 

administracions consultades en matèria ambiental) recaptats al llarg del procés d’avaluació ambiental dut 

a terme. 

 

 

1.3 Normativa ambiental vigent 

 

El present Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) es concep i tramita d’acord al marc legal vigent en matèria 

d’avaluació ambiental estratègica, regulat per les següents disposicions de caràcter general. 

 

 En  l’àmbit europeu,  la Directiva 2001/42/CE, de 27 de  juny, del Parlament europeu  i Consell,  relativa a 

l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. 
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 En l’àmbit estatal, la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

 A  Catalunya,  la  Llei  6/2009,  de  28  d’abril,  d’avaluació  ambiental  de  plans  i  programes,  i  la  Disposició 

addicional  vuitena  de  la  Llei  16/2015,  de  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat  administrativa  de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

(Cal tenir en compte també, les modificacions introduïdes en la Llei 6/2009 pels articles 21 al 24 de la Llei 

10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.) 

 

D’acord amb  la disposició  transitòria primera de  la Llei 21/2013, aquesta s’aplica a aquells plans  l’avaluació 

ambiental estratègica dels quals s’hagi iniciat a partir del dia de l’entrada en vigor de la mateixa llei, que en el 

territori català és a partir del 12 de desembre de 2014. Tenint en compte que el Document de Referència del 

POUM de Vallgorguina va ser emès en data de maig de 2009, es considera que la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental, no és estrictament d’aplicació. 

 

LLEI 21/2013, DE 9 DE DESEMBRE, D’AVALUACIÓ AMBIENTAL. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. RÈGIM TRANSITORI. 
 

1. Aquesta  Llei  s’aplica  a  tots  els  plans,  programes  i  projectes  l’avaluació  ambiental  estratègica  o  avaluació  de 

l’impacte ambiental dels quals s’iniciï a partir del dia de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 

 

D’altra banda, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, mentre no s’aprova l’adaptació normativa de la Llei 

6/2009, del 28 d’abril, a  la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, de 9 de desembre, s’han 

d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles 

contingudes en la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015.  

 

Per tant, el document de pla s’acompanya d’un Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) seguint la terminologia 

definida a la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

 

Tot  i  això,  tal  com  s’exposa  a  l’apartat  següent,  s’enriqueix  el  contingut  tradicional  de  l’ISA  mitjançant  el 

tractament detallat del canvi climàtic i la definició d’un Programa de Vigilància Ambiental. L’índex i el contingut 

de l’ISA dóna resposta a les novetats introduïdes per la Llei 21/2013 en relació a la informació que ha de contenir 

el  document d’avaluació  ambiental  corresponent  a una aprovació  inicial  del pla  (Estudi Ambiental  Estratègic 

segons la terminologia de la Llei 21/2013). 

 

D’altra banda, l’avaluació ambiental estratègica s’integra en la tramitació del POUM seguint el procediment que 

determina la següent legislació. 

 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. DOGC núm. 4682, 

de 24.07.2006. 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. DOGC núm. 

5686, de 5.08.2010.  

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

legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. DOGC núm. 6077, de 29.02.2012. 

 

El  procediment  és  establert  per  l’article  86  bis  i  la  disposició  transitòria  divuitena  del  Text  refós  de  la  Llei 

d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l'article 115 del Reglament de la Llei d'urbanisme.  
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1.4 Contingut de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 

L’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) és el document ambiental integrat en els plans objecte d'avaluació 

ambiental en què es formalitza l'avaluació ambiental duta a terme durant la seva redacció.  

 

El  seu  contingut  és  establert  detalladament  a  l’article  70  del  Reglament  de  la  Llei  d'urbanisme,  el  qual, 

esquemàticament, és el següent:  

 

 Determinació  dels  requeriments  ambientals  significatius.  Aspectes  rellevants  de  la  situació  del  medi 

ambient. 

 Obligacions jurídiques. Principis, objectius jerarquitzats i criteris ambientals que caldrà aplicar i indicadors 

per a la seva verificació. En el cas dels POUM, a més, definició del perfil ambiental del municipi en relació 

amb el pla. 

 Anàlisi  i  avaluació  de  les  alternatives  generals  d'ordenació  considerades  i  justificació  ambiental  de 

l'alternativa elegida. 

 Descripció ambiental del pla d'acord amb l'alternativa adoptada. 

 Identificació i avaluació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient. 

 Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius establerts. En el cas dels POUM, a més, 

anàlisi dels perfils ambientals actual i resultant. Programa de vigilància ambiental. 

 Síntesi. 

 

Addicionalment, el contingut de l’ISA s’enriqueix amb les novetats introduïdes per la Llei 21/2013, que són, a 

grans trets, els següents aspectes: 

 

 L’evolució de  les  característiques ambientals de  les  zones que es poden veure afectades d’una manera 

significativa i la seva evolució tenint en compte el canvi climàtic esperat en el termini de vigència del pla. 

 La incidència en el canvi climàtic (en particular, una avaluació adequada de la petjada de carboni associada 

al pla). 

 Les mesures per mitigar la incidència del pla sobre el canvi climàtic i permetre’n l’adaptació al mateix. 

 Un programa de vigilància ambiental per fer el seguiment del pla. 

 

 

ARTICLE 70 DEL REGLAMENT DE LA LLEI D’URBANISME APROVAT PEL DECRET 305/2006. 
 

En el cas de formulació o revisió de plans d’ordenació urbanística municipal, i en els casos de modificacions sotmeses a 

avaluació ambiental, l’informe ambiental que preveu la Llei d’urbanisme ha de tenir la naturalesa i contingut de l’informe 

de  sostenibilitat  ambiental  que  regula  la  normativa  sobre  avaluació  ambiental  de  plans  i  programes,  amb  el  grau 

d’especificació que estableixi l’òrgan ambiental en el document de referència i, en tot cas, amb el contingut mínim següent: 
 

a) Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla, el què inclou:  

1r. La descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l’àmbit objecte de planejament i del seu entorn. 

2n. La determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, aplicables en l’àmbit del pla, establerts 

en  la  normativa  internacional,  comunitària,  estatal,  autonòmica  o  local,  o  en  els  instruments  de  planejament 

territorial, els plans directors urbanístics o altres plans o programes aplicables. 

3r.  La  definició  dels  objectius  i  criteris  ambientals  adoptats  en  la  redacció  del  pla,  d’acord  amb  els  requeriments 

ambientals assenyalats en els apartats anteriors i amb els principis i directrius establerts als articles 3 i 9 de la Llei 

d’urbanisme, els quals han de referir‐se, entre d’altres aspectes, a la sostenibilitat global del model d’ordenació; al 

cicle de l’aigua; a la biodiversitat territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural; a la qualitat del paisatge; 

a la qualitat de l’ambient atmosfèric; i a la contaminació acústica i lluminosa. 
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Aquests  objectius  ambientals  han  de  ser  formulats  de  forma  jerarquitzada  en  funció  del  seu  grau  d’importància 

relativa. 
 

a) Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada, el què inclou: 

1r. La descripció de les característiques de les alternatives considerades. 

2n. L’anàlisi, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i dels de les seves determinacions estructurals, 

d’acord amb els objectius i criteris ambientals als què es refereix l’apartat 1.c) d’aquest article. 

3r. La justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa seleccionada. 
 

b) Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació adoptada, incloent: 

1r. Una síntesi descriptiva del contingut del pla amb expressió de les seves determinacions amb possibles repercussions 

significatives sobre el medi ambient. 

2n. La identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les demandes addicionals de recursos naturals 

i d’infraestructures de sanejament, de gestió de residus i similars derivades de l’ordenació proposada. 

3r. La descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i la millora del medi ambient. 
 

c) Identificació i avaluació dels probables efectes significatius (secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt o llarg termini, 

permanents i temporals, positius i negatius i d’altres) de l’ordenació proposada sobre el medi ambient, incloent: 

1r. Els efectes sobre els recursos naturals. 

2n. Els efectes sobre els espais i aspectes identificats d’acord amb l’apartat 1. 

3r. Els efectes ambientals derivats de la mobilitat generada per l’ordenació prevista pel pla. 
 

d) Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals establerts, el què comprèn: 

1r. La verificació  i  justificació detallades de  la congruència del pla amb els requeriments ambientals assenyalats a 

l’apartat 1. 

2n.  L’avaluació  global  del  pla,  tenint  en  compte  l’anàlisi  comparativa dels  perfils  ambientals  inicial  i  resultant  de 

l’àmbit del pla, d’acord amb l’apartat anterior i les jerarquies entre objectius ambientals establerts en l’apartat 1.c). 

3r. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes. 
 

a) Síntesi de l’estudi, consistent en un resum del seu contingut que ha de contenir una ressenya dels objectius i criteris 
ambientals fixats, i l’explicació justificada de l’avaluació global del pla. 

 

 

ANNEX IV DE LA LLEI 21/2013, DE 9 DE DESEMBRE, D’AVALUACIÓ AMBIENTAL. 
 

La informació que ha de contenir l’estudi ambiental estratègic que preveu l’article 20 ha de ser, com a mínim, la següent: 
 

1. Un  esbós  del  contingut,  els  objectius  principals  del  pla  o  programa  i  les  relacions  amb altres  plans  i  programes 

pertinents; 
 

2. Els aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i la seva probable evolució en cas de no‐aplicació del 

pla o programa; 
 

3. Les característiques mediambientals de les zones que puguin estar afectades de manera significativa i la seva evolució 

tenint en compte el canvi climàtic esperat en el termini de vigència del pla o programa; 
 

4. Qualsevol problema mediambiental existent que sigui rellevant per al pla o programa,  incloent‐hi en particular els 

problemes  relacionats  amb  qualsevol  zona  d’especial  importància  mediambiental,  com  les  zones  designades  de 

conformitat amb la legislació aplicable sobre espais naturals i espècies protegides i els espais protegits de la Xarxa 

Natura 2000; 
 

5. Els objectius de protecció mediambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari o nacional que tinguin relació 

amb el pla o programa i la manera com aquests objectius i qualsevol aspecte mediambiental s’han tingut en compte 

durant la seva elaboració; 
 

6. Els probables efectes  significatius en el medi ambient,  inclosos aspectes  com  la biodiversitat,  la població,  la  salut 

humana, la fauna, la flora, la terra, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, la incidència en el canvi climàtic, en particular 

una avaluació adequada del rastre de carboni associada al pla o programa, els béns materials, el patrimoni cultural, 

el  paisatge  i  la  interrelació  entre  aquests  factors.  Aquests  efectes  han  de  comprendre  els  efectes  secundaris, 

acumulatius, sinèrgics, a curt, mitjà i llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius; 
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7. Les mesures  previstes  per  prevenir,  reduir  i,  en  la mesura que  sigui  possible,  compensar  qualsevol  efecte  negatiu 

important en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa, incloent‐hi aquelles per mitigar‐ne la incidència sobre 

el canvi climàtic i permetre’n l’adaptació a aquest; 
 

8. Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes i una descripció de la manera com es va fer l’avaluació, 

incloses les dificultats, com ara deficiències tècniques o falta de coneixements i experiència que es puguin haver trobat 

a l’hora de recollir la informació requerida; 
 

9. Un programa de vigilància ambiental en el qual es descriguin les mesures previstes per al seguiment; 
 

10. Un resum de caràcter no tècnic de la informació facilitada en virtut dels epígrafs precedents. 
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2. ÀMBIT TERRITORIAL 

 

Vallgorguina és un municipi de l’est de la comarca del Vallès Oriental (província de Barcelona), al límit amb el 

Maresme. El terme municipal té una extensió de 22,17 km2 i limita al nord amb els termes de Santa Maria de 

Palautordera i Sant Celoni, a l’est amb Sant Iscle de Vallalta, al sud amb Arenys de Munt i Dosrius i a l’oest amb 

Vilalba Sasserra i Llinars del Vallès.  
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La població censada al municipi l’any 2015, segons dades de l’Idescat, va ser de 2.749 habitants, distribuïda en 

diferents entitats de població. 

 

Taula 2. Població censada a les diferents entitats del municipi. 
 

ENTITATS DE POBLACIÓ  HABITANTS CENSATS (IDESCAT 2015)  PERCENTATGE DE POBLACIÓ 

Vallgorguina  1.165  42,4 

Baronia del Montseny i Can Bosc  335  12,2 

Canadà Parc  760  27,6 

Collsacreu  83  3,0 

Can Puigdemir  406  14,8 

Total  2.749  100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A grans  trets, el  terme comprèn el poble  i  cap de municipi de Vallgorguina  i  els  veïnats o urbanitzacions de 

Pocafarina, la Baronia, Canadà Parc, Can Puigdemir, Can Pujades i Collsacreu.  

 

La carretera C‐61 d’Arenys de Mar a Sant Celoni Travessa el municipi del sud‐est al nord‐oest, carretera que a  

l’extrem septentrional del terme enllaça amb l’autopista AP‐7 en direcció a la Jonquera i amb la carretera C‐35 

vers Llagostera. 
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3. REQUERIMENTS AMBIENTALS DEL MUNICIPI 

 

3.1 Perfil ambiental del municipi 

 

3.1.1 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

 

Orografia 

 

El terme municipal de Vallgorguina se situa en la vessant nord de la serralada litoral, al peu d’una vall sinuosa 

creuada per la riera de Vallgorguina i emmarcada entre dues formacions muntanyenques de referència regional, 

el Corredor i el Montnegre. Aquestes muntanyes envolten pràcticament la totalitat del terme municipal excepte 

en la seva part nord‐occidental, on el terme s’obre més a la plana vallesana. La vessant nord de la vall correspon 

a la serralada del Corredor, que te el seu punt mes alt situat a 667 m d’alçada respecte el nivell del mar i un 

desnivell de 400 m nucli urbà del municipi. Per altra banda, en la vessant sud de la vall trobem la serralada del 

Montnegre que té el cim situat a 773 m d’alçada i un desnivell considerable de 500 m. Les dues vessants drenen 

cap a la riera de Vallgorguina. 

 

Figura 1. Anàlisi virtual d’orientacions i pendents per a la interpretació de l’orografia.  
Bases cartogràfiques ICGC. 

 
 

 

Geologia 

 

Els massissos del Montnegre i del Corredor s'emmarquen estructuralment dins de la Serralada Litoral catalana. 
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Els materials geològics predominants a Vallgorguina són majoritàriament granodiorites i granits alcalins (Ggd) 

(Carbonífer‐Premià) de l’era del Paleozoic, amb contactes intrusius de filons de quars, dics d’aplites, tegmatites, 

leucogranits porfírics i pòrfirs leucogranítics,  pòrfirs àcids, entre d’altres. D’una forma més minoritària, en el curs 

fluvial. 

 

Figura 2. Geologia a l’àrea de Vallgorguina.  
Mapa geològic de Catalunya / ICGC. 

 
 

 

Edafologia 

 

Les  terrasses  fluvials,  a  l’eix  principal  de  la  riera  de Vallgorguina,  contenen  els  sòls més  fèrtils  del municipi, 

aproximadament de la cota 200 en avall, especialment a les zones del pla del Forn, de la Rectoria Vella i de cal 

Tonedor i les valls dels afluents del sot gran de Can Vilar, riu sec i de Coll Senís. 

 

Àrees d’interès geològic 

 

En el municipi de Vallgorguina no hi ha cap àrea catalogada oficialment com a espai d’interès geològic o geozona 

segons el Catàleg d’àrees d’interès geològic de Catalunya.  

 

Els espais amb interès geològic més propers a Vallgorguina són els de Marbres de Gualba, a 7 km, el Castell de 

Burriac, a 11km, i les mines d’Hortsavinyà, també a 7 km. 

  

 

Activitats extractives 

 

Dins el terme municipal no s’identifica cap activitat extractiva en actiu. Tot i això, segons les bases cartogràfiques 

consultades  del  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  a  Vallgorguina  s’identifica  una  activitat  extractiva 

abandonada de granit d’unes 8 ha. ubicada prop de la riera de Tapioles i de Can Xic Montasell, al nord‐oest del 

terme municipal. 
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3.1.2 HIDROLOGIA I HIDROGEOLOGIA 

 

Hidrologia superficial 

 

La riera de Vallgorguina és el curs principal que drena les aigües del municipi i les dirigeix cap a la Tordera, situat 

al nord‐oest del municipi. Altres cursos d’aigua que es formen entre els contraforts de les muntanyes del terme 

municipal de Vallgorguina són el riu Sec, el torrent de Can Montesell, el torrent de Can Plana, el torrent de Can 

Palomer, la riera de Can Gras de la Muntanya, la riera de Collsacreu, la riera de Tapioles entre d’altres. 

 

 

Figura 3. Cursos fluvials principals 
Bases cartogràfiques de l’ACA i l’ICGC.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidrologia subterrània 

 

Vallgorguina es troba  inclòs parcialment dins  la massa d’aigua subterrània del Maresme d’acord a  la Fitxa de 

caracterització, anàlisi de pressions, impactes i risc d’incompliment de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En 

aquesta fitxa, s’esmenta l’EDAR de Vallgorguina, els abocaments de la qual es consideren que no suposen “cap 

tipus de pressió significativa” sobre el medi, i les extraccions o captacions d’aigua, com a element de pressió més 

destacat. 

 

Dins el terme municipal de Vallgorguina, no s’identifica cap zona amb aqüífers protegits de les conques internes 

litorals  segons el Decret 328/1988, pel qual  s’estableixen normes de protecció en relació diversos aqüífers de 

Catalunya.  No  obstant  això,  limitant  amb  el  terme  municipal  al  sud  sí  que  s’identifiquen  masses  d’aigua 
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protegides, concretament l’aqüífer de la Riera d’Argentona a Dosrius i l’Aqüífer de l’Alt Maresme a Arenys de 

Munt. 

 

El municipi de Vallgorguina  tampoc  forma part de cap zona declarada oficialment d’aqüífers vulnerables per 

contaminació de nitrats (Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de zones vulnerables en relació amb la 

contaminació de nitrats procedents de fonts agràries). Tanmateix zones adjacents a Vallgorguina sí que han estat 

declarades oficialment  aqüífers  vulnerables per  contaminació de nitrats,  tals  com Dosrius  i Arenys de Munt, 

ambdós limitant al sud. 

 

 

3.1.3 FAUNA I FLORA DE PROTECCIÓ PRIORITÀRIA 

 

L’existència d’ambients diferents (forestals, fluvials, agrícoles...) al terme municipal de Vallgorguina possibilita 

una diversitat d’espècies d’animals molt alta. 

 

La  gran quantitat de bosc propicia  la proliferació de  les  espècies boscanes  com per exemple  els  senglars,  la 

geneta, la rata cellarda, la serp blanca, el picot verd, l’esquirol... També cal estacar la presència de carnívors com 

el teixó, la mostela o el gat mesquer o d’herbívors com el cabirol i de depredadors com l’aligot, la guilla, la serp 

verda, l’àguila marcenca i el llangardaix. 

 

Vallgorguina es troba enmig d’una de les principals rutes migratòries d’ocells de la mediterrània occidental, per 

tant, és freqüent veure el pas d’una gran diversitat d’espècies d’aus. 

 

 

3.1.4 COBERTES DEL SÒL 

 

Les cobertes majoritàries a Vallgorguina són  les masses  forestals. Les suredes, els alzinars  i  les pinedes de pi 

pinyer són els boscos majoritaris,  concretament amb un percentatge de 36,74%, 22,26%  i 10,31% (segons el 

Mapa de cobertes del sòl de Catalunya, Edició 4a, 2009, del CREAF). 

 

Els boscos d’escleròfil∙les són els més abundants dins l’àmbit municipal, els quals estan formats principalment 

per alzines sureres (Quercus súber) i per alzines (Quercus ilex) barrejades amb alguns exemplars de pins i roures. 

 

La  segona  cobertura  de  vegetació  més  abundant  són  els  boscos  d’aciculifolis,  dels  quals  l’espècie  més 

representativa és el pi pinyer (Pinus pinea), seguit del pi pinastre (Pinus pinastre). 

 

Els boscos de caducifolis al terme municipal estan formats per castanyedes (Castanea sativa), roures (Quercus 

cerrioides) i, entorn el curs de la riera de Valllgorguina, per espècies més de ribera com els pollancres (Populus 

sp.) i arbres al∙lòctons com els plataners (Platanus hispànica). 

 

Els espais urbanitzats es concentren en la part central, a l’entorn de la riera, i en els extrems occidental i sud‐

oriental del municipi. Recorrent el límit est del terme hi ha la principal infraestructura viària, l’AP‐7, que creua la 

plana del Vallès en les proximitats del terme de Vallgorguina. 
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Figura 4. Cobertes del sòl a Vallgorguina. 
Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC – Edició 4a, 2009) del CREAF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

De l’anàlisi comparatiu dels usos del sòl entre els anys 1987 i 2002 (ISA POUM maig 2010) es pot concloure el 

següent: 

 

 Els boscos d’aciculifolis evolucionen cap a escleròfil∙les; les masses de vegetació més madures han pogut 

seguir el seu curs en la successió natural no veient‐se afectades per incendis, ni augments de cultius ni altres 

alteracions antròpiques.,  

 Disminueixen els conreus per a donar lloc a més superfície urbanitzada 

 Les  bosquines  i  prats  abandonats  evolucionen  també  cap  a  boscos  d’escleròfil∙les  o  cap  a  zones 

antropitzades. 
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Figura 5. Comparativa usos del sòl 2002 versus 1987. 
ISA POUM Vallgorguina 2010, Bases de l’aleshores DMAiH. 

 
 

 
 

 

D’altra banda, si s’efectua un estudi històric de les cobertes del sòl observables a vista d’ocell des dels anys 40‐

50 fins a l’actualitat, és important posar de manifest que la tendència més rellevant pel que fa als canvis observats 

a  Vallgorguina  ha  estat  la  disminució  de  la  superfície  de  conreus  en  detriment  de  les  masses  forestals  i, 

paral∙lelament, l’increment de les superfícies urbanitzades. La pressió urbanística respecte el sòl rústic (ja sigui 

forestal o de conreus) ha estat la tendència dominant els darrers 60 anys. 
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Figura 6. Comparativa de les imatges aèries dels anys 1946‐47/1986/2015. 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

 

1946‐47  1986  2015 
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3.1.5 ÀREES D’ESPECIAL PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ, FRAGILITAT O SINGULARITAT 

 

Espais PEIN i Xarxa Natura 2000, ZEC i ZEPA 

 

Vallgorguina es troba envoltada per dues serres importants pel que fa al seu valor natural i ecològic, es tracta de 

les serres del Corredor i el Montnegre.  

 

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 compren la que s’estén des de la riera de Vallgorguina fins a 

la riera d’Argentona. 

 

Aquests espais, a més de formar part del Parc Natural del Montnegre‐Corredor (de la xarxa d’espais Naturals de 

la Diputació de Barcelona),  també formen part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)  i de  la Xarxa Natura 

2000. 

 

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. 

 

 

Figura 7. PEIN i Xarxa Natura 2000 a Vallgorguina. 
Hipermapa, visor del DTS de la Generalitat de Catalunya.  

 

 
 

 

D’acord a l’informe de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona (informe al POUM 

aprovat inicialment per segona vegada de 9 d’abril de 2018), s’està en fase de redacció de la modificació de l’EIN 

Serres del Montnegre‐el Corredor i, dins el municipi de Vallgorguina, hi ha la previsió d’ampliar l’àmbit. Si aquesta 

proposta s’aprova definitivament, tindrà un efecte directe en el planejament de Vallgorguina. 

 

PEIN  

Serres de Montnegre – el Corredor  

(codi 1920) 
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El límit de l’espai PEIN i Xarxa Natura 2000 és resseguit també, a grans trets, pel límit del Pla Especial del Parc 

natural del Montnegre‐Corredor, amb la corresponent qualitat eco‐sistèmica que suposa ésser gestionat per la 

Diputació de Barcelona. 

 

 

Àrees d’Interès Faunístic i Florístic 

 

Vallgorguina compta amb una zona reconeguda com a Àrea d’Interès Faunístic i Florístic. Es tracta d’un entorn 

pròxim a Collsacreu, concretament al Sot de Can Colomeró (AIFF codi 4467). 

 
Figura 8. Àrees d’interès faunístic i Florístic a Vallgorguina. 
Hipermapa, visor del DTS de la Generalitat de Catalunya.  

 

 
 

Xarxa Natura 2000 

Serres del litoral septentrional,  

designat també com a ZEC  

(codi ES5110011) 
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Hàbitats d’interès comunitari 

 

Els hàbitats d’interès comunitari (HIC) definits a la Unió Europea, relacionats a l’Annex I de la Directiva 97/62/CE, 

presents  al  terme  municipal  de  Vallgorguina  es  presenten  a  la  taula  següent.  D’aquests  hàbitats,  el  que 

s’identifica com a prioritari implica una especial responsabilitat de conservació. 

 

Els HIC que ocupen una major part del terme municipal són les suredes (9330) i els alzinars i carrascars (9340). 

 

 
Taula 3. Hàbitats d’interès comunitari presents al terme municipal de Vallgorguina. 

  CODI  DESCRIPCIÓ 
RECOBRIMENT 

MAJORITARI 

No prioritari  3270 
Rius amb vores  llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Cheopodion 

rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) 
 

No prioritari  6430  Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l’alta muntanya   

Prioritari  91E0*  Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno‐Padion)  X 

No prioritari  9260  Castanyedes  X 

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

No prioritari  9330  Suredes  X 

No prioritari  9340  Alzinars i carrascars  X 

No prioritari  9540  Pinedes mediterrànies  X 
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Figura 9. Àrees d’interès faunístic i Florístic a Vallgorguina. 
Hipermapa, visor del DTS de la Generalitat de Catalunya.  

 

 
 

 

3.1.6 CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

 

 

Figura 10. Principals eixos de connectivitat ecològica a Vallgorguina. 
ISA POUM Vallgorguina 2010.  
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La connectivitat ecològica i biològica a Vallgorguina en el context municipal i en el context més àmpli de l’entorn 

dels sistemes muntanyosos litorals i prelitorals català i de la plana vallesana està sostinguda fonamentalment per 

dos elements: el conjunt d’espais naturals de la matriu biofísica i la xarxa hidrogràfica. 

 

La connectivitat entre els sectors del Montnegre i el Corredor és especialment important pel sud de Vallgorguina, 

a través de l’eix sagital del municipi. 

 

 

3.1.7 PAISATGE 

 

El paisatge de Vallgorguina destaca en una primera visió a escala general i en un context supramunicipal per tenir 

com a referent la vall de la riera de Vallgorguina, que solca els relleus forestats entre els massissos del Montnegre 

i el Corredor. 

 

A una escala ja municipal, es pot diferenciar unitats paisatgístiques o àrees referents amb entitat pròpia com són 

les  àrees  forestals,  les  illes  de  camps  de  conreu  ubicades  a  les  zones més  planeres,  al∙luvials  a  la  riera  de 

Vallgorguina, els plans o àrees obertes dels massissos muntanyencs i les pròpies superfícies urbanitzades dels 

nuclis de població. El paisatge de Vallgorguina es pot classificar en el seu conjunt com de bàsicament forestal, 

amb una mitja dotzena de nuclis urbans escampats pel terme, amb l’àmbit industrial a l’extrem nord‐occidental, 

ja l’entorn de la plana del Vallès. 

 

La  riera  de  Vallgorguina  estructura  el  paisatge  del municipi,  ja  que  configura  una  vall,  relativament  estreta, 

orientada en sentit sud‐est nord‐oest, encaixonada entre els massissos de les Serres del Montnegre i el Corredor, 

que acull el nucli urbà originari del municipi i d’altres urbanitzacions o veïnats com Can Puigdemir o Can Pujades 

i s’obre a l’extrem nord‐occidental del terme, cap a la plana del Vallès. 

 

En aquest entorn, els principals impactes detectats sobre el paisatge són les ocupacions de baixa densitat de les 

urbanitzacions, la implantació de l’àmbit industrial de el Molinot i el pas d’una línia elèctrica d’alta tensió per 

l’entorn forestal. 

 

Tractament del paisatge de Vallgorguina al Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana 

 

Figura 11. Vallgorguina dins la unitat del paisatge 20 Serra de Marina 
Observatori del paisatge de Catalunya.  

El  Catàleg  del  Paisatge  de  la  Regió 

Metropolitana  de  Barcelona,  elaborat  per 

l'Observatori  del  Paisatge,  va  ser  aprovat 

definitivament  l'11  de  desembre  de  2014. 

Segons aquest catàleg, el terme municipal de 

Vallgorguina  es  troba  dins  la  unitat  del 

paisatge de la Serra de Marina (unitat 20). 

 

A continuació es presenta una explicació dels 

principals  valors  del  paisatge  de  la  Serra  de 

Marina  segons  el  Catàleg  del  Paisatge  de  la 

Regió Metropolitana, els objectius de qualitat 
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paisatgística i una relació de les propostes de criteris i accions dirigits a la gestió i ordenació, vinculades al paisatge 

de Vallgorguina, que es presenten a la fitxa de la unitat del Catàleg. 

 
 

UNITAT 20. SERRA DE MARINA 

Trets distintius 

‐ Territori que compren les part altes i els obacs de la serralada Litoral nord, entre el Besòs i la Tordera, força humit i amb 
predomini de la coberta forestal arbrada. 
‐ Relleu en general abrupte. 
‐ Activitat agrícola molt limitada a les petites valls interiors i a determinats replans on s’hi fan bé conreus de regadiu. 
‐ Territori històricament poc poblat, amb escassos nuclis, un nombre considerable de masos, vinculats als aprofitaments 
agroforestals  i nombroses urbanitzacions de mitjanes i grans dimensions, generalment deslligades dels assentaments 
tradicionals. 
‐ Ric patrimoni històric i cultural vinculat al període neolític, als assentaments ibèrics, romans i medievals, tant als nuclis 
com a l’espai rural. 
Principals valors del paisatge 
‐  El  caràcter  humit  dels  boscos de  l’obaga de  la  serra de Marina  té  un  elevat  valor  biogeogràfic,  que  inclou  el  límit 
meridional de distribució de diverses espècies de caràcter eurosiberià o centreuropeu, tant de flora com de fauna. 
‐  El mosaic agroforestal  a  les planes  i  fondalades  i  els  conreus aïllats en matriu  forestal en els petits  replans dins  la 
serralada. 
‐ Els abundants dolmens i altres restes prehistòriques, entre els quals destaca la Roca d’en Toni, Pedra Arca i, sobretot, 
el de Pedra Gentil, per la seva impressionant estructura alçada. 

Objectius de qualitat paisatgística 
20.2. Un paisatge forestal format per pinedes, rouredes, alzinars, suredes i castanyedes preservades tant pel seu valor 
productiu com per les seves característiques ecològiques intrínseques, ben gestionat per disminuir l’alt risc d’incendi. 
20.3. Un paisatge agroforestal preservat i ben gestionat que mantingui la diversitat d’elements que el caracteritzen i el 
doten d’identitat pròpia.  
20.4. Unes formacions granítiques singulars situades a l’obaga del Montalt, la serra Polseruda, Céllecs, el Corredor i altres 
indrets, preservades com a elements configuradors del paisatge, que actuïn com a fites en el paisatge, tot revaloritzant‐
lo.  
20.5. Uns creixements dels assentaments urbans de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Fost de Campsentelles, 
Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Montornès del Vallès, Vallromanes, Vilanova del Vallès, Òrrius, La Roca del 
Vallès, Argentona, Dosrius, Llinars del Vallès, Vilalba Sasserra, Vallgorguina, Arenys de Munt, Sant Iscle de Vallalta, Sant 
Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Pineda de Mar, Santa Susanna, Palafolls i Tordera ordenats i que no comprometin els 
valors  del  paisatge  de  la  Serra  de  Marina  ni  els  valors  dels  espais  circumdants,  on  es  respectin  els  espais  agraris 
d’amortiment i transició i amb unes entrades als nuclis de qualitat. 
20.6. Un sistema d’urbanitzacions ordenades i integrades en el paisatge, de manera que se’n minimitzi l’impacte visual. 
20.7. Un sistema d’infraestructures lineals que no generi fractures en el territori, amb una implantació que respongui a 
criteris d’integració paisatgística. 
20.8. Un paisatge de la Serra de Marina amb vestigis de patrimoni històric (masies, ermites, esglésies, castells) valoritzats 
i vinculats amb el paisatge que els envolta. 
20.9. Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzi les panoràmiques més rellevants i permeti descobrir i interactuar 
amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Serra de Marina. 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió 
20.2. Aplicar en el planejament mesures de protecció del sòl per garantir la preservació dels espais oberts, enfront de la 
pressió urbanística. 
20.3. Cal protegir els boscos amb vegetació natural d’interès(...). 
20.4. Promoure la gestió de les masses forestals per reduir el risc d’incendi. Impulsar plans i programes de gestió forestal 
que  incloguin mesures preventives diverses per disminuir  la càrrega combustible del sotabosc, des de  l’aprofitament 
energètic de la biomassa fins a la pastura amb ramats o herbívors silvestres (ruc, cabres, etc.). Fomentar i promocionar 
les activitats productives associades a les explotacions forestals. 
20.7. Minimitzar en la mesura del possible la fragmentació física, visual i social provocada per les infraestructures lineals 
que creuen la unitat (C‐61, AP‐7, C‐32, C‐60, BP‐5002 i B‐500) (...). 
20.8.  Impulsar  l’elaboració  d’estudis  d’impacte  i  integració  paisatgística  de  les  propostes  de  noves  infraestructures 
viàries, així com de qualsevol activitat de grans dimensions susceptible d’afectar la qualitat del paisatge de la unitat, que 
incloguin  les  mesures  d’integració  paisatgística  pertinents.  Elaborar  aquests  estudis,  de  manera  prioritària,  per  als 
projectes d’infraestructura viària que afectin els corredors de les carreteres C‐32, C‐61 i C‐60. 
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UNITAT 20. SERRA DE MARINA 

20.10. Considerar el potencial d’algunes zones de gran interès geomorfològic –amb roques granítiques arrodonides i de 
grans dimensions‐ que resulten interessants per al turisme geològic i com a recurs docent, i preveure’n la senyalització 
o el relligament a partir d’itineraris existents o de nova creació. A la Serra de Marina es troben a l’obaga del Montalt, la 
serra Polseruda  i altres  indrets,  sobretot al  centre de  la  serralada. Els  caos de boles es  troben a Céllecs, Montalt, el 
Corredor i a la serra Polseruda. 
20.11. Preservar i revaloritzar els dolmens i altres restes prehistòriques (la Roca d’en Toni, el de Pedra Arca i, sobretot, 
el de Pedra Gentil, per la seva estructura alçada). 
 
Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació 
20.14.  Restaurar  i  naturalitzar  els  trams  degradats  de  les  rieres  i  dels  petits  cursos  fluvials  a  l’entorn  de  les  zones 
periurbanes i industrials. Cal prioritzar les que mostrin signes clars de contaminació, acumulació de deixalles i colonització 
per espècies al∙lòctones. 
20.15. Enmig de les cobertes forestals existents, és freqüent trobar fragments urbanitzats de manera dispersa i de mides 
variables.  L’augment d’aquests  assentaments  o urbanitzacions  en nombre  i  superfície  al  llarg  dels  anys ha provocat 
impactes sobre les masses forestals i, especialment, sobre els cursos fluvials, i ha augmentat els riscos d’inundacions. A 
més,  la  majoria  d’aquestes  urbanitzacions  presenten  una  elevada  exposició  visual  que  en  dificulta  la  integració 
paisatgística.  Cal  controlar  la  construcció  de  noves  urbanitzacions  en  zones  visualment  exposades  i  en  zones  que 
desvirtuïn els fons escènics emblemàtics. En aquest sentit, l’aplicació de la normativa dels plans especials dels Parcs del 
Montnegre‐Corredor, de la Serralada Litoral i de la Serra de Marina, tots ells espais naturals gestionats per la Diputació 
de Barcelona, hi hauria de contribuir.20.17. La Tordera, el riu Besòs i la riera d’Argentona, conjuntament amb els seus 
afluents  i  d’altres  rius menors,  són  elements  clau  dels  paisatges  de  la  Serra  de Marina  i  constitueixen  elements  de 
connexió i interacció entre els entorns naturals i les àrees antropitzades. Cal considerar els rius com a factor determinant 
de l’ordenació urbanística, que justifiquen espais de transició de qualitat entre el front edificat i la ribera. En aquest espai 
s’han de localitzar de manera preferent els sòls de cessió per a espais lliures. Cal tractar acuradament, en el marc del 
planejament urbanístic, els fronts urbans fluvials per tal de destacar‐ne el caràcter i potenciar‐ne el valor paisatgístic, així 
com establir mesures per  recuperar  la  coherència  formal  d’aquells  fronts  fluvials  que  l’hagin perduda  a  causa de  la 
volumetria dels edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 
20.19.  Promoure  una  xarxa  d’itineraris  paisatgístics  i  de miradors  accessibles  a  peu  o  en  vehicle,  on  la  percepció  i 
interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que comprèn miradors i camins existents i d’altres 
a consolidar, hauria de rebre  les actuacions necessàries de condicionament, senyalització, manteniment  i difusió per 
facilitar la percepció dels valors del paisatge i el coneixement del territori. Són els miradors i els itineraris paisatgístics a 
peu i motoritzats definits a l’apartat de principals rutes i punts d’observació i gaudi del paisatge d’aquesta unitat. 

 

 

3.1.8 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

 

Qualitat de l’aire 

 

Vallgorguina es troba en la Zona de Qualitat de l’Aire ZQA – 08 Comarques de Girona. L’estació automàtica de 

mesura de la qualitat de l’aire més pròxima a Vallgorguina es troba al terme municipal veí de Sant Celoni, es 

tracta de l’estació Sant Celoni (Carles Damm), codi EOI 08202001 i UTM 458130, 4615580.  

 

Segons  el  darrer  resum anual  disponible  de  les  zones de  la  qualitat  de  l’aire,  a  la  ZQA 08  a  la  qual  pertany 

Vallgorguina,  les  característiques  de  la  qualitat  de  l’aire  en  relació  als  contaminants  atmosfèrics  van  ser  les 

següents: 

 

 Els nivells de qualitat de l'aire mesurats pel diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el 

sulfur d'hidrogen, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió 

de diàmetre  inferior  a  2.5 micres,  plom  i  el  benzè  van estar  per  sota dels  valors  límit  establerts per  la 

normativa. 

 



 

POUM PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
 AJUNTAMENT DE VALLGORGUINA 

 

ISA INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
23 

 Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no es van superar els valors objectiu 

establerts a la legislació. 

 

 Pel que fa a l'ozó troposfèric es van detectar 4 superacions del llindar d'informació horari a la població en 

tres punts de mesurament d'aquesta zona ubicats a Montseny (2 hores de superació), Santa Pau (1 hora de 

superació)  i Santa Maria de Palautordera  (1 hora de superació). Es va superar el  valor objectiu per a  la 

protecció de la salut humana a 3 punts de mesurament: Montseny, Santa Maria de Palautordera i Agullana. 

D'altra banda, no ses va registrar cap superació del llindar d'alerta. 

En relació al valor objectiu de  l’ozó per a  la protecció de  la vegetació, es va superar a  tots els punts de 

mesurament de la zona. 

 

Figura 12. Valors de contaminants atmosfèrics de l’estació de la XVPCA de Sant Celoni. 
Pàgina web qualitat de l’aire.cat de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

Contaminació lumínica 

 

Dins el terme municipal de Vallgorguina, el Mapa de Protecció envers la Contaminació Lumínica (juny de 2018) 

identifica les següents zones segons el grau de protecció contra la contaminació lumínica: 

 

 Zones de màxima protecció (E1) 

Corresponen a les àrees incloses dins l’espai PEIN Serres de Montnegre‐el Corredor i Xarxa Natura 2000 

Serres del Litoral septentrional. 
 

 Zones d’alta protecció (E2) 

Corresponen al sòl no urbanitzable que no és qualificat com a zones E1. 
 

 Zones de protecció moderada (E3) 

Es tracta de les àrees que el planejament urbanístic vigent classifica com a sòl urbà o urbanitzable.  

 
 

Respecte la versió del mapa de l’any 2007, els canvis introduïts en la nova versió del 

mapa  dins  el  terme  municipal  de  Vallgorguina  han  estat  mínims.  A  grans  trets 

s’observa  com  al  polígon  industrial  El Molinot,  al  nord‐oest  del  terme municipal, 

passa de considerar‐se dues franges de protecció moderada a una de contínua sobre 

la matriu de protecció alta. 

   

Mapa  de  protecció  envers  la 

contaminació lumínica, 2007 
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Figura 13. Protecció envers la contaminació lumínica, juny 2018. 
 Hipermapa, visor del DTS de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.9 INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIÓ 

 

La principal infraestructura viària del municipi és la carretera C‐61, la qual comunica al nord, a l’altura del municipi 

de Sant Celoni, amb l’autopista del Mediterrani AP‐7 i la carretera C‐35 i al sud‐est, ja dins el terme municipal 

d’Arenys de Mar, amb la nacional II i la carretera C‐32. 

 

 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. 
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Amb la finalitat de reduir el volum i la velocitat dels vehicles que passen pel centre de la població va sorgir, ja fa 

uns anys, la proposta d’una variant de la C‐61. L’alternativa que es va resoldre 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. Tot i això, 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. 

 

Dins la xarxa de camins rurals destaquen els que acullen les següents rutes: 

 

 GR 92, que connecta el Montnegre i el Corredor creuant la Vall i el poble de Vallgorguina. 

 Ruta “La Vall d’Olzinelles”. Pista que connecta Vallgorguina amb Olzinelles i l’entorn de Sant Celoni, ja fora 

del terme. 

 Sender Local SL‐C 71 / Ruta “El Dolmen de la Pedra Gentil”. Pista de connexió amb el parc del Corredor 

(itinerari del Dolmen de la pedra gentil i Can Pradell de la Serra). 

 Sender Local SL‐C 109, entorn la Serra de les Mules  

 Sender Local SL‐C 77 

 
 

3.1.10 RISCOS 

 

Risc geològic 

 

En  el marc de  redacció  del  POUM,  es  va  elaborar  l’Estudi  d’identificació  de  riscos  geològics  de Vallgorguina 

(octubre de 2013), estudi validat per l’ICGC (codi VR‐069/14). 

 

Figura 14. Àrees analitzades a l’EIRG (octubre 2013). 
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En aquest estudi es presenta una avaluació preliminar de la susceptibilitat de patir fenòmens geològics naturals, 

subsidències i terratrèmols, a les zones incloses dins el POUM. A continuació es presenta el quadre‐resum de les 

perillositats estimades per als diferents fenòmens geològics a les vuit àrees d’estudi analitzades. 

 

Figura 15. Quadre‐resum de les perillositats estimades pels diferents fenòmens geològics (EIRG octubre 2013). 

 
 

 

Risc d’inundabilitat 

 

Un dels  riscos més  rellevants  a Vallgorguina és el  risc d’inundabilitat,  associat  fonamentalment a  la  riera de 

Vallgorguina i els seus afluents. 

 
 
Als efectes de precisar la influència de la riera de Vallgorguina al seu pas pel nucli urbà, el POUM té en compte 

l’Estudi d’inundabilitat d’àmbit local (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.  
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Figura 16. Risc d’inundacions per zones inundables T500 segons Mapa de Protecció Civil de Catalunya. 
 

 
 
 

Figura 17. Àrees inundables segons estudi d’inundabilitat de la riera de Vallgorguina i la riera de Can Vilar . 

 
 
 
En els estudis d’inundabilitat esmentats (riera de Vallgorguina 2006 i riera del Vilar 2013) es representa la zona 

fluvial,  el  sistema  hídric  i  les  zones  inundables  segons  l’article  6  del  TRLU  que  ara  ja  està  derogat,  que  es 

corresponen a zonificacions urbanístiques del POUM que servien per a determinar els àmbits i els usos permesos 

en les diferents zonificacions d’aquest. 
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Amb la última modificació del Reglament de 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 894/1986 d’11 d’abril) 

així com les limitacions d’usos d’aquestes en ambdues zones segons la situació bàsica del sòl. 

 

Pel que fa a  la riera de Vallgorguina, segons  informe de  l’Agència Catalana de  l’Aigua respecte el pla aprovat 

inicialment (13 de març de 2018), la mateixa ACA ha realitzat una delimitació de la zona de flux preferent que 

està pendent d’aprovació i, per tant, encara no se’n disposa per a la seva incorporació al POUM. 



 

POUM PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
 AJUNTAMENT DE VALLGORGUINA 

 

ISA INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
29 

3.2 Síntesi del perfil ambiental del municipi 

 
 

ASPECTES AMBIENTALS ANALITZATS  PARTICULARITATS DEL MUNICIPI DE VALLGORGUINA 

MEDI FÍSIC 

CLIMATOLOGIA  Clima mediterrani litoral. 

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

Serralada litoral catalana. 

No hi ha cap geozona ni cap geòtop de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de 

Catalunya.  

Aproximadament un 80,3% del terme municipal presenta un pendent superior 

al 20%. 

HIDROLOGIA I HIDROGEOLOGIA 
Curs d’aigua principal del terme: riera de Vallgorguina, afluent Tordera. 

No s’identifica la presència de cap aqüífer protegit. 

FORESTS PÚBLIQUES 

Can Bonamusa, a l’est del terme municipal. 

Titular – Diputació de Barcelona. 

Codi Forest – 1195. 

FLORA AMENAÇADA 

No s’identifica dins el terme municipal. 

Àrees amb flora amenaçada més pròximes: 

Galium scabrum, a l’obac proper al coll Blanc i vora ca l’Austi, Olzinelles (Sant 

Celoni). 

Geranium lanuginosum, al Sot del Fangar, damunt de Can Arenes (Dosrius). 

AIFF 
Àrea d’Interès Faunístic i Florístic 4467 dins el terme municipal, concretament 

al sot de Can Colomeró, a les proximitats de Collsacreu. 

ESPAIS PEIN  PEIN Serres de Montnegre – el Corredor (codi 1920) 

XARXA NATURA 2000 
Espai inclòs dins la Xarxa Natura 2000 Serres del litoral septentrional, designat 

també com a ZEC (ES5110011) 

INVENTARI DE ZONES HUMIDES 
No s’identifica cap espai inclòs dins l’Inventari de Zones Humides de Catalunya  

dins el terme municipal. 

ESPAIS NATURALS DE PROTECCIÓ 

ESPECIAL 

No s’identifica cap espai natural de protecció especial dins el terme municipal ni 

a les proximitats. 

HÀBITATS D’INTERÈS 

COMUNITARI 

Hàbitats d’interès comunitari amb recobriment majoritari: 

91E0*. Vernedes i altres boscos de ribera 

9260. Castanyedes 

9330. Suredes 

9340. Alzinars i carrascars 

9540. Pinedes mediterrànies 

CONNECTIVITAT 
Connectivitat pel sud‐est del terme municipal entre les serres del Montnegre i 

el Corredor i connectivitat associada a la xarxa fluvial. 

PAISATGE 
Unitats  20  Serra  de  la  Marina  del  Catàleg  de  la  Regió  Metropolitana  de 

Barcelona. 

AVIFAUNA 
No  està  inclòs  dons  cap  zona  de  protecció  per  l’avifauna  amb  la  finalitat  de 

reduir els riscos d’electrocució. 
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ASPECTES AMBIENTALS ANALITZATS  PARTICULARITATS DEL MUNICIPI DE VALLGORGUINA 

MEDI 

HUMÀ 

ACTIVITATS EXTRACTIVES 

Dins el terme municipal no s’identifica cap activitat extractiva en actiu.  

S’identifica una activitat extractiva abandonada de granit (prop de  la riera de 

Tapioles i de Can Xic Montasell). 

CAMINS I SENDERS 

GR92 

Ruta “La Vall d’Olzinelles” 

Sender Local SL‐C 71 / Ruta “El Dolmen de la Pedra Gentil”. 

Sender Local SL‐C 109, entorn la Serra de les Mules 

Sender Local SL‐C 77 

MOBILITAT  La via amb més entitat del terme municipal és la C‐61, que creua el nucli. 

CANVI CLIMÀTIC 
Vallgorguina no és un municipi adherit al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel clima 

i l’energia. 

ÀREES DE 

RISC 

RISC GEOLÒGIC 

Risc  associat  a  processos  geològics  a  Can  Puigdemir,  Collsacreu,  Baronia  del 

Montseny  i  Canadà  Park  segons  Estudi  d’Identificació  de  Riscos  Geològics  a 

Vallgorguina (octubre 2013). 

RISC D’INUNDABILITAT  Inundabilitat associada a la riera de Vallgorguina i riera de Can Vilar 

RISC D’INCENDI 

El  municipi  està  inclòs  dins  el  perímetre  de  protecció  prioritària  Serres  del 

Montnegre i Corredor. 

En el període 1986‐2015 no s’ha registrat cap superfície afectada per incendis 

forestals dins el terme municipal. 

RISC DE CONTAMINACIÓ  

DE L’AQÜÍFER PER NITRATS 

No  forma  part  de  cap  zona  declarada  oficialment  d’aqüífers  vulnerables  en 

relació a la contaminació de nitrats. 

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

Zones de màxima protecció (E1) a les àrees incloses dins l’espai PEIN Serres de 

Montnegre‐el Corredor i Xarxa Natura 2000 Serres del Litoral septentrional. 

Zones d’alta protecció (E2) al sòl no urbanitzable que no és E1. 

Zones de protecció moderada (E3) a les àrees de sòl urbà o urbanitzable.  

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA  Zona de qualitat de l’aire Comarques de Girona ZQA – 08. 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA  Vallgorguina disposa d’un Mapa de capacitat acústica del municipi. 
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3.3 Objectius de protecció mediambientals predeterminats 

 

En aquest apartat es recullen els objectius de protecció mediambientals fixats a l’àmbit internacional, comunitari 

europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb la redacció del pla. També s’inclouen les directrius i 

obligacions jurídiques que resultin d’aplicació, incloses les establertes per plans de rang superior. 

 

3.3.1 OBLIGACIONS GENERALS EN MEDI AMBIENT 

 

A nivell comunitari, els objectius i els àmbits d’actuació prioritària són fixats pel VI Programa d’acció comunitari 

en matèria de Medi Ambient (2002), l’Estratègia de la Unió Europea per a un desenvolupament sostenible (2001), 

l’Estratègia Territorial Europea (1999) i l’Estratègia per a la conservació i ús sostenible de la biodiversitat (1998). 

 

El VI Programa d’acció comunitari en matèria de Medi Ambient planteja, entre les seves línies estratègiques, la 

introducció  de  la  dimensió  ambiental  en  les  decisions  sobre  planificació  i  ús  del  sòl,  identifica  quatre 

problemàtiques bàsiques entorn les quals es desenvolupen les diverses estratègies i accions proposades: 

 

1. el canvi climàtic;  

2. la biodiversitat, el medi ambient i la salut;  

3. l’ús sostenible dels recursos naturals 

4. i la gestió dels residus.  

 

Anàlogament,  l’Estratègia  de  la  Unió  Europea  per  a  un  desenvolupament  sostenible,  desenvolupada 

posteriorment per diverses estratègies  temàtiques,  adopta  cinc objectius prioritaris  a  llarg  termini,  entre els 

quals es troben: 

 

1. limitar el canvi climàtic i incrementar l’ús d’energies netes,  

2. una gestió més responsable dels recursos naturals (un dels objectius marcats és protegir i recuperar els 

hàbitats i sistemes naturals i aturar la pèrdua de biodiversitat abans del 2010) 

3. millorar el sistema de transports  

4. i l’ordenació territorial 

 

Aquests  documents  comunitaris  fixen  uns  objectius  i  unes  prioritats  de  caràcter  general  que  han  de  ser 

considerats preferentment pel planejament territorial i urbanístic, i en concret pels POUM. 

 

Per tant, com a conclusió els aspectes preferents a considerar pels POUM en el marc dels programes i estratègies 

comunitàries són: 

 

 Limitar el canvi climàtic i fomentar les energies netes en aquells aspectes en què incideix el POUM, inclosos 

els plans i projectes que se’n deriven. En aquest context, promoure la mobilitat sostenible. 

 Conservar la biodiversitat i impulsar‐ne l’ús sostenible. 

 

En general, potenciar un ús sostenible dels  recursos naturals  i, en aquest context, una gestió adequada dels 

residus. 
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3.3.2 OBLIGACIONS EN MATÈRIA D’AIGUA 

 

En matèria d’aigua, és la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000, per 

la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en  l’àmbit de  la política d’aigües,  la que marca els objectius 

ambientals on el planejament territorial i urbanístic té incidència i que són, especialment: 

 

 Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i dels ecosistemes 

terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics disponibles. 

 Protegir i millorar el medi aquàtic, entre d’altres formes. 

 Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar noves contaminacions. 

 Contribuir a pal∙liar els efectes de les inundacions i les sequeres. 

 Protegir les aigües territorials. 

 

En el marc de l’aplicació d’aquesta Directiva cal, en concret, tenir present les disposicions del Pla de gestió del 

districte de conca fluvial de Catalunya (2016‐2021) i el seu Programa de mesures. 

 

Cal garantir també el compliment del que determina el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, text refós de la legislació 

en matèria d’aigües a Catalunya, i el Reial decret 849/1986, de 11 d’abril, Reglament de domini públic hidràulic. 

 

3.3.3 OBLIGACIONS EN MATÈRIA D’AMBIENT ATMOSFÈRIC 

 

La Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de 

l’aire ambient i a una atmosfera més néta a Europa, que representa l’actualització de les Directives 96/62/CE, 

1999/30/CE i 2002/69/CE, té com a objectiu general definir els principis bàsics d’una estratègia comuna dirigida 

a: 

 

 Definir i establir objectius de qualitat de l’aire ambient per evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a 

la salut humana i pel medi ambient en el seu conjunt. 

 Avaluar, basant‐se en mètodes i criteris comuns, la qualitat de l’aire ambient als estats membres.  

 Disposar d’informació sobre la qualitat de l’aire ambient amb l’objectiu d’ajudar a combatre la contaminació 

atmosfèrica i altres perjudicis i controlar l’evolució a llarg termini i les millores resultants de les mesures 

nacionals i comunitàries. 

 Assegurar que aquesta informació estigui a disposició dels ciutadans. 

 Mantenir la qualitat de l’aire, quan sigui bona, i millorar‐la en els altres casos. 

 Finalment,  fomentar  l’increment de  la  cooperació entre els  Estats membres per  reduir  la  contaminació 

atmosfèrica. 

 

Entre els objectius de la directiva, aquells sobre els quals el planejament territorial sembla tenir major capacitat 

d’incidència, en positiu o en negatiu, són: 

 

 Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi ambient de la contaminació de 
l’aire. 

 Mantenir la qualitat de l’aire, quan sigui bona, i millorar‐la en els altres casos. 
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La Directiva 2008/50/CE es desenvolupa a l’àmbit estatal, per la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de 

l’aire i protecció de l’atmosfera, i el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relativa a la millora de la qualitat de 

l’aire. 

 

A Catalunya destaca el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020, que té per objectiu 

assolir els nivells de qualitat de l’aire per a les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid de 

nitrogen (NO2) als nivells que determina  la  legislació europea a  les zones de protecció especial de  l'ambient 

atmosfèric.  

 

3.3.4 OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE CANVI CLIMÀTIC 

 

Els acords i la normativa més destacats associats al canvi climàtic que cal tenir en compte són els següents: 

 

 Internacional 
 

Conveni marc  de  les  Nacions  Unides  sobre  el  canvi  climàtic,  Nova  York,  9  de maig  de  1992    ‐  Objectiu: 

l’estabilització de les concentracions de gasos amb efecte hivernacle a l’atmosfera que eviti  interferències 

antropogèniques perilloses en el sistema climàtic. 
 

Protocol de Kyoto, 11 de desembre de 1997, entrada en vigència el 16 de febrer de  2005  – Objectiu: 38 

països industrialitzats es van comprometre a assolir una reducció de gasos amb efecte hivernacle d’un 5,2% 

per al període 2008‐2012 respecte dels nivells de l’any 1990. 
 

Acord de París  sobre  canvi  climàtic,  entrada en vigència el 4 de novembre de 2016 – Objectiu: mantenir 

l'augment de  la  temperatura d'aquest segle molt per sota dels 2ºC  i  reforçar  la capacitat per afrontar els 

impactes del canvi climàtic.  

 

 Comunitari 
 

29/04/1998 la Unió Europea va signar el Protocol de Kyoto a Nova York, i posteriorment, el 31/05/2002, tots 

els estats membres de la Unió Europea van ratificar el Protocol de Kyoto i es van comprometre a rebaixar 

un 8% el nivell d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle entre els anys 2008 i 2012, segons els gasos 

emesos l’any base (1990). 
 

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

d’hivernacle. 
 

Marc  legislatiu energia  i clima; conté mesures per  lluitar contra el canvi climàtic  i promoure  les energies 

renovables. Entre elles, estableix els esforços que haurà de fer cada estat membre per reduir les emissions 

de gasos amb efecte d’hivernacle en sectors com el transport, l’agricultura o residus. 
 

03/10/2010,  Brusel∙les,  Estratègia  Europea  2020.  Una  gran  estratègia  per  a  un  creixement  intel∙ligent, 

sostenible i integrador. Un dels objectius és aconseguir la fita “20/20/20” en matèria de clima i energia. 
 

COM 147/4 (2009) Llibre Blanc d’Adaptació al canvi climàtic 

 

 Estatal 
 

Instrucció de Ratificació d’Espanya del Protocol de Kyoto al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el 

canvi climàtic, BOE núm. 33, de 9 de febrer de 2005. Objectiu: assumir el compromís de limitar les emissions 

a un creixement del 15% respecte de l’any 1990 per al període 2008‐2012. 
 

Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007‐2012‐2020. 
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Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissio de gasos amb efecte 

d’hivernacle. 
 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

 

 Autonòmic 
 

Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008‐2012. 
 

Pla Energia i Canvi Climàtic 2012‐2020. 
 

Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013‐2020. 
 

Estratègia pel desenvolupament sostenible de Catalunya (2026). 
 

Segon informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. 
 

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

 

3.3.5 OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE BIODIVERSITAT 

 

Diverses estratègies recullen els objectius per lluitar contra la pèrdua de biodiversitat a diferents escales, des de 

l’Estratègia global per a la conservació de la biodiversitat (1992), el Conveni de Rio sobre la diversitat biològica 

(1992), l’Estratègia Paneuropea per a la Diversitat Ecològica i Paisatgística (1995), l’Estratègia de la Unió Europea 

per a la biodiversitat (1998), i l’Estratègia espanyola per a la conservació de la biodiversitat (1999). 

 

Cal  tenir  en  compte  també,  a  l’àmbit  internacional,  el    conveni  de  la  Diversitat  Biològica,  Nagoya,  Japó  29 

d’octubre de 2010, vigència amb data de 12 d’octubre de 2014. Instrument de ratificació publicat al BOE núm. 

202, de 20 d’agost de 2014, que modifica i actualitza l’establert al Conveni de Rio de Janeiro. 

 

A Catalunya, el 17 de juliol de 2018 el Govern de la Generalitat va aprovar l’Estratègia del patrimoni natural i la 

biodiversitat de Catalunya  (Acord GOV/54/2018, de 17 de  juliol), el document de planificació estratègica que 

defineix el full de ruta de les polítiques de conservació de la natura a Catalunya per als propers anys. L’Estratègia 

és  un  document  imprescindible  per  implementar  a  Catalunya  allò  que  estableixen  el  Conveni  de  diversitat 

biològica de Nacions Unides, de 1992, el Pla 2011‐2020 que el desplega i l’Estratègia 2020 sobre biodiversitat de 

la Unió Europea. 

 

L’Estratègia  catalana  s’estructura  en  6  àmbits  d’actuació,  per  cada  un  dels  quals  s’estableixen  uns  objectius 

estratègics per a l’any 2030, uns objectius operatius i unes línies d’actuació específiques. 

 

Àmbit 1. Coneixement, informació i seguiment del patrimoni natural 

Incrementar  la  informació  i  el  coneixement dels  components  del  patrimoni  natural  i  del  seu  estat de 

conservació 

Millorar la integració, el tractament i l’accessibilitat de la informació sobre el patrimoni natural 

 

Àmbit 2. Conservació dels components del patrimoni natural en el context del canvi global 

Reforçar la gestió activa i adaptativa del Sistema d’espais naturals protegits de Catalunya 

Millorar la conservació de les espècies autòctones, els ecosistemes i la geodiversitat 

Enfortir la gestió preventiva i evitar la pèrdua neta de biodiversitat en l’àmbit de l’avaluació ambiental 
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Àmbit 3. Model territorial 

Planificar la infraestructura verda i integrar‐la en l’ordenació del territori 

Restaurar i millorar la funcionalitat de la infraestructura verda 

 

Àmbit 4. Integració del patrimoni natural en les polítiques sectorials 

Millorar  la contribució de  les polítiques agrícoles,  ramaderes  i  forestals a  la conservació del patrimoni 

natural i la biodiversitat 

Compatibilitzar les activitats marítimes i pesqueres amb la conservació de la biodiversitat 

Incrementar la implicació del sector empresarial i financer en la conservació del patrimoni natural 

Avançar en la compatibilitat de la caça i la pesca continental amb la conservació de la biodiversitat 

Fomentar  la  compatibilitat  de  les  activitats  turístiques,  esportives  i  de  lleure  a  l’aire  lliure  amb  la 

conservació de la natura i el desenvolupament socioeconòmic 

 

Àmbit 5. Organització administrativa, marc legal i fiscalitat 

Adaptar els  instruments de govern del patrimoni natural  als nous  reptes de  conservació  i  fer‐los més 

efectius 

Implantar instruments financers i de fiscalitat favorables a la conservació del patrimoni natural 

 

Àmbit 6. Implicació de la societat 

Ampliar la conscienciació de les persones en relació amb el patrimoni natural i la biodiversitat 

Augmentar la participació individual i col∙lectiva en la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat 
 

A escala estatal, cal destacar la Llei 7/2018, de 20 de juliol, de modificació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, 

del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 

 

3.3.6 OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

 

La connectivitat ecològica apareix com una de les diferents eines per afrontar la pèrdua de biodiversitat i per 

superar les seves principals causes. 

 

El document redactat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge “Bases per a les directrius de connectivitat 

ecològica de Catalunya”, proposa 68 directrius elaborades  seguint criteris de caire  sectorial.  Seguidament es 

recullen les directrius que poden tenir una major capacitat d’incidència en el cas del POUM de Vallgorguina: 

 

 Protecció dels components del medi natural que permeten el manteniment de la comunitat ecològica i la 

funcionalitat dels ecosistemes. 

 Delimitació dels punts crítics per al manteniment de la connectivitat ecològica i previsió de les mesures de 

caire urbanístic que permetin revertir la situació.  

 Adequació dels usos admesos en els sectors de sòl no urbanitzable amb valor més connectiu per tal de que 

no comprometin el manteniment de la seva funció connectiva. 

 Tractament  del  límits  urbans  i  integració  dels  principis  de  permeabilització  i  l’establiment  d’itineraris 

paisatgístics. 

 Establiment  de mesures  de  gestió  activa  en  els  sòls  no  urbanitzables  per  tal  d’incrementar  el  grau  de 

protecció activa preventiva dels sòls amb interès connector. 

 Reconeixement  dels  valors  i  les  funcions  dels  components  de  l’estructura  agrària  d’interès  connector  i 

adopció de mesures necessàries per la seva protecció. 
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 Aplicació  dels  “Criteris  d’intervenció  en  espais  fluvials”  i  les  “Recomanacions  tècniques  per  al  disseny 

d’infraestructures que interfereixen en l’espai fluvial” redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua.  

 

En matèria de biodiversitat, cal  tenir en compte a  l’àmbit  internacional, el conveni de  la Diversitat Biològica, 

Nagoya,  Japó  29  d’octubre  de  2010,  vigència  amb  data  de  12  d’octubre  de  2014.  Instrument  de  ratificació 

publicat al BOE núm. 202, de 20 d’agost de 2014, que modifica i actualitza l’establert al Conveni de Rio de Janeiro. 

 

3.3.7 OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PAISATGE 

 

El Conveni europeu del paisatge, ratificat per l’Instrument publicat al BOE núm. 31 l’1 de març de 2008 té com a 

objectius el foment de la protecció,  la gestió i  la planificació del paisatge,  i  l’organització a escala europea en 

qüestions paisatgístiques. 

 

A  Catalunya  existeix  la  llei  8/2005,  de  8  de  juny,  de  protecció  i  gestió  del  paisatge  que  constitueix  el marc 

normatiu i de referència sobre el qual es fonamenten les polítiques de paisatge de la Generalitat de Catalunya. 

Té per objecte el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge, a fi d’harmonitzar la preservació 

dels seus valors patrimonials, culturals, econòmics i socials, amb un mode de desenvolupament sostenible. Amb 

aquesta  finalitat,  aquesta  llei  impulsa  la  plena  integració  del  paisatge  en  el  planejament  i  en  les  polítiques 

d’ordenació territorial  i urbanístiques,  i  també en  les altres polítiques sectorials que hi  incideixen de manera 

directa o indirecta. 

 

Segons s’estableix a l’article 2 de la llei catalana del paisatge, els principis que han d’inspirar l’actuació dels poders 

públics en matèria de paisatge són: 

 

 Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’utilització racional del territori, de 

desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat dels ecosistemes. 

 Preservar, amb l’adopció de mesures protectores del paisatge, el dret dels ciutadans a viure en un entorn 

culturalment significatiu. 

 Reconèixer que el paisatge és un element de benestar individual i col∙lectiu que, a més de valors estètics i 

ambientals, té una dimensió econòmica, cultura, social, patrimonial i identitària. 

 Considerar  les  conseqüències  sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació  i  gestió del  territori  i 

valorar els efectes de l’edificació sobre el paisatge.  

 Afavorir  la  cooperació  entre  les  diverses  administracions  públiques  en  l’elaboració  i  l’execució  del 

planejament i de les polítiques de paisatge. 

 Promoure la col∙laboració de la iniciativa pública i privada en l’impuls d’actuacions, l’adopció d’instruments 

i la presa de decisions sobre el paisatge. 

 Impulsar  la  participació  en  les  polítiques  de  paisatge  dels  agents  socials,  professionals  i  econòmics, 

especialment  dels  col∙legis  professionals,  les  universitat,  les  associacions  de  defensa  de  la  natura  i  els 

representants de les organitzacions empresarials i sindicals.  

 Fomentar la formació en matèria de paisatge. 

 

Segons  determina  la  llei  del  paisatge,  el  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  ha  d’incorporar  als  plans 

territorials parcials i, si s’escau, als plans directors territorials, les directrius del paisatge derivades dels objectius 

de qualitat paisatgística que contenen els catàlegs del paisatge. 

 

El Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona,  elaborat per l'Observatori del Paisatge, va ser 

aprovat definitivament l'11 de desembre de 2014. 
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En  l’àmbit del paisatge també és d’aplicació  la normativa de patrimoni històric, pel que hi ha  les obligacions 

determinades a l’àmbit europeu Conveni marc sobre el valor del patrimoni per a la societat, Consell d’Europa, 

2005, a Catalunya amb la Llei de 9/1993, de 30 de setembre, que regula el patrimoni cultural, a l’àmbit estatal la 

Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol i a la Llei 42/2007, 13 de desembre, de patrimoni 

natural i de la biodiversitat, i el Reial decret 1274/2011, de 16 de setembre, pel qual s’aprova el Pla estratègic 

del patrimoni natural  i de la biodiversitat 2011‐2017, en aplicació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del 

patrimoni natural i de la biodiversitat. 

 

3.3.8 OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE RESIDUS 

 

En matèria de  residus  cal  esmentar el Reial  decret 210/2018, de 6 d’abril,  pel  qual  s'aprova el  Programa de 

prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

 

La Llei de l'Estat 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, va modificar el règim de la planificació en 

l'àmbit dels residus en establir l'obligació de les comunitats autònomes d'elaborar plans de gestió de residus i 

programes de prevenció de residus, d'acord amb el Pla estatal marc de gestió de residus (PEMAR) 2016‐2022 i el 

Programa estatal de prevenció de residus 2014‐2020. 

 

Algunes de les disposicions normatives catalanes (lleis i decrets) més recents en matèria de residus que cal tenir 

en compte són les següents: 

 

 Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. 

 Llei 3/2015,de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

Modifica el Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus, i de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Modifica la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i el sector públic. 

Modifica el text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de 

juliol. 

Modifica la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Modifica la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

Modifica la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Modifica el text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009,del 21 de 

juliol. 

 Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Modifica la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de fiançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres 

generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya 

 Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya. 

 Decret 89/2010, de 29 de  juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de  la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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 Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 

(PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del 

rebuig dels residus municipals. 

 Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en 

els dipòsits controlats. 

 Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. 

 Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

 

3.3.9 NORMATIVA AMBIENTAL D’APLICACIÓ 

 

A  continuació  s’exposa  una  relació  de  normes  ambientals  vigents  per  a  diferents  vectors  ambientals  no 

relacionades en els apartats anteriors que, en qualsevol cas, el planejament ha de respectar, integrar i vetllar pel 

seu compliment i que, per tant, també constitueixen obligacions ambientals predeterminades. Es detallen, entre 

d’altres: 

 

 Reglament de Domini Públic Hidràulic, tenint en compte el RD 606/2003 de 23 de maig pel qual es modifica 

el RDPH, i el RD 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós d ela Llei d’Aigües. 

 La Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 

 El Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. 

 La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

 La Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts. 

 El Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals. 

 El Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 

els edificis. 

 El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el qual se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los crietrios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i 

Decret 190/2015, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament. 

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció de la contaminació acústica. 

 Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels residus i 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador d’enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament i se’n adapten els annexos de la Llei 

16/2002. 

 Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB HE) del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març.   
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3.4 Relació amb altres plans i programes 

 

3.4.1 LLISTAT GENERAL 

 

PLA TERRITORIAL GENERAL 

 

Pla territorial general de Catalunya (1995) 

 

PLANS SECTORIALS, AGRUPATS PER TEMÀTIQUES 

 

 Espais oberts 

 

Pla d’espais d’interès natural (Decret 328/1992, Llei 12/1985, Llei 12/2006) 

Proposta Catalana de la Xarxa Natura 2000 (Acord GOV/112/2006) 

Acord GOV/115/2009, de 16 de juny, pel qual s’aprova una nova delimitació de diverses zones de protecció 

especial per a les aus (ZEPA) 

Acord GOV/150/2009, de 29 de setembre, pel qual s’amplien diverses zones de protecció especial per a les 

aus (ZEPA) delimitades per l’acord GOV/115/2009, de 16 de juny 

Pla Territorial Sectorial de Connectivitat Ecològica de Catalunya (en elaboració des de finals de l’any 2009) 

 

 Assentaments i Risc 

 

Pla Territorial sectorial d’equipaments comercials, PTSEC (Decret 211/2001) 

Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT) 

Pla especial d’emergències per inundacions (INUNCAT) 

Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril 

a Catalunya (TRANSCAT) 

Planificació dels espais fluvials de Catalunya (PEFCAT) 

 

 Mobilitat 

 

Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (2006‐2026) 

Directrius nacionals de Mobilitat (Decret 362/2006) 

Pla d’infraestructures ferroviàries 2003‐2025 (en elaboració) 

Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008‐2012 

Pla de ports de Catalunya (2007) 

Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2007‐2012 

 

 Vectors ambientals 

 

Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016‐2021)  

Pla Sectorial d’Abastament d’Aigua a Catalunya (PSAAC) 

Pla de sanejament de Catalunya (1996) 

  Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005, PSARU 2005 

  Pla Hidrològic de les conques internes de Catalunya (1999) 

Programa de Reutilització d’Aigua a Catalunya (juny 2009) 

Pla Territorial Sectorial de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya (2002) 
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Pla Energia i Canvi Climàtic (2012‐2020) 

Pla estatal marc de gestió de residus PEMAR (2016‐2022) 

Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya PRECAT20 (fins a l’any 2020) 

Pla  Territorial  Sectorial  d’Infraestructures  de Gestió  de Residus Municipals  de Catalunya  ‐  PINFRECAT20 

(2015) 

Programa de dejeccions ramaderes 

 

ALTRES PLANS I INSTRUMENTS DE GESTIÓ I ORDENACIÓ RELACIONATS 

 

Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010) 

Pla Especial d’ordenació i gestió del Parc Montnegre i el Corredor (1989) 

Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana (2014) 

 

 

3.4.2 PROGRAMA DE PLANEJAMENT TERRITORIAL DE CATALUNYA 

 

A nivell de Catalunya, la Secretaria per a la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques, realitzà un Programa de Planejament Territorial en el qual es defineixen un seguit de criteris per tal 

d’aportar una base de treball, el marc de referència,  la guia per al  treball  i  la participació de tots. Els criteris 

marquen una pauta, els plans recolliran les aspiracions i les sensibilitats, la societat i els governs locals l’aplicaran 

i la interpretaran. 

 

El Govern de la Generalitat ha definit els objectius pel que fa a la gestió del territori català i són assegurar‐ne la 

sostenibilitat  ambiental,  l’eficiència  funcional  i  la  cohesió  social,  i  que  això  s’ha  de  traduir  en  un  model 

d’urbanització caracteritzat per la compacitat, la complexitat i el caràcter integrat dels assentaments. 

 

Els criteris definits pel Programa de Planejament Territorial són els següents: 

 

1. Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica. 
 

El planejament territorial ha de tenir com a criteri bàsic que el desenvolupament econòmic i social no ha de 

comportar una pèrdua de  la diversitat del  territori,  i és per aquest motiu que  l’enteniment de  la matriu 

biofísica ha d’ésser el referent principal, tant per al coneixement de l’àmbit objecte de planejament, com 

per a les accions i les mesures de desenvolupament, o conservació, que el pla proposi. 

 

2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l’ordenació 
del territori. 

 

Una  de  les  principals  aportacions  que  correspon  fer  al  planejament  territorial  és  configurar  el  sistema 

d’espais que han de quedar fora dels processos d’urbanització i d’implantació d’activitats intensives ja sigui 

pel  seu  valor  intrínsec  (biodiversitat,  fertilitat,  etc.),  per  les  funcions  i  recursos que garanteix  (recàrrega 

d’aqüífers,  protecció de  riscos naturals,  etc.)  o per  la  localització  territorial  que els  fa  inadequats per  al 

desenvolupament urbanístic. 

 

Per garantir les funcions ecològiques, productives i fins i tot paisatgístiques o de lleure, cal que el sistema 

d’espais lliures conformi una xarxa contínua que garanteixi les connectivitats necessàries. Una xarxa formada 

per unitats de la màxima dimensió i amb la mínima fragmentació possible. 
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3. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 
 

Els plans, des de la visió que els permet el seu àmbit, han d’identificar les unitats de paisatge i l’articulació 

en l’estructura territorial, així com les dinàmiques naturals, social i econòmiques que els fonamenten.  

 

Des de la comprensió dels fenòmens paisatgístics, els plans han d’establir condicions directes i indirectes per 

a  l’evolució dels paisatges  i assenyalar estratègies per al manteniment o  restauració d’aquells d’especial 

valor. En un paisatge tan antropitzat com el de Catalunya, la consideració de l’agricultura i  les pràctiques 

ramaderes i forestals tradicionals, com a factors conformadors de paisatge, serà primordial, com també ho 

serà la reorientació, en la mesura del possible, d’aquelles formes intensives de ramaderia i agricultura que 

constitueixen, avui, algunes de les amenaces més importants per a la qualitat del paisatge rural. 

 

4. Moderar el consum de sòl. 
 

Els plans territorials hauran de fomentar, directa o indirectament, la utilització eficient de les àrees urbanes 

i, en el seu cas, la renovació i rehabilitació dels teixits urbans, de forma que la demanda de més espai per a 

l’habitatge i les activitats econòmiques correspongui només a aquella part que no pugui tenir cabuda en les 

àrees urbanes existents. 

 
5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes. 

 

El planejament territorial ha d’afavorir el veritable equilibri territorial, el que es refereix als nivells de renda 

i a l’accés als equipaments i serveis bàsics dels habitants, equilibri que és compatible amb les diferències 

demogràfiques, paisatgístiques i d’estructura econòmica dels diversos àmbits.  

 

6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori. 
 

Els  plans  territorials  han  de  reorientar  les  pautes  de  desenvolupament  urbà  del  territori  i  propiciar  el 

reforçament dels sistemes d’assentaments històrics a més d’establir, en funció de les seves circumstàncies, 

mesures per al seu creixement, reforma, renovació o conservació. 

 
7. Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 

 

El planejament  territorial, a  través de  les propostes d’extensió de  les ciutats amb millors  condicions per 

créixer  i  per  acollir  nous  habitatges,  ha  de  contribuir  a  crear  el  marc  per  a  una  política  d’actuacions 

d’habitatge, importants en termes quantitatius, situades a les poblacions principals i ben comunicades amb 

transport públic. Aquestes actuacions haurien d’anar associades, en tot cas, a previsions d’espais per a les 

activitats econòmiques que permetin la ubicació de llocs de treball en la proporció adequada. 

 

Els plans recomanaran, així mateix, accions concertades complementàries entre la Generalitat i els municipis 

en què el creixement del nombre d’habitatges hagi d’excedir considerablement de les previsions internes, 

per tal de realitzar les inversions públiques necessàries en equipament, transport i serveis socials que facilitin 

la plena integració urbana dels nous teixits residencials. 

 

8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de 
polígons industrials o terciaris. 

 

Els plants territorials han de propiciar la convivència d’activitats econòmiques i l’habitatge, així com facilitar 

les extensions necessàries de les trames urbanes per a la ubicació de noves activitats o per al trasllat de les 
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existents que no convisquin bé amb els altres usos. Això no obstant, han d’ésser restrictius en la implantació 

de polígons industrials o parcs d’activitats formalment autònoms i separats de les trames urbanes. Convindrà 

limitar aquestes implantacions a aquelles que tinguin un interès territorial estratègic i suficient dimensió per 

justificar el seu desenvolupament com un teixit singular o autònom amb servei de transport públic.  

 

En tot cas, convindrà promoure les modificacions necessàries del marc legal de l’Administració local perquè 

els avantatges i els inconvenients d’aquestes implantacions tinguin un repartiment adequat entre tots els 

municipis de l’àmbit territorial d’influència de la nova àrea d’activitats econòmiques. 

 

9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència. 
 

Tot i les dificultats de distingir normativament entre residència principal i segona residència, i les limitacions 

del planejament territorial per a tractar en profunditat un problema com aquest, amb aspectes econòmics i 

socials complexos, els plans hauran de tractar territorialment el fenomen de la implantació residencial de 

lleure. En concret, hauran d’evitar l’ocupació de les àrees paisatgísticament valuoses i orientar la demanda 

cap a  la  reutilització dels nuclis en procés de despoblament o  facilitar, en el  cas que el  jardí privat  sigui 

l’element  clau de  la demanda,  la  construcció de  segona  residència en àrees d’extensió de nuclis  urbans 

situats en paratges on no es produeixin afectacions significatives del paisatge. 

 
10. Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements. 

 

El  planejament  territorial  ha  d’establir  pautes  clares  per  tal  que  els  desenvolupaments  urbanístics  per 

extensió  es  produeixin  segons  lògiques  de  continuïtat  de  les  trames  urbanes  existents  i  tinguin  unes 

densitats que facilitin un aprofitament  raonable del  sòl que s’urbanitza, en  tot cas, sense perjudici de  la 

necessària integració formal a les condicions topogràfiques i al paisatge.  

 

Pel  que  fa  a  les  implantacions  aïllades  de  serveis,  equipaments  o  activitats  que  tenen  lògiques  de  no 

integració a les trames urbanes, els plans territorials aportaran criteris de protecció de determinades àrees 

de sòl i, en general, de restricció de les autoritzacions només a aquelles que tenen un valor estratègic o que 

responen a una demanda real que no es pot satisfer d’altres maneres, i distingir‐les clarament d’aquelles 

altres que pretenen, de fet, crear una nova demanda de consum. 

 

En aquella part del territori de Catalunya on encara es manté una relació clara entre la ciutat i el seu entorn 

rural  caldria  que  aquesta  es  conservés.  Les  ciutats  haurien  de  créixer  mantenint  una  forma  definida  i 

compacta  que  preservi  la  imatge  de  l’entorn,  i  evitar,  així,  les  formes  d’ocupació  que  han  banalitzat  el 

paisatge perifèric de les àrees metropolitanes. 

 
11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà. 

 

El planejament ha de tenir com a objectiu avançar cap a una estructura nodal del territori, en el sentit que 

la vertebració urbana recaigui fonamentalment en les ciutats d’una certa importància. 

 

 
 

12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació. 
 

Sens perjudici que en algunes àrees d’activitat no sigui aconsellable la presència d’habitatges, en general els 

plans haurien d’afavorir els teixits mixtos on coexisteixin els usos residencials amb les activitats econòmiques 
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més intensives en llocs de treball. És bo que això tingui lloc tant en els nous teixits d’extensió com en els que 

són conseqüència de remodelacions i reformes interiors. 

 

A escala territorial, la distribució de les activitats i els habitatges ha de buscar l’equilibri més gran possible 

entre els causants de viatges  (llocs de treball, places escolars, comerç, activitats  lúdiques...)  i  la població 

resident,  per  tal  de  facilitar  l’autocontenció  de  les  àrees  urbanes  i  la  disminució  de  les  distàncies  dels 

desplaçaments. 

 

13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes d’assentaments. 
 

La configuració compacta i relativament densa, que ja és defensable en termes de minimitzar el consum de 

sòl, es justifica també pel fet d’augmentar les oportunitats de desplaçaments a peu i en transport públic, en 

especial el ferroviari, la dotació del qual demana una massa crítica suficient per a una explotació amb costos 

raonables. 

 

Per tant, el planejament territorial, mitjançant l’adopció d’un model nodal de certa potència, afavorirà la 

creació de línies i infraestructures eficients de transport públic a les quals ha d’adoptar directrius i reserves 

per al seu traçat i construcció. 

 

14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans. 
 

A les parts de Catalunya on els fenòmens de tipus metropolità han portat a situacions de clara insuficiència 

viària, tant pel que fa a la demanda de trànsit com pel que fa a la falta d’eixos ordenadors dels nous sistemes 

urbans, el planejament del territori ha de posar especial atenció en aquella vialitat que, per capacitat i traçat, 

ha de constituir un factor estructurant bàsic de les extensions urbanes i els aglomerats supramunicipals dels 

darrers decennis. 

 

A la part del territori de Catalunya, encara majoritària en extensió, on les carreteres connecten àrees urbanes 

separades  i  formalment  identificables,  caldrà  evitar,  en  la  mesura  del  possible,  que  les  noves  vies 

contribueixin a augmentar les tensions d’ocupació del sòl dels espais no urbanitzats. El traçat i el disseny 

d’aquestes vies, així com els de qualsevol variant de vies urbanes que implica inevitablement sòl rural de 

l’entorn, no haurien de perdre de vista aquesta exigència. 

 

15. Integrar  Catalunya  en  el  sistema  de  xarxes  urbanes  i  de  transport  europees  mitjançant 
infraestructures concordants amb la matriu territorial. 

 

Els plans territorials incorporaran les previsions d’espais de les infraestructures de transport derivades de 

les estratègies de desenvolupament de Catalunya, en especial en matèria aeroportuària i ferroviària de gran 

velocitat,  i  tractaran  de  compatibilitzar  les  seves  necessitats  de  localització,  de  sòl  i  d’accessos  amb 

l’adequació més gran possible a les condicions derivades de la matriu biofísica del territori. 

 

Pel que fa al transport de mercaderies, el planejament territorial ha de tenir present en les previsions el 

desitjable canvi modal al ferrocarril. En tot cas, en els criteris de traçat de les noves vies per on es prevegi 

que circularà el transit pesant, s’haurà d’acordar la protecció dels paisatges i ambients de més interès amb 

els objectius de minimització del temps de desplaçament. 
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3.4.3 PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA 

 

El Pla territorial va ser aprovat definitivament pel Govern de Catalunya en data 20 d'abril de 2010. 

 

Característiques genèriques del PTMB 

 

El PTMB proposa l’establiment de tres subsistemes territorials sobre els quals s’estructuren totes les propostes: 

el sistema d’assentaments, el sistema d’espais oberts i el sistema d’infraestructures de mobilitat. 

 

Sistema d’espais oberts 

 

El Pla distingeix tres tipus segons el nivell de protecció proposat: 

 

 Espais de protecció especial d’interès natural i ambiental  

Aquells  que  pels  seus  valors  naturals  o  agraris  haurien  de mantenir  indefinidament  el  règim  de  no 

urbanitzable. 

 Espais de protecció preventiva  

Aquell  sòl  no  urbanitzable  ordinari,  que  d’acord  amb  les  estratègies  d’extensió  urbana,  els  POUMs 

poden delimitar‐hi sectors per a la urbanització. 

 Espais de protecció territorial 

Aquells on els plans assenyalen motius específics que cal tenir presents en especial prèviament a un 

procés d’urbanització. 

 
Sistema d’assentaments 

 

Els plans distingeixen entre aquells assentaments que són resultat d’un procés històric (pobles i ciutats) i aquells 

amb  una  certa  autonomia  formal  que  són  resultat  d’actuacions  d’oportunitat  (urbanitzacions,  polígons 

industrials...). 

 

 Nuclis i àrees urbanes 

Aquells reconeguts històricament i llurs extensions. 

Hi  ha  diverses  estratègies  de  desenvolupament  en  funció  de  la  potencialitat,  disponibilitat  de  sòl 

urbanitzable i del possible paper dins l’estructura nodal. 

o creixement potencial: àrees on el pla creu que s’hauria de preveure uns extensió urbanística 

superior a les seves necessitats internes. 

o creixement mitjà o moderat i de reequilibri: àrees on hi ha condicions perquè es doni un cert 

creixement per extensió proporcional amb l’assentament existent. 

o reforma i canvi d’ús: a aquells nuclis que han exhaurit pràcticament el sòl apte per a l’extensió 

urbana i que han de centrar el seu desenvolupament en les operacions de reforma i canvis d’ús 

de les àrees urbanes. 

o compleció i millora o de manteniment del caràcter rural dispers: als nuclis molt petits que no 

haurien de tenir extensions significatives. 

 

 Àrees especialitzades 

El pla és restrictiu en quan a la creació de noves implantacions d’aquest tipus. 

 

 Continus urbans intermunicipals 
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A causa de l’elevat nivell d’urbanització el pla estableix aquest format d’àrees urbanes. Sobre aquests el 

pla  estableix  determinacions  en  funció  de  les  seves  característiques:  centres  urbans,  àrees  de 

transformació  urbana,  àrees  d’extensió  urbana  d’interès  metropolità,  noves  centralitats,  àrees 

especialitzades  residencials  a  reestructurar,  àrees especialitzades  industrials  a  transformar,  conjunts 

d’àrees especialitzades industrials a consolidar i equipar, i àrees de desenvolupament estratègic.  

 

Sistema d’infraestructures de mobilitat 

 

El  pla  ha  de  trobar  el  nivell  propositiu  adequat  per  complementar‐se  de  manera  coherent  amb  els  plans 

sectorials. 
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3.5 Conclusions, objectius i criteris ambientals del POUM 

 

3.5.1 OBJECTIUS AMBIENTALS PROPOSATS EN FASE D’AVANÇ 

 

En  la  fase d’Avanç de planejament,  l’ISA preliminar  (desembre 2008) va exposar un primer  llistat d’objectius 

ambientals i criteris per a l’avaluació ambiental del POUM en redacció, els quals havien de ser assumits per assolir 

un model de planejament sostenible pel municipi de Vallgorguina. 

 

Aquest primer llistat d’objectius i criteris ambientals, tots ells relacionats amb els àmbits o vectors ambientals al 

quals fan referència, són els que s’exposen a continuació. 

 

Model territorial i ocupació del sòl 

 

1.  Promoció  d'un model  urbanístic  i  de  planejament  de  consolidació  del  creixement  compacte  concentrat 

fonamentalment  a  l’entorn  del  nucli  de  Vallgorguina,  contenint  els  creixements  en  la  resta  de  nuclis  del 

municipi, evitant  la creació de nous nuclis  sense continuïtat amb  la  trama urbana preexistent  i preservant  la 

matriu territorial i les seves funcions ambientals. 

 

2. Readaptació de determinats àmbits urbanístics en sòl urbà 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 urbanització dels diferents àmbits no consolidats del 

sòl urbà. 

 

3. Readaptació de determinats àmbits urbanístics en sòl urbanitzable establerts pel planejament vigent, de 

cara a potenciar les millores urbanes, les rehabilitacions i l’establiment d’una estructura urbana plurifuncional. 

 

4. Millorar l’ordenació dels volums edificables en actuacions de renovació urbana, amb cessions de nous espais 

públics i a favor de les polítiques d’habitatge. 

 

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

 

6.  Ordenació  del  sòl  no  urbanitzable,  amb  reconeixement  i  potencialment  dels  seus  valors  i  de  les  seves 

funcions en l'estructuració orgànica del territori, de connectivitat ecològica i d’acolliment de valors ambientals 

i regulació de les noves construccions i usos en el mateix. 

 

7. Preservació, protecció normativa i potencialment dels espais i elements amb valor especialment rellevant 

en el territori (i de cara a les seves funcions en un context de sostenibilitat ambiental i social) com l’espai fluvial 

de la riera de Vallgorguina i la xarxa de torrents associada, les fonts, els espais agraris (especialment d’aquells 

més fèrtils o que produeixin algun producte amb alguna marca protegida de denominació d’origen, de qualitat 

agrària o similar), els espais forestals i els paratges d’especial valor. 

 

Una de les tasques a estudiar és la identificació dels camins i itineraris al llarg de la riera de Vallgorguina amb 

funcions rellevants de tipus social, de lleure o de servei, reforçant el paper referent de la riera, amb la possibilitat 

d’especificar mesures en la normativa del pla per a potenciar‐ne les seves funcions. 
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8. Garantir l’espai públic de la riera de Vallgorguina en el seu front urbà. 

 

Íntimament relacionat amb l’anterior, es pretén ampliar la condició pública d’aquesta façana i aconseguir un parc 

públic per a gaudi de tothom. 

 

9.  Ubicació  i  distribució  dels  nous  equipaments  i  de  les  noves  zones  de  serveis  associats/des  als  nous 

desenvolupaments urbanístics en llocs estratègics a l’entorn del casc urbà per a potenciar‐ne les seves funcions 

socials i en el context d'afavoriment d'una major cohesió social i d’una mobilitat més sostenible. 

 

10. Ubicació i distribució de les noves zones verdes i espais lliures associats/des als nous desenvolupaments 

urbanístics per a potenciar‐ne la seva funcionalitat social i la seva integració i sinèrgia en el context de transició 

amb l’entorn agroforestal del voltant dels nuclis urbans; establir uns corredors verds acondicionats que lliguin 

la trama urbana i connectin diferents sectors peatonalment, des de l’est fins l’oest al llarg de la riera i de sud a 

nord a través d’una zona verda que comuniqui la zona esportiva existent des d’un extrem a un altre del nucli 

urbà de Vallgorguina. 

 

Aquest aspecte haurà de concretar‐se per part del planejament derivat (en quant a la localització i extensió de 

les  zones  verdes  i  espais  lliures,  d’acord  amb  els  estàndards  legals  establerts)  i  per  part  dels  projectes 

d’enjardinament específics i de desenvolupament d’aquestes zones. 

 

11.  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 determini el nou Pla 

Especial del Parc del Montnegre‐Corredor. 

 

12. Estudi d’habilitació de nou sòl industrial o d’activitats en l’entorn immediat del polígon del Molinot i Mobir 

o d’altres àmbits propers als eixos C‐35, AP‐7 i C‐61. 

 

13. Recollir per part de la proposta del nou POUM, ja sigui en la cartografia o en la seva normativa, mesures 

de protecció del sòl com la preservació d’implantacions urbanístiques dels sòls més fèrtils o amb inestabilitats 

geològiques, o el decapatge del primer horitzó de sòl en els àmbits a urbanitzar per al seu aprofitament en 

l’àmbit de les zones verdes del propi sector o en altres indrets propers. 

 

14. Reserva de sòls per a nous serveis ambientals o ampliació dels existents en cas que així ho requereixin els 

nous desenvolupaments urbanístics o l’adequació de les necessitats actuals. 

 

15. Estudiar, en el context del nou POUM, criteris i mesures per a millorar la mobilitat i accessibilitat locals. 

 

Un dels projectes més rellevants  i que és objecte de debat de fa molts anys al municipi és  la proposta d’una 

variant a la C‐61 al seu pas pel nucli de Vallgorguina. 

 

Riscos ambientals 

 

1. Identificació de les zones amb riscos ambientals, bàsicament representats a Vallgorguina per les crescudes 

de  la  riera  de  Vallgorguina,  els  despreniments  i  esllavissades  i  els  incendis  forestals,  i  preservació  de 

desenvolupaments  urbanístics  en  les mateixes  o  en  el  seu  entorn més  immediat  d'afecció  o  l’adopció  de 

mesures urbanístiques per a minimitzar‐los. 
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Cal considerar la documentació de memòria i cartogràfica de l’Estudi d’inundabilitat ja elaborat en la valoració i 

planificació  dels  nous  àmbits  de  creixement  en  l’entorn  urbà  de  Vallgorguina;  també  caldrà  valorar  altres 

creixements situats en altres nuclis. 

 

També  caldria  estudiar  específicament  l’entorn  forestal  de  les  urbanitzacions  i  estudiar  quines mesures  pot 

adoptar el POUM per a reforçar la gestió del risc d’incendi forestal. 

 

2.  Promoure  mesures  per  a  l'adopció  de  criteris  i  accions  específiques  respecte  als  assentaments  de  les 

telecomunicacions, en especial de la telefonia mòbil. 

 

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). 

 

Supeditar el creixement urbanístic i residencial a la disponibilitat d’aigua en el context de sostenibilitat en l’ús i 

gestió del recurs. 

 

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) en sintonia amb el futur Pla Director de l’Aigua de 

Vallgorguina. 

 

4.  Assegurar  l'òptim  tractament  i  depuració  de  la  totalitat  de  les  aigües  residuals  generades  en  el  si  del 

municipi. 

 

5. Prevenir i minimitzar els riscos hidrològics associats a les inundacions en base el principi de precaució i les 

normatives vigents. 

 

6. Estudiar els  continguts de  la documentació del procés participatiu de  la Directiva Marc de  l’Aigua en el 

context  de  la  Conca  del  Tordera  i  la  viabilitat  d’incorporar  objectius,  disposicions  o  mesures  en  la 

documentació urbanística del nou POUM. 

 

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, en especial  l’energia  fotovoltaica. 

Delimitar una zona on instal∙lar una “Planta Solar Municipal”, amb previsió de futures ampliacions. 

 

El  compliment  del  Decret  d’Ecoeficiència  hauria  de  permetre  avançar  significativament  en  aquest  sentit  i  la 

normativa  del  POUM  podrà  recollir  disposicions  específiques  al  respecte  com  per  exemple  la  obligatorietat 



 

POUM PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
 AJUNTAMENT DE VALLGORGUINA 

 

ISA INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
49 

d’instal∙lació  de  làmpades  eficients  en  l’enllumenat  públic  en  els  nous  sectors  de  desenvolupament  i  la 

substitució progressiva de les làmpades de vapor de mercuri per làmpades més eficients i ambientalment millors 

com les de vapor de sodi. 

 

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. 

 

Aquest aspecte podrà ser impulsat en el context d’aplicació del Decret d’Ecoeficiència, del Código Técnico de la 

Edificación o de la normativa del nou POUM. 

 

Ambient atmosfèric 

 

1. Promoció de mesures de prevenció de la contaminació lluminosa ordenant el tipus d’il∙luminació de cada 

sector concret. 

 

En aquest sentit s’haurà d’estar, com a mínim, al què disposi la normativa reguladora, podent anar més enllà de 

forma voluntària en els desenvolupaments urbanístics derivats. 

 

2. Promoció de mesures de prevenció de  la contaminació atmosfèrica, afavorint  la mobilitat sostenible  i  la 

implantació d’activitats econòmiques respectuoses amb el medi. 

 

Regulació i ordenació dels elements i les instal∙lacions emissores de radiacions electromagnètiques en base el 

principi de precaució i les normatives vigents, per a minimitzar els seus efectes negatius sobre el paisatge i els 

éssers  vius.  Les  noves  instal∙lacions  que  es  plantegin  hauran  de  presentar  una  documentació  justificativa 

d’aquesta no afecció o minimització dels seus efectes negatius. 

 

3. Adoptar mesures per a reduir l'impacte sonor sobre la població exposada a nivells sonors més elevats. 

 

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. 

 

Previsió del nombre, dimensionament i  localització de les àrees d’aportació de residus i de recollida selectiva 

dels mateixos per part dels desenvolupaments urbanístics derivats. 

 

Biodiversitat, paisatge i patrimoni històric, etnològic i natural 

 

1. Promoure i reforçar la connectivitat ecològica i física entre els espais naturals,  lliures i no urbanitzats en 

general, per a garantir alts nivells de permeabilitat ecològica en la matriu biofísica i territorial constituïda en 

base el mosaic agroforestal i la xarxa hidrogràfica existent i garantir una xarxa d'espais preservats del procés 

urbanitzador. 

 

Potenciar  l'extensió, valors  i  funcions dels espais naturals,  lliures  i no urbanitzats en general com a elements 

bàsics i vertebradors del sòl no urbanitzat en el context del model territorial, urbanístic i de planejament derivat 

del POUM. 
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Caldria  estudiar  la  possibilitat  de  definició  d’una  categorització  del  sòl  no  urbanitzable  que  garanteixi  la 

preservació de la connectivitat ecològica a través de la vall de Vallgorguina (connectivitat preferent longitudinal 

est‐oest) entre els dos massissos principals que formen el Parc del Montnegre Corredor i entre els ecosistemes 

litorals i prelitorals (connectivitat preferent transversal nord‐sud). 

 

Caldria estudiar també la possibilitat de definició d’una categorització específica del sòl no urbanitzable en els 

àmbits dels espais protegits (àmbit del Parc de Montnegre‐Corredor, XN2000, hàbitats d’interès comunitari). 

 

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.  Preservar  la  qualitat  del  paisatge  i  dels  elements  i  els  ambients  paisatgístics  d’interès,  assumint 

específicament els criteris i continguts del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona i de les 

disposicions reguladores del PTP de l’àmbit metropolità de Barcelona. 

 

4. 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. 

 

Conservació,  en  la  mesura  del  possible,  dels  elements  vegetals  i  masses  de  vegetació  natural  preexistents 

d’interès  en  zones  susceptibles  de  nova  urbanització  (integració  com  a  zona  verda  o  trasplantament 

d’exemplars). 

 

5. Recollir  i  protegir  tots  aquells  elements del patrimoni  cultural de valor,  tant  siguin de  caràcter històric, 

arquitectònic, arqueològic, paleontològic o etnològic, amb la inclusió d’aquells més rellevants en el Catàleg de 

Béns a protegir. 

 

6. Incorporar en la cartografia del sòl no urbanitzable del nou POUM els recorreguts o itineraris paisatgístics, 

excursionistes o de lleure més significatius del terme. 

 

7. Incorporar al Catàleg de béns a protegir les fonts més emblemàtiques de Vallgorguina per poder recuperar 

la seva historia e identitat i mantenir en bon estat perquè la població en gaudeixi. 

 

Cal apuntar que hi ha elaborat un Catàleg de fonts  locals, amb un conjunt de fitxes descriptives però que no 

especifiquen  regulacions  normatives;  seria  convenient,  doncs,  que  aquest  catàleg  es  pogués  incorporar  a  la 

documentació del nou POUM dotant‐lo de contingut normatiu o de protecció. 

 

8.  Incorporar al Catàleg de béns a protegir els arbres emblemàtics  (més notables  i  singulars) del  terme de 

Vallgorguina per la seva aprovació al Ple de l´Ajuntament. 

 

Cal apuntar que hi ha elaborat un Catàleg d’arbres d’interès local, amb un conjunt de fitxes descriptives però que 

no especifiquen regulacions normatives; seria convenient, doncs, que aquest catàleg es pogués incorporar a la 

documentació del nou POUM dotant‐lo de contingut normatiu o de protecció. 
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9. 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 per a promoure una gestió activa del territori de Vallgorguina 

amb valors ambientals, paisatgístics o patrimonials destacats. 

 

10. Identificar els espais de cultiu existent i protegir‐los per la seva preservació com a elements del paisatge 

existent. 

 
 
D’aquest ampli llistat, es van utilitzar 11 objectius com a indicadors per a avaluar les alternatives en fase d’Avanç: 

 

 Promoció d'un model urbanístic compacte. 

 Reordenació i transformació d'àmbits existents, potenciant la plurifuncionalitat. 

 Protegir l'espai fluvial de la riera de Vallgorguina amb un nou parc urbà de qualitat. 

 Adoptar mesures d'estalvi d'aigua i foment de la producció d'energia alternativa. 

 Promoure i reforçar la connectivitat ecològica entre espais no urbanitzats. 

 Preservar la qualitat del paisatge de Vallgorguina. 

 Proposar diferents tipologies d'habitatge per respondre a les necessitats de la població. 

 Incrementar la implantació d'activitats terciàries i industrials en l'entorn dels nuclis. 

 Possibilitar la ubicació de peces de sòl d'una dimensió apta per a usos públics. 

 Ajustar el traçat i les connexions de la nova variant amb els nuclis existents. 

 Estructuració de la xarxa viària en coherència amb els nous sectors de creixement. 

 

 

3.5.2 CONSIDERACIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA EN RELACIÓ ALS OBJECTIUS AMBIENTALS 

 

El Document de Referència  (maig 2009)  valora positivament els objectius presentats en  l’ISA preliminar  i  els 

objectius  utilitzats  com  a  indicadors  per  a  l’anàlisi  d’alternatives.  Tanmateix,  indica  que  alguns  d’ells  són 

redundants, que cal exposar‐los unívocament i que cal introduir‐hi 5 objectius ambientals més (acompanyats de 

criteris i indicadors ambientals) que es descriuen al Document de Referència. 

 

Els objectius, criteris i indicadors apuntats al Document de Referència ordenats per vectors són els que s’exposen 

a continuació. 

 

Model territorial i ocupació del sòl 

Consolidar un model de creixement compacte entorn al nucli principal 

‐ Superar el model ciutat‐jardí de residencial aïllat, i cercar una densitat d’habitatges mitjana, en particular 

al nucli de Vallgorguina, amb l’objectiu de minimitzar i racionalitzar el consum de sòl, i aconseguir un 

desenvolupament urbanístic sostenible. Aquest criteri contrarestarà les dinàmiques ambientals negatives 

provocades per la dispersió de la urbanització: elevada mobilitat, elevats consums d’energia i aigua, i 

elevades dimensions de les diferents xarxes de serveis. 

‐ Tenir en compte les estratègies urbanes de creixement urbanístic del Pla territorial metropolità per al 

sistema d’assentaments, per a cada nucli o assentament en particular. 

Indicador: Superfície per habitant de sòl urbà + sòl urbanitzable + sòl ocupat per sistemes generals en sòl 

no urbanitzable. 

Integrar els desenvolupaments urbanístics en la matriu física 
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‐ Minimitzar l’edificació dels creixements planificats en terrenys amb pendents per sobre del 20%, de 

conformitat amb la directriu de preservació de terrenys amb pendent elevada establerta en l’article 7 del 

Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

Indicador:  Superfície  de  terrenys  situats  en  pendent  superior  al  20%  afectada  per  l’edificació  o  altres 

actuacions que alterin la morfologia del relleu. 

 

Medi Natural, biodiversitat i connectivitat ecològica 

Integrar els desenvolupaments urbanístics en la matriu natural 

‐ Protegir i conservar els hàbitats d’interès comunitari existents i les seves espècies, d’acord amb la Directiva 

92/43/CE,  de 21 de maig de 1992,  relativa  a  la  conservació dels  hàbitats  naturals  i  de  la  fauna  i  flora 

silvestre, modificada per  la  97/62/CEE,  ajustant  les  delimitacions  per  no  afectar‐los  directament,  o  bé 

proposant‐hi a les fitxes dels sectors l’ordenació obligatòria de les zones verdes. 

Indicador: Superfície de terrenys d’hàbitats d’interès comunitari afectats. 

 

Riscos ambientals 

Protegir l’espai fluvial de la riera de la Vallgorguina 

‐ Demostrar  la  compatibilitat  del  creixement  urbanístic  planificat  d’acord  amb  l’establert  a  l’article  6 

“Directriu de preservació  front als  riscs d’inundació”,  i  la disposició  transitòria primera “Aplicació de  la 

directriu de protecció front als riscos d’inundació en el cas de planejament general no adaptat a  la Llei 

d’Urbanisme”,  i segona “Estudis d’inundabilitat en cas de manca d’instrument de planificació hidràulica 

aprovat”, del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Indicador: Superfície de terrenys situats en zones inundables. 

Prendre mesures front el risc d’incendi forestal 

‐ Garantir  el  compliment  de  les  mesures  establertes  per  la  Llei  5/2003,  de  22  d’abril,  de  mesures  de 

prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i 

desenvolupades pel Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 

les urbanitzacions  sense  continuïtat  immediata amb  la  trama urbana,  tant en  les  existents  com en els 

creixements planificats. 

 

 

3.5.3 OBJECTIUS AMBIENTALS PER A L’AVALUACIÓ DEL POUM DE VALLGORGUINA 

 

Tenint  en  compte  que  la  realitat  ambiental  del  municipi  de  Vallgorguina  no  ha  patit  canvis  rellevants 

considerables  en  els  darrers  anys,  s’elabora  un  llistat  sintètic  d’objectius  i  criteris,  en  el  qual  s’integren  els 

objectius ambientals presentats en l’ISA Preliminar (desembre 2008), però es presenten ordenats jeràrquicament 

per  importància  i  evitant  redundàncies,  seguint  les  consideracions del Document de Referència,  i  en  el  qual 

s’incorpora, específicament i de manera inequívoca, els objectius i criteris apuntats en el mateix Document de 

Referència. 

 

Així mateix,  tenint en compte  les actualitzacions  i modificacions en  les directrius  i ordenacions  jurídiques en 

matèria ambiental dels darrers anys, tant en l’àmbit internacional com en els àmbits estatal i català, es considera 

adient donar major  rellevància al vector ambiental  relacionat amb canvi climàtic. D’aquesta manera es dona 

compliment,  entre  d’altres,  a  les  indicacions  de  la  Llei  21/2013,  de  9  de  desembre,  d’avaluació  ambiental, 
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respecte el contingut dels documents d’avaluació ambiental. El canvi climàtic és un vector que ve  influenciat 

transversalment per molts d’altres aspectes ambientals, com són la mobilitat, la rehabilitació de teixits urbans o 

el cicle de l’aigua, entre d’altres, i que engloba un gran nombre de variables com el tractament de l’energia, els 

materials o els residus. 

 
 

Taula 4. Objectius ambientals ordenats jeràrquicament. 

VECTOR AMBIENTAL  OBJECTIUS AMBIENTALS  ORDRE JERÀRQUIC 

MODEL TERRITORIAL I 

OCUPACIÓ DEL SÒL 

Consolidar i promocionar un model de creixement compacte entorn al 

nucli principal 
1 

Integrar els desenvolupaments urbanístics en la matriu física  2 

Reordenar,  transformar  i  rehabilitar  àmbits  existents  potenciant  la 

plurifuncionalitat dels nuclis 
3 

Contribuir a la mobilitat sostenible del municipi  4 

MEDI NATURAL, BIODIVERSITAT 

I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

Ordenar adequadament els espais del sòl no urbanitzable i protegir els 

espais de connectivitat ecològica 
5 

Integrar  els  desenvolupaments  urbanístics  en  la  matriu  natural  i 

protegir  els  sòls  ocupats  per  ecosistemes  d’interès  i  hàbitats 

d’espècies amenaçades 

6 

RISCOS AMBIENTALS 

Protegir l’espai fluvial de la riera de la Vallgorguina  7 

Prendre mesures front el risc d’incendi forestal i front el risc geològic  8 

CANVI CLIMÀTIC  Minimitzar l’emissió de GEH en la lluita contra el canvi climàtic  9 

PAISATGE 
Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge i del patrimoni local en 

la totalitat del municipi 
10 

CICLE DE L’AIGUA  Protegir els recursos hídrics i fomentar‐ne l’ús sostenible  11 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA, 

ACÚSTICA I LUMÍNICA 
Prevenir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica  12 
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A continuació es presenten els objectius ambientals amb indicació del vector ambiental al qual fan referència, 

fent constar l’ordre jeràrquic d’importància i correlacionats amb els criteris ambientals que s’han d’adoptar per 

a  aconseguir  assolir‐los. Així mateix,  per  a alguns dels objectius es detallen  indicadors  ambientals que  seran 

utilitzats per a validar quantitativament el grau d’assoliment. Els indicadors apuntats inclouen aquells proposats 

al Document de Referència, juntament amb d’altres proposats addicionalment. 

   

Els indicadors marcats amb un asterisc (*) figuren a la publicació de la Direcció General de Polítiques Ambientals 

del  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  Indicadors  per  a  l’avaluació  ambiental  dels  Plans  d’Ordenació 

Urbanística Municipal  ‐Model Territorial i Ocupació del Sòl‐ (juliol de 2011). 

 

 

MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL 

OBJECTIU NÚM. 1 

Consolidar i promocionar un model de creixement compacte entorn al nucli principal 

CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU NÚM. 1 

‐ Superar el model ciutat‐jardí de residencial aïllat, i cercar una densitat d’habitatges mitjana, en particular al nucli de 

Vallgorguina, amb l’objectiu de minimitzar i racionalitzar el consum de sòl, i aconseguir un desenvolupament urbanístic 

sostenible.  Aquest  criteri  contrarestarà  les  dinàmiques  ambientals  negatives  provocades  per  la  dispersió  de  la 

urbanització: elevada mobilitat, elevats consums d’energia i aigua, i elevades dimensions de les diferents xarxes de 

serveis. 

‐ Tenir  en  compte  les  estratègies  urbanes  de  creixement  urbanístic  del  Pla  territorial  metropolità  per  al  sistema 

d’assentaments, per a cada nucli o assentament en particular. 

‐ Consolidar un  creixement  compacte  concentrat  fonamentalment a  l’entorn del nucli  de Vallgorguina,  contenir  els 

creixements en la resta de nuclis del municipi, evitar la creació de nous nuclis sense continuïtat amb la trama urbana 

preexistent. 

Indicador ambiental: Percentatge de sòl artificialitzat* (Superfície per habitant de sòl urbà + sòl urbanitzable + sòl ocupat 

per sistemes generals en sòl no urbanitzable). 

OBJECTIU NÚM. 2 

Integrar els desenvolupaments urbanístics en la matriu física 

CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU NÚM. 2 

‐ Minimitzar l’edificació dels creixements planificats en terrenys amb pendents per sobre del 20%, de conformitat amb 

la  directriu  de  preservació  de  terrenys  amb  pendent  elevada  establerta  en  l’article  7  del  Reglament  de  la  Llei 

d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

‐ Ubicar  i  distribuir  les  noves  zones  verdes  i  espais  lliures  associats  als  nous  desenvolupaments  urbanístics  per  a 

potenciar‐ne  la  seva  funcionalitat  social  i  la  seva  integració  i  sinèrgia  en  el  context  de  transició  amb  l’entorn 

agroforestal del voltant dels nuclis urbans. 

Indicador  ambiental:  Superfície  de  terrenys  situats  en  pendent  superior  al  20%  afectada  per  l’edificació  o  altres 

actuacions que alterin la morfologia del relleu. 

OBJECTIU NÚM. 3 

Reordenar, transformar i rehabilitar àmbits existents potenciant la plurifuncionalitat dels nuclis 

CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU NÚM. 3 

‐ Readaptar  determinats  àmbits  urbanístics  en  sòl  urbà  i  urbanitzable  establerts  pel  planejament  vigent,  de  cara  a 

potenciar  les millores urbanes,  les rehabilitacions i  l’establiment d’una estructura urbana plurifuncional  i de cara a 

l’establiment de mecanismes de gestió que permetin la urbanització dels diferents àmbits no consolidats del sòl urbà. 

‐ Millorar l’ordenació dels volums edificables en actuacions de renovació urbana, amb cessions de nous espais públics i 

a favor de les polítiques d’habitatge. 

‐ Preservar la identitat de poble segons les condicions d’ordenació, edificació i estètiques. 
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MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL 

OBJECTIU NÚM. 4 

Contribuir a la mobilitat sostenible del municipi 

CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU NÚM. 4 

‐ Ubicar i distribuir els nous equipaments i les noves zones de serveis associats als nous desenvolupaments urbanístics 

en llocs estratègics a l’entorn del casc urbà per a potenciar‐ne les seves funcions socials, una major cohesió social i 

una mobilitat més sostenible. 

‐ Estudiar, en el context del nou POUM, criteris i mesures per a millorar la mobilitat i accessibilitat locals. 

 

 

MEDI NATURAL, BIODIVERSITAT I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

OBJECTIU NÚM. 5 

Ordenar adequadament els espais del sòl no urbanitzable i protegir els espais de connectivitat ecològica 

CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU NÚM. 5 

‐ Protegir els grans eixos de connectivitat ecològica del terme municipal: connectivitat en direcció nord‐oest/sud‐est al 

llarg de  la riera de Vallgorguina  i connectivitat en direcció nord‐est/sud al  llarg del sòl no urbanitzable del sud del 

terme municipal. Aquesta protecció ha d’efectuar‐se a nivell d’ordenació i regulació de les diferents claus del sòl no 

urbanitzable. 

‐ Promoure i reforçar la connectivitat ecològica i física entre els espais naturals, lliures i no urbanitzats en general, per 

a  garantir  alts  nivells  de  permeabilitat  ecològica  en  la matriu  biofísica  i  territorial  constituïda  en  base  el mosaic 

agroforestal i la xarxa hidrogràfica existent i garantir una xarxa d'espais preservats del procés urbanitzador. 

‐ Ordenar la zona forestal de manera que es protegeixi de possibles actuacions disseminades o periurbanes, integrant 

els criteris del Pla Especial Montnegre‐Corredor. 

‐ 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. 

Indicador ambiental: Sòl de protecció especial segons el PTMB afectat per sòl urbà o urbanitzable. 

OBJECTIU NÚM. 6 

Integrar els desenvolupaments urbanístics en la matriu natural i protegir els sòls ocupats per ecosistemes d’interès i 

hàbitats d’espècies amenaçades 

CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU NÚM. 6 

‐ Protegir i conservar els hàbitats d’interès comunitari existents i les seves espècies, d’acord amb la Directiva 92/43/CE, 

de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre, modificada per la 

97/62/CEE,  ajustant  les  delimitacions  per  no  afectar‐los  directament,  o  bé  proposant‐hi  a  les  fitxes  dels  sectors 

l’ordenació obligatòria de les zones verdes. 

‐ Protegir  les àrees del sòl no urbanitzable on s’identifiquen espècies d’interès,  ja sigui a escala  local o  territorial, o 

espècies amenaçades. 

‐ Regular  els  espais  amb  hàbitats,  ecosistemes  i  altres  elements  amb  especials  valors  (característiques  d'especial 

fragilitat, escassetat, existència d'espècies amenaçades, vulnerables o protegides). 

Indicador ambiental: Superfície de terrenys d’hàbitats d’interès comunitari afectats (per sòl urbà o urbanitzable). 
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RISCOS AMBIENTALS 

OBJECTIU NÚM. 7 

Protegir l’espai fluvial de la riera de la Vallgorguina 

CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU NÚM. 7 

‐ Demostrar  la  compatibilitat  del  creixement  urbanístic  planificat  d’acord  amb  l’establert  a  l’article  6  “Directriu  de 

preservació front als riscs d’inundació”, i la disposició transitòria primera “Aplicació de la directriu de protecció front 

als  riscos  d’inundació  en  el  cas  de  planejament  general  no  adaptat  a  la  Llei  d’Urbanisme”,  i  segona  “Estudis 

d’inundabilitat en cas de manca d’instrument de planificació hidràulica aprovat”, del Decret 305/2006 de 18 de juliol, 

pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Indicador ambiental: Superfície de terrenys situats en zones inundables. 

Sòl urbà i sòl urbanitzable afectat per la làmina d’aigua corresponent a un període de retorn de 100 anys. 

Sòl urbà i sòl urbanitzable afectat per la làmina d’aigua corresponent a un període de retorn de 500 anys. 

OBJECTIU NÚM. 8 

Prendre mesures front el risc d’incendi forestal i front el risc geològic 

CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU NÚM. 8 

‐ Garantir el compliment de  les mesures establertes per  la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels 

incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i desenvolupades pel Decret 

123/2005, de 14 de  juny, de mesures de prevenció dels  incendis  forestals en  les urbanitzacions  sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana, tant en les existents com en els creixements planificats. 

‐ Preservar  els  desenvolupaments  urbanístics  dels  riscos  geològics,  entre  els  quals  destaquen,  a  Vallgorguina, 

despreniments i esllavissades. 

 

 

CANVI CLIMÀTIC 

OBJECTIU NÚM. 9 

Minimitzar l’emissió de GEH en la lluita contra el canvi climàtic 

CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU NÚM. 9 

‐ Fomentar i incrementar la producció d'energia a partir de recursos autòctons i de caràcter renovable. 

‐ Reduir el nombre d’habitatges buits. 

‐ Promoure mesures per a l'adopció de criteris i accions específiques de bioclimatisme i eficiència energètica. 

‐ Garantir la capacitat d’embornal de CO2 dels boscos del municipi. 

‐ Disminuir  les emissions de CO2 associades a la mobilitat mitjançant la planificació integrada dels usos del sòl  i de la 

mobilitat. 

‐  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. 

Indicador ambiental: Previsió de nous habitatges. 

Indicador ambiental: Emissions de CO2 associades al desenvolupament del planejament. 
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PAISATGE 

OBJECTIU NÚM. 10 

Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge i del patrimoni local en la totalitat del municipi 

CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU NÚM. 10 

‐ Preservar  la qualitat del paisatge  i dels elements  i els ambients paisatgístics d’interès, assumint específicament els 

criteris i continguts del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona i de les disposicions reguladores 

del PTMB. 

‐ Preservar la identitat de poble segons les condicions d’ordenació, edificació i estètiques. 

‐ Promocionar el paisatge i els recorreguts d’interès al llarg del terme i, en especial, entorn la riera de Vallgorguina. 

‐ Recollir  i  protegir  tots  aquells  elements del patrimoni del municipi,  tant  siguin de  caràcter històric,  arquitectònic, 

arqueològic, paleontològic o etnològic, preveient la redacció d’un Catàleg de Béns a protegir. 

‐ Tenir en compte els recorreguts o itineraris paisatgístics, excursionistes o de lleure més significatius del terme. 

‐ 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 per a promoure una gestió activa del territori de Vallgorguina amb valors ambientals, 

paisatgístics o patrimonials destacats. 

‐ Identificar els espais de cultiu existent i protegir‐los per la seva preservació com a elements del paisatge existent. 

 
 
 

CICLE DE L’AIGUA 

OBJECTIU NÚM. 11 

Protegir els recursos hídrics i fomentar‐ne l’ús sostenible 

CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU NÚM. 11 

‐ Adequar la disponibilitat de recursos hídrics per al desenvolupament previst del POUM i que, en la mesura del possible, 

aquesta disponibilitat es garanteixi en un marc de sostenibilitat. 

‐ Adoptar mesures per a protegir els recursos hídrics autòctons, especialment de  les  fonts  i els pous, orígens de  les 

extraccions d’aigua. 

‐ 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). 

‐ Assegurar l'òptim tractament i depuració de la totalitat de les aigües residuals generades en el si del municipi. 

 
 
 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA, ACÚSTICA I LUMÍNICA 

OBJECTIU NÚM. 12 

Prevenir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica 

CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU NÚM. 12 

‐  Adoptar  mesures  de  prevenció  de  la  contaminació  atmosfèrica,  afavorint  la  mobilitat  sostenible  i  la  implantació 

d’activitats econòmiques respectuoses amb el medi. 

‐ Adoptar mesures de prevenció de la contaminació lluminosa, ordenant el tipus d’il∙luminació de cada sector concret. 

‐ Adoptar mesures per a reduir l'impacte sonor sobre la població exposada a nivells sonors més elevats. 
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4. AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ CONSIDERADES 

 

En  fase  d’Avanç  de  Pla  es  van  analitzar  ambientalment  tres  alternatives  de  desenvolupament  del municipi. 

L’Alternativa 0, el manteniment del planejament vigent, es va analitzar en l’Informe de Sostenibilitat Ambiental 

Preliminar  (ISAP),  en  contraposició  amb  dues  alternatives  d’ordenació  centrades,  bàsicament,  en  diferents 

possibilitats  d’ubicació  dels  creixements.  La  proposta  d’avanç  de  pla  i  l’ISAP  van  ser  informats  per  l’òrgan 

ambiental,  el  qual  va  emetre  el  Document  de  Referència  (28  de  maig  de  2009),  en  el  qual  es  valorava 

positivament l’alternativa escollida, alternativa 2, sempre i quan s’incorporessin unes consideracions.  

 

Posteriorment, en fase d’aprovació inicial primera (setembre de 2010) es va desenvolupar l’alternativa 2 escollida 

en fase d’avanç. Aquesta proposta de pla va ser informada per l’òrgan ambiental (Informe sobre el POUM aprovat 

inicialment de 15 de novembre de 2011) amb la finalitat que s’incorporessin també un conjunt de consideracions.  

 

Finalment, la proposta del POUM de Vallgorguina va evolucionar amb la redacció de la proposta per a aprovació 

provisional (octubre de 2013), la qual no va rebre la conformitat de l’òrgan ambiental amb la memòria ambiental 

(Informe‐proposta de resolució sobra la memòria ambiental del POUM de Vallgorguina de 5 de maig de 2014). 

 

4.1 Descripció de les alternatives considerades en fase d’avanç 

 

En el document d’avanç de planejament del POUM de Vallgorguina i en l’ISAP (desembre 2008) es van exposar i 

analitzar 3 alternatives d’ordenació fruit del procés de debat amb l’equip de govern municipal, del procés de 

participació  ciutadana,  així  com  dels  criteris  adoptats  pel  propi  pla.  A  continuació  s’exposen  aquestes  3 

alternatives recollint la informació facilitada en la Memòria d’ordenació i l’ISAP en fase d’avanç. 

 

Alternativa 0. Manteniment del planejament vigent 

 

Aquesta  alternativa  consisteix  en  el  manteniment  del  planejament  vigent,  Normes  Subsidiàries  tipus  b  de 

planejament  de  Vallgorguina,  aprovades  definitivament  27/06/1984,  DOGC  18/10/1984.  A  grans  trets,  es 

caracteritza pel manteniment del sòl urbà existent i pel plantejament de nous creixements als entorns de Canadà 

Park, Vallgorguina, Can Pujades i Collsacreu. 

 

Alternativa 1.  

 

Aquesta alternativa té com a objectiu consolidar la centralitat del nucli de Vallgorguina i la connexió amb nuclis 

propers, mitjançant el  tractament dels espais de  fons de vall més planers. Alhora,  també es vol potenciar  la 

façana nord del municipi, entre les urbanitzacions residencials i el polígon industrial. 

 

Alternativa 2.  

 

Aquesta alternativa té com a objectiu consolidar la centralitat del nucli de Vallgorguina i la seva connexió amb 

Can Puigdemir; alhora que aposta per la millora de les condicions de les urbanitzacions Canadà Park i Baronia del 

Montseny.   
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Figura 18. Proposta de desenvolupament de l’alternativa 0 en fase d’avanç. 

Plànol AV.A0 de l’Avanç pla (desembre 2008).  

 
 
 
 
   



 

 

60 

Figura 19. Proposta de desenvolupament de l’alternativa 1 en fase d’avanç. 

Plànol AV.A0 de l’Avanç pla (desembre 2008).  
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Figura 20. Proposta de desenvolupament de l’alternativa 2 en fase d’avanç. 

Plànol AV.A0 de l’Avanç pla (desembre 2008).  
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Taula 5. Síntesi dels continguts de les alternatives estudiades en fase d’Avanç. 

  ALTERNATIVA 0  ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2 

ORDENACIÓ DEL 

SÒL URBÀ 

‐ No es proposen transformacions significatives d’usos o 

estructura urbana. 

‐ Es  mantenen  les  unitats  d’actuació  existents,  sense 

modificar  la  seva  integració  paisatgística  o  sense 

millorar la resposta a les necessitats del teixit urbà de 

l’entorn. 

‐ No es creen noves zones d’equipaments o zones verdes 

(ni al nucli de Vallgorguina ni a les urbanitzacions). 

‐ Es reajusta el perímetre dels teixits preexistents a la 
realitat parcel∙lària i topogràfica. 

‐ S’aposta per la transformació dels sectors d’actuació 
existents i no consolidats, cap a tipologies coherents 
amb l’entorn edificat. 

‐ Es revaloritzaran els parcs urbans existents. 
‐ S’incidirà en el tractament de les vores urbanes per a 
millorar la seva integració paisatgística en l’entorn. 

‐ Es  reajusta el perímetre dels  teixits preexistents a  la 

realitat parcel∙lària i topogràfica. 

‐ S’aposta per  la transformació dels sectors d’actuació 

existents  i no consolidats, cap a tipologies coherents 

amb l’entorn edificat. 

‐ Es revaloritzaran els parcs urbans existents. 

‐ S’incidirà en el tractament de les vores urbanes per a 

millorar la seva integració paisatgística en l’entorn. 

‐ Es vol incorporar la riera de Vallgorguina al seu pas pel 

nucli com a gran parc urbà. 

SECTORS DE 

CREIXEMENT 

‐ Es manté  una  zona de  sòl  urbanitzable  residencial  al 

nucli de Vallgorguina, que estén el nucli a les valls del 

riu Sec i del Torrent de Can Palomer, que permetrà la 

creació d’habitatge protegit. 

‐ Es manté una zona de sòl urbanitzable residencial de 

Canadà Park, acostant els àmbits urbantizats d’aquesta 

i de la Baronia de Montseny. 

‐ Es manté  una  zona  de  sòl  urbanitzable  residencial  a 

Collsacreu,  amb accés des del  terme  veí  d’Arenys de 

Munt  

‐ Es manté una zona de sòl urbanitzable residencial a Can 

Pujades. 

‐ S’ajusta  la  dimensió  i  el  perímetre  del  sector 

urbanitzable residencial de Can Palomer. 

‐ Es proposa l’ocupació de l’espai situat al Pla del Forn i 

en el marge esquerre de la riera. 

‐ Es  proposa  la  creació  d’una  façana  de  qualitat  en 
l’àmbit  nord  del  municipi  (entorn  de  Canadà  Park, 

Baronia  del  Montseny  i  Polígon  Industrial  Mobir‐

Molinot). 

‐ Es  manté  la  proposta  de  sòl  urbanitzable  de  Can 

Pujades. 

‐ Es  proposa  la  connexió  del  sòl  urbanitzable  de 

Collsacreu amb el sòl urbà de la mateixa urbanització 

‐ S’ajusta  la  dimensió  i  el  perímetre  del  sector 

urbanitzable  residencial  de  Can  Palomer,  reduint 

l’ocupació  de  l’àmbit  del  torrent  i  densificant 

l’ocupació. 

‐ Es proposa l’ocupació de la petita vall situada entre el 
nucli  de  Vallgorguina  i  Can  Puigdemir,  per  sobre  la 

carretera C‐61, com a espai de connexió entre ambdós 

nuclis. 

‐ Es  proposa  l’eliminació  de  la  zona  d’activitats  entre 

Canadà  Park  i  Baronia  del  Montseny  i  Polígon 

Industrial Mobir‐Molinot). 

‐ S’ajusta  la  dimensió  i  el  perímetre  del  sector 

urbanitzable  residencial  de  Can  Palomar,  reduint 

l’ocupació  de  l’àmbit  del  torrent  i  densificant 

l’ocupació. 

‐ Es proposa l’ocupació de la petita vall situada entre el 

nucli  de  Vallgorguina  i  Can  Puigdemir,  per  sobre  la 

carretera C‐61, com a espai de connexió entre ambdós 

nuclis. 

‐ Es  proposa  l’eliminació  de  la  zona  d’activitats  entre 

Canadà  Park  i  Baronia  del  Montseny  i  Polígon 

Industrial Mobir‐Molinot). 
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  ALTERNATIVA 0  ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2 

MOBILITAT 

‐ Es consolida la proposta de traçat de variant de la C‐61, 

entre el nucli de Vallgorguina i el marge esquerre de la 

riera de Vallgorguina. 

‐ Queden pendents de resoldre la millora dels accessos 

a  les  urbanitzacions  Canadà  Park  i  Baronia  del 

Montseny. 

‐ No  es  resolen  els  problemes  d’aparcament  ni  de 

connexió entre el barris de Vallgorguina ni entre aquest 

nucli i la urbanització de Puigdemir. 

‐ Es proposa un vial paral∙lel a l’AP‐7. 

‐ Es  volen  redefinir  les  connexions  entre  els  barris 

existents, i la creació de noves connexions a partir dels 

nous sectors de desenvolupament. 

‐ S’estudiarà  la recuperació de vials de connexió entre 
nuclis  i  entre  elements  destacats  en  sòl  no 

urbanitzable. 

‐ Es proposa un vial paral∙lel a l’AP‐7 que uneixi els nuclis 

urbans  del  sector  nord‐oest  i  que  connecti  amb  la 

variant de la C‐61, de forma simètrica al nou nus amb 

la C‐35 de Santa Maria de Palautordera. 

‐ S’estudiarà el traçat característiques dels vials del nucli 
de Vallgorguina, de cara a establir una trama urbana 

coherent i funcional. 

‐ Es  volen  redefinir  les  connexions  entre  els  barris 

existents, i la creació de noves connexions a partir dels 

nous sectors de desenvolupament. 

‐ S’estudiarà  la recuperació de vials de connexió entre 

nuclis en sòl no urbanitzable. 

‐ S’estudiarà un traçat alternatiu a la variant de la C‐61 
proposada per DPTOP i pel planejament vigent (NNSS 

de 1984). 

SÒL NO 

URBANITZABLE 

‐ Tot  i que es reconeixen els valors bàsics de  la matriu 

territorial,  manca  anar  més  enllà  d’aquest 

reconeixement  i  consolidar  un  model  territorial 

coherent. 

‐ Caldrà  adaptar  el  planejament  als  límits  actuals  (i 

possibles nous previstos en un futur immediat) del Parc 

Natural del Montnegre‐Corredor. 

‐ No s’aprofiten els valors potencials del pas de la riera 
de Vallgorguina pel bell mig del municipi ni tampoc es 

valoritzen  altres  elements  del  patrimoni  natural 

(arbres, fonts, indrets singulars,…). 

‐ S’adoptarà  la  zonificació  establerta  pel  planejament 

territorial. 

‐ Es  protegirà  la  connectivitat  ecològica  entre  espais 

oberts i cursos fluvials i les zones boscoses. 

‐ Es  volen  potenciar  les  activitats  relacionades  amb  el 

territori 

‐ Es protegiran els espais agrícoles més significatius del 

municipi. 

‐ S’adaptarà  la  zonificació  establerta  pel  planejament 

territorial i sectorial. 

‐ Es  protegirà  la  connectivitat  ecològica  entre  espais 

oberts i cursos fluvials i les zones boscoses. 

‐ Es volen potenciar les activitats relacionades directa o 

indirectament amb el  territori,  ja  siguin explotacions 

agro‐silvícoles, com turístiques o de serveis. 

‐ Es protegiran els espais agrícoles del municipi, tenint 

en compte la seva important funció en la conservació 

de la biodiversitat. 
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Síntesi de la justificació ambiental de l’alternativa seleccionada.  

 

L’ISAP recull l’anàlisi de les alternatives 

efectuat en la memòria d’ordenació de 

l’avanç, en el qual es realitza una anàlisi 

comparativa  de  les  tres  alternatives 

basada  en  el  grau  d’assoliment  d’11 

indicadors,  extrets  a  partir  dels 

objectius i criteris ambientals de l’ISAP. 

Dels  11  indicadors  utilitzats,  6  són 

catalogats  com  a  referents  a  la 

sostenibilitat (ocupació del sòl, consum 

d’aigua  i  energia,  connectivitat 

ecològica i paisatge). 

 

El resultat és que l’alternativa 2 assoleix més satisfactòriament els indicadors proposats i, especialment, pel que 

fa a la minimització de consum de sòl i a l’alliberament d’espais lliures (marges de la riera i entorn agro‐forestal 

del sector nord del nucli de Vallgorguina). El model de l’alternativa 2 proposa unes àrees de creixement inferior 

a les altres dues alternatives. 

 

Taula 7. Comparació de superfícies d’àrees de creixement segons alternatives. 

Memòria de l’avanç de pla (desembre 2008) 

 
*A l’àrea urbana existent de Vallgorguina i Can Puigdemir s’ha comptat únicament el 30% del sòl urbà d’aquesta urbanització. 

** Tot i que es supera el màxim permès pel planejament territorial, es plantejava el manteniment del sòl urbanitzable residencial de 

Canadà Park i la resta es proposava com a zona d’activitats, equipaments i serveis. 

*** L’estimació del màxim creixement admès pel planejament territorial per a la suma Canadà Park i Baronia del Montseny s’ha 

establert en un 10% del sòl urbà d’aquestes dues urbanitzacions. 

 

L’alternativa 2 concentra més l’ocupació de sòl al nucli principal de Vallgorguina i desclassifica sòl urbanitzable a 

Canadà Park i a Can Pujades. Els nous creixements urbans es plantegen entorn els nuclis amb major població, 

principalment al nucli de Vallgorguina i a Canadà Park , mentre que les intervencions que es realitzen a la resta 

de nuclis són de redefinició de límits, reforma i millora interior o connexió de zones properes, sense augmentar 

el perímetre urbà actual. 

 

Aquestes característiques repercuteixen positivament en les actuacions de protecció del sòl no urbanitzable, el 

paisatge, la reducció del consum d’aigua i d’energia. En canvi, repercuteix negativament en la disponibilitat de 

nou sòl per a peces de gran superfície per a equipaments, ja que la connexió entre el nucli de Vallgorguina i Can 

Puigdemir  es  realitza  en  terrenys  amb  pendent  que  dificulten  la  implantació  d’aquest  tipus  d’equipaments 

públics, que queden pràcticament restringits a la zona del Pla del Forn. 

 

   

Taula 6. Compliment de les alternatives dels objectius‐indicadors . 

Memòria de l’avanç de pla (desembre 2008) 
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Valoració del Document de Referència sobre l’anàlisi d’alternatives i la proposta escollida.  

 

El  Document  de  Referència  (28  de  maig  de  2009)  exposa  les  següents  consideracions  en  relació  a  l’anàlisi 

d’alternatives i a la proposta escollida: 

 

 Es valora positivament la reducció de superfície d’ocupació del sòl realitzada per l’alternativa 2 respecte del 

planejament vigent, així com la concentració dels nous creixements urbanístics a l’entorn del nucli principal 

de Vallgorguina. No obstant això, caldrà tenir en compte la integració dels creixements en la matriu natural: 

 

‐ Es considera oportú minimitzar  l’edificació en terrenys amb pendent superior al 20%, de conformitat 

amb la directriu de preservació de terrenys amb pendent elevada establerta per la legislació urbanística. 

‐ Es considera necessari analitzar amb detall la delimitació dels hàbitats d’interès comunitari existents. 

‐ Caldrà  demostrar  la  compatibilitat  del  creixement  urbanístic  planificat  d’acord  amb  la  directriu  de 

preservació front als riscs d’inundació. 

 

 Es valora positivament la reducció de l’àmbit de sòl urbanitzable dispers de Can Pujades, que passarà de 30 

Ha de superfície a 20 Ha, alliberant  la major part de  l’hàbitat d’interès comunitari existent, en un indret 

cabdal per al manteniment de la connectivitat ecològica dels espais naturals del Montnegre i el Corredor. 

 

No obstant l’anterior, i atesos els valors ambientals existents, i tenint en compte que la creació d’un nou 

nucli de població amb la densitat assenyalada no es considera adient amb el model de desenvolupament 

urbanístic sostenible, es considera oportú proposar que el sòl urbanitzable reconegui el perímetre estricte 

de les finques de les cases existents, sense deixar la possibilitat de creixement futur d’aquest perímetre amb 

noves construccions. 
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4.2 Recull de les alternatives considerades en fase d’aprovació inicial segona 

 

Tenint  en  compte els antecedents en  la  tramitació del  POUM de Vallgorguina,  en  l’Informe de Sostenibilitat 

Ambiental  formulat acompanyant  la proposta per a  la segona aprovació  inicial, es va efectuar un nou anàlisi 

d’alternatives, d’acord amb els objectius ambientals jerarquitzats, i adoptats per a l’avaluació ambiental del pla, 

els quals  tenen en compte  les  indicacions del Document de Referència  i  les novetats  legislatives sorgides els 

darrers anys. 

 

Les alternatives d’ordenació considerades i analitzades van ser: 

  

 L’alternativa 0, consistent en el manteniment del planejament vigent, NNSS 1984 més modificacions. 

 L’alternativa 1, que consisteix en adoptar la proposta de POUM per a aprovació inicial (setembre 2010). 

 L’alternativa 2, que correspon a la proposta del POUM per a aprovació provisional (novembre 2013). 

 L’alternativa 3, que és la proposta de POUM que es va aprovar inicialment per segona vegada. 

 

Per a cada una de les alternatives es presenta informació bàsica i sintètica referent a la classificació del sòl i als 

creixements previstos amb la finalitat de poder comparar, a grans trets, les estratègies de cada una d’elles. 

 

Taula 8. Comparativa entre la classificació del sòl de les diferents alternatives d’ordenació. 

  ALTERNATIVA 0  ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3 

  NNSS vigents  

més modificacions 

POUM aprovació 

inicial primera (set’10) 

POUM aprovació 

provisional (nov’13) 

POUM aprovació  

inicial segona (2017) 

  ha  %  ha  %  ha  %  ha  % 

Sòl urbà  264,24  11,85  252,89  11,39  266,45  12,01  253,49  11,48 

SUC      238,03  10,73  230,79  10,40     

SNC      14,85  0,67  35,66  1,61     

Sòl urbanitzable  54,50  2,44  20,93  0,95  14,68  0,66  4,63  0,21 

SUD      14,38  0,65  14,68  0,66  4,63  0,21 

SND      6,55  0,30         

Sòl no 

urbanitzable 

1.910,73  85,70  1.945,49  87,66  193,71  87,33  1.960,13  88,36 

TOTAL  2.229,48  100,00  2.219,30  100,00  2.218,25  100,00  2.218,25  100,00 

 

 

Taula 9. Comparativa entre la demanda de nous habitatges plantejada per les diferents alternatives d’ordenació. 

ALTERNATIVA 0  ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3 

NNSS vigents 

més modificacions 

POUM aprovació 

inicial primera (set’10) 

POUM aprovació provisional 

(nov’13) 

POUM aprovació  

inicial segona (2017) 

‐‐‐  494 habitatges  398 habitatges  376 habitatges* 

*escenari màxim de creixement 
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ALTERNATIVA 0  ALTERNATIVA 1 

NNSS vigent  

més modificacions 

POUM aprovació 

inicial primera (set’10) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

68 

 

ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3 

POUM aprovació  

provisional (nov’13) 

POUM aprovació  

inicial segona (2017) 
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4.3 Avaluació ambiental de les alternatives considerades 

 

A partir dels objectius ambientals per a l’avaluació ambiental del POUM es valoren les alternatives considerades 

utilitzant una metodologia qualitativa d’estimació sobre el grau d’assoliment utilitzant la següent simbologia. 

 

Compliment  Simbologia   Significació 

MOLT INSATISFACTORI  ‐‐  Els objectius s’incompleixen 

INSATISFACTORI  ‐  Els objectius no es compleixen amb un grau de satisfacció suficient 

SUFICIENT  ‐/+  Els objectius es compleixen amb un grau de satisfacció acceptable 

SATISFACTORI  +  Els objectius es compleixen amb un grau de satisfacció alt 

MOLT SATISFACTORI  ++  Els objectius es compleixen amb un grau de satisfacció molt alt 

 

 

L’anàlisi de  les diferents alternatives s’efectua bàsicament a partir de  l’anàlisi  sobre  l’ocupació del sòl, urbà  i 

urbanitzable, els creixements previstos, la demanda d’habitatges i el tractament del sòl no urbanitzable, per tant, 

es valoren essencialment els objectius amb major rang d’importància, els quals reflecteixen el tractament dels 

aspectes apuntats. 

 

Taula 10. Resultats comparatius de l’avaluació de les diferents alternatives d’ordenació. 

VECTOR  OBJECTIUS AMBIENTALS  ALT 0  ALT 1  ALT 2  ALT 3 

MODEL 

TERRITORIAL I 

OCUPACIÓ DEL 

SÒL 

1.  Consolidar  i  promocionar  un  model  de  creixement 

compacte entorn al nucli principal 
‐  +  ‐/+  + 

2. Integrar els desenvolupaments urbanístics en la matriu 

física 
‐  +  ‐/+  ++ 

3.  Reordenar,  transformar  i  rehabilitar  àmbits  existents 

potenciant la plurifuncionalitat dels nuclis 
‐  +  +  + 

4. Contribuir a la mobilitat sostenible del municipi  ‐  +  +  + 

MEDI 

NATURAL, 

BIODIVERSITAT I 

CONNECTIVITAT 

ECOLÒGICA 

5.  Ordenar  adequadament  els  espais  del  sòl  no 

urbanitzable i protegir els espais de connectivitat ecològica 
‐  ++  ‐/+  + 

6. Integrar els desenvolupaments urbanístics en la matriu 

natural  i  protegir  els  sòls  ocupats  per  ecosistemes 

d’interès i hàbitats d’espècies amenaçades 

‐  ‐/+  ‐/+  + 

RISCOS 

AMBIENTALS 

7. Protegir l’espai fluvial de la riera de la Vallgorguina  ‐/+  ‐/+  ‐  ++ 

8. Prendre mesures front el risc d’incendi forestal i front el 

risc geològic 
‐  ‐/+  ‐/+  + 
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4.4 Justificació ambiental de l’alternativa seleccionada 

 

A grans trets, l’alternativa 3 és la que planteja una proposta amb un còmput global de sòl urbà i urbanitzable més 

reduït, una major superfície de sòl classificat com a sòl no urbanitzable i una menor demanda d’habitatges nous. 

 

El model de la proposta del POUM de Vallgorguina per a la segona aprovació inicial (alternativa 3) és un model 

de  consolidació  dels  nuclis  existents,  de  concentració  dels  creixements  més  importants  a  l’entorn  de  de 

Vallgorguina‐Can Puigdemir. 

 

Les reserves de sòl urbanitzable disminueixen molt, fins a les mínimes necessàries per a garantir un creixement 

acotat de la població tenint en compte el marc de crisi dels darrers anys. 

 

En relació al sòl no urbanitzable, l’alternativa 3 recull la classificació del sòl que estableix sobre el sistema d’espais 

oberts lliures el PTMB amb el conseqüent reconeixement dels seus valors i de les seves funcions en l'estructuració 

orgànica del territori. 

 

Els àmbits i sectors de planejament que preveu l’alternativa 3 s’ajusten per tal de preservar els valors ambientals 

del municipi,  tals com els hàbitats d’interès comunitari,  l’espai  fluvial de  la riera de Vallgorguina, els entorns 

rellevant  per  a  la  connectivitat  ecològica  entre  espai  PEIN,  les  zones  amb  fort  pendent,  entre  d’altres.  La 

delimitació dels PAU, PMU i SND es redueixen respecte l’alternativa 2, es compacta entorn el nucli principal i es 

repensa per alliberar l’espai de la riera de Vallgorguina. A la zona de Can Pujades, rellevant per a la connectivitat, 

es redueix l’ocupació dels terrenys fins al reconeixement únic dels terrenys ja consolidats. 
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5. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL POUM D’ACORD AMB L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ 

ADOPTADA 

 

L’alternativa 3 seleccionada en  l’anàlisi ambiental de  les alternatives és  la proposta de pla que es va aprovar 

inicialment per  segona vegada  (novembre 2017). Fruit de  les  consideracions dels  informes  recaptats  i de  les 

al∙legacions estimades respecte el document de pla aprovat inicialment, es desenvolupa la proposta de pla per a 

la sol∙licitud de la conformitat amb la memòria ambiental. 

 

En aquest apartat de l’ISA es descriu aquesta proposta de pla per a la sol∙licitud de conformitat amb la memòria 

ambiental, document que segueix els objectius, les línies estratègiques i els criteris definits en l’alternativa 3 i 

incorpora les consideracions i esmenes d’informes i al∙legacions. 

 

5.1 Descripció esquemàtica del contingut del pla 

 

5.1.1 LÍNIES ESTRATÈGIQUES I ACTUACIONS PRINCIPALS 

 

Classificació del sòl 

 

 

Figura 21. Classificació del sòl proposada al POUM. 

Plànol O_02 (juliol 2018).  
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Constitueixen sòl urbà consolidat (SUC) els terrenys del nucli de Vallgorguina centre, Pocafarina, Can Puigdemir, 

Can Pujades, Canadà Park, La Baronia del Montseny, Collsacreu i el polígon industrial Mobir – El Molinot, excepte 

els que estan compresos en els polígons d’actuació urbanística (PAU) i al pla de millora urbana (PMU), els quals 

es tracten com a sòl urbà no consolidat (SNC). 

 

El sòl urbanitzable delimitat (SUD) són els terrenys que es contemplen com a necessaris i adequats per a garantir 

els equipaments i el creixement de la població. El pla no proposa cap sector de sòl urbanitzable no delimitat. 

 

 

Taula 11. Classificació del sòl – qualificacions del sòl no urbanitzable. 

Memòria d’ordenació (juliol 2018) 

    POUM  NNSS 

clau  zona  superfície ha  %  superfície ha  % 

   Sòl no urbanitzable  1.958,26  88,28%  1.944,43  86,49% 

N4  Activitat autoritzada  4,05  0,18%       
N1a  Rústic agrícola  12,38  0,56%       

N2a  Protecció agrícola  147,73  6,66%       

N1b  Rústic forestal  18,22  0,82%       

N2b  Forestal de protecció especial  721,37  32,52%       

N3  EIN Montnegre ‐ El Corredor  1.002,02  45,17%       

SH  Sistema Hidràulic  28,99  1,31%       

SE  Sistema d'Equipaments  1,51  0,07%       

ST  Sistema d'Equipaments Tècnics  0,73  0,03%       

SX  Sistema Viari  21,27  0,96%       
   
   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  255,35  11,51%  258,02  11,48% 

  Vallgorguina Centre   33,63  1,52%       

  Pocafarina  2,46  0,11%       

  Can Puigdemir  52,90  2,38%  55,00    

  Canadà Park   97,26  4,38%  101,37    

  Baronia del Montseny   29,53  1,33%  28,00    

  Collsacreu   14,22  0,64%  14,06    

  Can Pujades  11,59  0,52%       

  Polígon industrial El Molinot  13,76  0,62%       

   TOTAL  2.218,25  100,00%  2.248,26  100,00% 

 

 

El Pla d’Ordenació també 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 pari l’activitat. 
 
 

Sistema viari 

 

El POUM té en compte les dues alternatives de traçat de la variant C‐61 proporcionades per la Direcció General 

de  Carreteres.  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. 
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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. 

 

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. 

 

 
Xarxa de bicicletes: Via Verda i Via Blava 

 

El Pla preveu i proposa la creació d’un carril per a bicicletes entre el nucli i Sant Celoni, pel costat oest de la riera 

de Vallgorguina, aquest camí s’inclou 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 recorregut 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. 
 

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 social i cultural, a emplaçar a l’àmbit de la illa central d’equipaments i nova plaça cívica, PMU 

Centre Cívic. 

 Equipament sanitari 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 esportives de la població. S’hi preveu un camp de 

futbol amb els  vestidors  i,  en el  cas que el municipi en algun moment ho necessités  la possibilitat,  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. 

 

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. 
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Sistema hidrològic 

 

Als efectes de precisar la influència de la riera de Vallgorguina al seu pas pel nucli urbà, el POUM té 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 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. 

 
 

5.1.2 DESENVOLUPAMENT D’ÀMBITS I SECTORS DE PLANEJAMENT EN ELS NUCLIS URBANS EXISTENTS 

 

Vallgorguina 

 
Es manté l’estructura edificatòria dels usos actualment existents, s’incorporen nous polígons d’actuació (PAU) i 

dos sectors de sòl urbanitzable delimitat (SUD). 

 
Taula 12. Àmbits de planejament al nucli de Vallgorguina. 

Memòria d’ordenació (juliol 2018) 

PAU/PMU/SUD  Objectiu 

PAU 1 
Solana Vella 

Establiment de les alineacions dels vials i  finalització de les obres d'urbanització pendents 
dels vials als que donen front les parcel∙les. 

PAU 2 
Montvall 1 

Finalització de les obres d'urbanització pendents dels vials als que donen front les parcel∙les. PAU 3  
Montvall 2 

PAU 4a i 4b  
Can Planells 

PAU 5  
Carrer Montnegre 

Cessió d’un pas públic per vianants de connexió entre la Carretera Vella i una futura 
passera sobre la riera de Vallgorguina. 

PAU 6  
Passeig de la Riera 

Obtenció i urbanització d’un espai lliure i de la vialitat al que donaran front les futures 
parcel∙les edificables 

PAU 7 
Carrer Església 

Obtenció i urbanització de una part de terreny per millorar el gir entre el carrer Església i 
el carrer Olzinelles. 

PAU 8  
Can Montasell 

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 

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 

Obtenció d'uns espais lliures al costat del torrent del Vilar i ordenació de l'edificació de 
forma concentrada en filera, en lloc d’aïllada. 

PMU  
Centre Cívic 

Reordenar l’illa central del nucli urbà de cara a la ubicació dels usos més cívics de la població,  
amb equipament i espai lliure, amb la creació d’un front edificat a la Carretera Nova.  

SUD  
Can Palomer 

Compensar la cessió avançada del CEIP Vallgorguina 

SUD 2 
La Solana Nova 

Obtenció d’un terreny per equipament esportiu. 
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Can Puigdemir 

 
Es mantenen les actuals qualificacions. 
 

Taula 13. Àmbits de planejament al nucli de Can Puigdemir. 

Memòria d’ordenació (juliol 2018) 

PAU/PMU  Objectiu 

PAU 10 
Can Puigdemir 

Obtenció de terrenys per a equipament esportiu i social a l’entorn de la Masia de Can 
Puigdemir. 

 

 

Canadà Park 

 
Es mantenen les actuals qualificacions. 
 

Taula 14. Àmbits de planejament al nucli de Canadà Park. 

Memòria d’ordenació (juliol 2018) 

PAU/PMU  Objectiu 

PAU 14 
Canadà Parc 

Obtenció de terrenys per a equipament esportiu i social a l’entrada de la urbanització, en 
la millor posició d’accessibilitat de la urbanització. 

PAU 15 
Canadà Parc 2 

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. 

 

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 d’equipament privat el conjunt edificat de Can Pujades, i es 

delimita un polígon PAU 13 d’execució conjunta amb l’anterior, per la part d’obres d’urbanització comunes. 

 

Taula 15. Àmbits de planejament al nucli de Can Pujades. 

Memòria d’ordenació (març 2017) 

PAU/PMU  Objectiu 

PAU 12 
Can Pujades 

Acabament de les obres d’urbanització d’acord amb el Pla parcial vigent. 

PAU 13 
Equipament Can Pujades 

D’execució conjunta amb l’anterior, per la part d’obres d’urbanització comunes. 
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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 en el 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). 

 
Taula 16. Àmbits de planejament al polígon industrial El Molinot ‐ Mobir. 

Memòria d’ordenació (juliol 2018) 

PAU/PMU  Objectiu 

PAU 16 
El Molinot ‐ Mobir 

Acabament de les obres d’urbanització. 

 

 

 

5.1.3 SÒL NO URBANITZABLE 

 

Activitats en sòl no urbanitzable 

 

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,  àrea  de 

motocròs, o vivers de plantes. 

 

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 especial 

urbanístic. Es recull per la seva ampliació els terrenys actualment existents a llevant, desestimant els situats a 

ponent amb menys massa boscosa. 

 

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. To 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 no són aptes per permetre l’ús extractiu. 

I per tant no es contempla en la regulació dels usos en el sòl no urbanitzable. 
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Zonificació del sòl no urbanitzable 

 

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. En aquests espais, diferenciats amb la lletra “e”, a 

més de la regulació pròpia de la zona, regiran les limitacions i condicionants en sòl de protecció especial que 

estableixen les Normes d’Ordenació Territorial del PTMB. 

 

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. 

 

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. 

 

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 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. 

 

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 
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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. 

 
 

Figura 22. Qualificació del sòl no urbanitzable proposada al POUM. 

Plànol O_03 (juliol 2018).  
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5.1.4 PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 

 

El POUM 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  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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5.2 Identificació i descripció de les demandes de recursos naturals i infraestructures 

 

En  aquest  apartat  es  realitza  una  estimació  de  les  demandes  de  recursos  naturals  que  implicarà  el 

desenvolupament del POUM.  

 

5.2.1 OCUPACIÓ DEL SÒL I DEMANDA D’HABITATGES 

 

En conjunt, el nou POUM disminueix 45,71 ha el total de sòl classificat com a urbà i urbanitzable. La disminució 

més gran respecte el planejament vigent és de sòl urbanitzable, que disminueix de 45,81 ha a 4,64 ha. 

 

Taula 17. Comparativa entre la classificació del sòl POUM ‐ NNSS. 
Memòria d’ordenació (juliol 2018) 

  POUM juliol 2018  NNSS 1984  Diferència 

Sòl no urbanitzable  1.958,26 ha  88,28%  1.944,43 ha  86,49%  + 13,83 ha 

Sòl urbanitzable delimitat  4,64 ha  0,21%  45,81 ha  2,04%  ‐ 41,17 ha  

Sòl urbà  255,35 ha  11,51%  258,02 ha  11,48%  ‐ 2,67 ha 

TOTAL  2.218,25 ha  100,00%  2.248,26 ha  100,00%   

 

 

L’escenari de creixement que es contempla en el nou POUM reflecteix un escenari de crisi que afecta també les 

dinàmiques  de  creixement.  En  relació  a  l’estimació  de  les  llars  (habitatges  principals),  a  la  memòria  social 

s’utilitzen dues dimensions mitjanes de  llar, 2,62 persones/llar (padró 2011) i 2,69 (padró 2016), de les quals a 

continuació es presenta la corresponent al padró del 2016. 

 

Taula 18. Escenaris de creixement. 
Memòria social (juliol 2018) 

  Població  Llars (mitjana 2,69) 

  BAIX  MITJÀ  MÀXIM  BAIX  MITJÀ  MÀXIM 

2016    2.781      1.034   

2029  3.300  3.550  3.790  1.240  1.320  1.410 

2016‐2029  549  769  1.009  206  286  376 

 

 

La proposta de POUM pels diferents assentaments de Vallgorguina preveu una creació de 216 habitatges nous, 

centrats essencialment en el nucli de Vallgorguina (174 habitatges nous) segons la Memòria social del pla (juliol 

2018). 

 

 

5.2.2 CONSUM D’AIGUA POTABLE 

 

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. 
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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 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. 

 

Així doncs, el Pla reconeix, 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. 

 

Actualment l’ACA i ATLL estan realitzant les obres de connexió de la dessalinitzadora de Tordera a la planta de 

tractament d’aigua de Cardedeu i es troben planificades les obres d’ampliació de l’actual dessalinitzadora de La 

Tordera així com la construcció d’una segona planta.  

 

El  POUM  preveu  que  el  desenvolupament  dels  diferents  planejaments  del  pla  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. 

 

Per al càlcul de l’augment de la demanda d’aigua associada al desenvolupament del pla s’adopten els criteris de 

l’Agència Catalana de l’Aigua en relació al càlcul del balanç hídric per a la determinació de les necessitats d’aigua 

pel desenvolupament d’un Pla. 

 
Taula 19. Criteris per al càlcul de les necessitats hídriques del pla (ACA). 

Abastament població permanent (litres/hab∙dia) 

Habitants  Activitat industrial ‐ comercial 

  Alta  Mitjana  Baixa 

<10.000 hab  280  250  220 

≥10.000 i <50.000 hab  310  280  250 

≥50.000hab  360  330  300 

Industrial d’ús genèric  150 habitants/Ha neta 

Industrial d’ús terciari  50 habitants/Ha neta 

Equipaments  50 habitants/Ha 

Reg zona verda  100 habitants/Ha 

Neteja vials  75 habitants/Ha 

 

S’adopta el rati de 250 litres/hab∙dia per municipis amb activitat industrial mitjana de menys de 10.000 habitants, 

afegint el consum d’aigua específic per al sòl d’us industrial (genèric), sòl per a equipaments i sòl destinat a zones 
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verdes amb reg  (que s’estima com a un 25% del  total dels espais  lliures). S’adopten  les dades  facilitades per 

l’equip d’arquitectes redactor del POUM. No s’ha considerat l’aigua per a la neteja de vials.  

 

 

Estimació de consum d’aigua 

Consum habitant: 250 l/hab/dia – 3.790 habitants (escenari 2029) 
Consum zona industrial: 150 hab/ha neta – 6,75 ha 
Consum equipaments: 50 hab – 8,17 ha  
Consum reg zona verda: 100 hab – 1,22 ha (25% dels espais lliures segons POUM) 

 

Taula 20. Estimació de consum d’aigua potable en el desplegament complert del POUM. 

Ús 
Habitants 

o Hectàrees 
Equivalència  Rati (l/hab/dia)  Dotació (l/dia) 

TOTAL  

(m3) 

Residencial  3.790 habitants   

250 l/hab/dia 

947.500,00  345.837,50 

Industrial  6,75 ha  150 hab/ha  253.117,50  92.387,89 

Equipaments  8,17 ha  50 hab/ha  102.201,25  37.303,46 

Reg zona verda  1,22 ha  100 hab/ha  287.360,00  104.886,40 

TOTAL         580.415,24 

 

 

Segons  els  ratis  de  l’ACA,  el  desenvolupament  del  POUM  suposarà  un  consum  de  l’aigua  al  municipi  de 

580.415,24 m3/any.  

 

Si els càlculs anteriors s’efectuessin tenint en compte un rati de consum corresponent a la mitjana de consum 

per habitant segons dades de l’ACA per al darrer any disponible (2015), que correspon a 143 l/hab/dia, el consum 

d’aigua estimat seria considerablement inferior, concretament de 197.227,52 m3/any (respecte els 143.055 m3 

consumits actualment, any 2015). 

 

 

5.2.3 GENERACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

 

En la Memòria d’ordenació del POUM (juliol 2018) es fa la previsió que a les zones urbanes consolidades s’adapti 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

L’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. 
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El POUM 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.  

 

Per al càlcul de  la generació d’aigües  residuals associada al desenvolupament del pla s’adopten els mateixos 

criteris  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  en  relació  al  càlcul  del  balanç  hídric  per  a  la  determinació  de  les 

necessitats d’aigua pel desenvolupament d’un Pla, excloent les aigües consumides per les zones verdes, ja que 

aquestes no seran recollides per la xarxa de recollida d’aigües residuals. 

 

Estimació de la generació d’aigües residuals 

Consum habitant: 250 l/hab/dia – 3.790 habitants (escenari 2029) 
Consum zona industrial: 150 hab/ha neta – 6,75 ha 
Consum equipaments: 50 hab – 8,17 ha  

 

Taula 21. Estimació de la generació d’aigües residuals en el desplegament complert del POUM. 

Ús 
Habitants 

o Hectàrees 
Equivalència  Rati (l/hab/dia)  Dotació (l/dia) 

TOTAL  

(m3) 

Residencial  3.790 habitants   

250 l/hab/dia 

947.500,00  345.837,50 

Industrial  6,75 ha  150 hab/ha  253.117,50  92.387,89 

Equipaments  8,18 ha  50 hab/ha  102.201,25  37.303,46 

TOTAL         475.528,84 

 

 

Segons  els  ratis  de  l’ACA,  el  desenvolupament  del  POUM  implicarà  una  generació  d’aigües  residuals  de 

475.528,84 m3/any.  

 

 

5.2.4 MOBILITAT GENERADA 

 

Per a l’avaluació de la mobilitat generada conseqüència del desenvolupament del POUM s’ha realitzat l’Estudi 

d’Avaluació  de  la  Mobilitat  Generada  pel  POUM  de  Vallgorguina  (EAMG,  juliol  2018).  L’EAMG  adopta  els 

paràmetres del Decret 344/2006 per a  l’estimació del nombre de desplaçaments que generaran  les diferents 

activitats i usos del sòl. 

 

Es preveu que el volum de desplaçaments generats (suma de viatges d’anada i de tornada) pel desenvolupament 

del POUM serà de 9.929 viatges diaris. Tots aquests desplaçaments són nous  i es preveuen en  l’escenari del 

complet  desenvolupament  del  POUM;  per  tant  són  viatges  que  s’afegiran  als  existents.  Aquests  nous 

desplaçaments comportaran un increment de la pressió exercida sobre els serveis i equipaments del municipi 

degut a l’increment de la mobilitat local. 

 

En el mateix  estudi de mobilitat  s’identifica  la mobilitat  generada per  cadascun dels  sectors  (SUD), plans de 

millora urbana (PMU) o polígons d’actuació urbanística (PAU), així com la mobilitat generada segons l’ús que la 

genera (2.775 viatges/diaris associats als nous habitatges, 5.582 viatges/diaris associats als nous equipaments i 

1.573 associats a les zones verdes). 
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D’aquests  9.929  viatges/diaris,  l’EAMG  preveu  que  el  POUM  generi  1.316  desplaçaments  no  motoritzats 

(13,25%), 938 en transport col∙lectiu (9,45%) i 7.616 desplaçaments en vehicle privat (77,30%). 

 

A la Memòria d’ordenació (juliol 2018) es detalla que el POUM adopta les recomanacions de l’Estudi d’avaluació 

de mobilitat generada:  

 

 Recorreguts per a vianants i bicicletes, amb la proposta d’una Via Verda i una Via Blava que discorre al llarg 

de la Riera de Vallgorguina i que connecta el nucli de Vallgorguina amb Sant Celoni. 

 Reconeixement de les parades pel transport públic al llarg de la carretera, a les urbanitzacions i a les zones 

d’equipaments, amb propostes de millora. 

 Reserves d’aparcament de turismes i motocicletes. 

 

5.2.5 EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 

 

En el present apartat es quantifiquen les emissions de CO2 derivades del planejament proposat utilitzant l’Eina 

de càlcul d’emissions de CO2 associades als POUM de l’any 2012 (elaborada per l’OCCC i la Subdirecció General 

de Plans  i Programes de  la Secretaria General de Medi Ambient). Aquesta eina  integra  i valora  les emissions 

associades a la mobilitat generada, als consums energètics dels usos residencials  i als consums energètics del 

cicle de l’aigua. 

 

Les dades que requereix l’Eina de càlcul sobre les previsions d’habitants, així com superfícies i densitats per a les 

diferents tipologies de sòl, han estat facilitades per l’equip d’arquitectes redactors del POUM expressament per 

al càlcul de les emissions de CO2. 

   

Els resultats de l’estudi de les emissions de CO2 es mostren a la taula següent, mentre que el conjunt dels càlculs 

efectuats  s’adjunten  com  a  un  Annex  del  document.  A  l’esmentat  Annex  es  presenten  els  càlculs  per  a  3 

alternatives d’ordenació: 
 

•  ALT 0 – Planejament vigent, NNSS 1984 

•  ALT 1 – Proposta de POUM per a l’aprovació provisional (novembre 2013) 

 ALT 2 – Proposta de POUM per a l’obtenció de la conformitat amb la memòria ambiental (2018) 

 

 

Taula 22. Estimació de les emissions de CO2 mitjançant l’Eina de càlcul. 

EMISSIONS TOTALS (tnCO2/any) 

  Planejament vigent 
NNSS 1984 

POUM 
Aprovació provisional 

(nov’13) 

POUM 
Proposta apro. provisional  

(2018) 

MOBILITAT GENERADA  88.353  92,8%  64.918  92,4%  57.799  91,9% 

CONSUMS ENERGÈTICS USOS RESIDENCIALS  7.137  7,5%  5.194  7,4%  4.992  7,9% 

CONSUMS ENERGÈTICS CICLE DE L'AIGUA  193  0,20%  145  0,21%  129  0,20% 

TOTAL tCO2/any  95.684  100,0%  70.257  100,0%  62.919  100,0% 
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EMISSIONS PER CÀPITA (kgCO2/habitant∙any) 

  Planejament vigent 
NNSS 1984 

POUM 
Aprovació provisional 

(nov’13) 

POUM 
Proposta apro. provisional  

(2018) 

MOBILITAT GENERADA  13.995  92,3%  13.696  92,4%  13.745  91,9% 

CONSUMS ENERGÈTICS USOS RESIDENCIALS  1.131  7,5%  1.096  7,4%  1.187  7,9% 

CONSUMS ENERGÈTICS CICLE DE L'AIGUA  30,64  0,20%  30,64  0,21%  30,63  0,20% 

TOTAL kgCO2/habitant∙any  15.157  100,0%  14.822  100,0%  14.963  100,0% 

 

 

Els  resultats  obtinguts  mitjançant  l’Eina  de  càlcul  mostren  que  les  emissions  totals  derivades  del 

desenvolupament del pla (tnCO2/any) són inferiors amb la darrera proposta de pla que amb la proposta per a 

aprovació provisional (novembre 2013) o amb el desenvolupament complert de les NNSS 1984. Tanmateix, els 

resultats de l’eina de càlcul en relació a les emissions per càpita mostren un rati d’emissió més favorable per a 

l’anterior proposta del POUM (novembre 2013) que per a la proposta per a l’obtenció de la conformitat amb la 

memòria  ambiental.  Tot  i  tractar‐se  d’una  diferència  poc  rellevant  (0,39  kgCO2/hab/dia),  s’estima  que  amb 

l’adopció de  les mesures pertinents en  relació  a  l’ecoeficiència que es proposen en el  present document,  la 

petjada de carboni per habitant disminuirà considerablement.  

 

Segons dades exposades a la Guia de la renovació energètica d’edificis d’habitatges (Secretaria de l’habitatge de 

la Generalitat de Catalunya, 2010), en una marc de desplegament del POUM en el qual els habitatges construïts 

es facin seguint  criteris d’estalvi energètic i els existents es rehabilitin també energèticament, l’estalvi d’energia 

derivat dels usos residencials pot ser de fins al 42%. 

 

Paral∙lelament, s’ha efectuat una segona aproximació a l’augment de les emissions de CO2 a partir de les dades 

facilitades per la Diputació de Barcelona sobre el seguiment del municipi en relació amb el canvi climàtic, dades 

que  inclouen  les emissions del municipi en  l’àmbit PAES en els  sectors domèstic,  terciari,  transport,  residus  i 

aigua. A partir del rati estimat per la Diputació de Barcelona sobre les emissions de CO2 per càpita i l’augment 

dels habitants previstos pel POUM, s’efectua un càlcul de l’increment que implicarà el desenvolupament del pla. 

 

Taula 23. Estimació de les emissions de CO2 mitjançant el rati d’emissions per càpita facilitat per la Diba. 

ANY 2012  POUM – ESCENARI MÀXIM 2029 

Emissions 
tCO2 

Rati 
tn CO2/hab 

Increment 
d’habitants 

Increment emissions 
tCO2 

Emissions totals 
tCO2 

9.936  3,76  + 1.009  +3.794  13.730 

 

 
 

5.2.6 PROPOSTES PER FER FRONT AL RISC D’INUNDABILITAT 

 

Per avaluar les mesures relacionades amb el risc d’inundabilitat, es pren de referència el document Apèndix a 

l’Estudi  d’inundabilitat  de  la  riera  de  Can  Vilar,  desembre  2013,  l’objecte  del  qual  és  complementar  la 

documentació d’inundabilitat  realitzada  sobre  la  riera de Vallgorguina  i  la  riera de Can Vilar  en el marc dels 

treballs  d’elaboració  del  POUM,  detallar‐ne  els  resultats  que  s’obtindrien  de  l’aplicació  de  les  millores 

proposades, així com de l’avaluació de la intersecció dels trams fluvials estudiats. 

 

Aquest document té en compte els següents antecedents: 
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En data de  febrer de 2005,  l’Ajuntament de Vallgorguina encarrega a EGAM, S.L.,  la  redacció d’un estudi 

d’inundabilitat en el tram urbà de la riera de Vallgorguina comprès entre el Xeremell i el Pla del Forn. 
 

En data de juliol de 2005, s’encarrega a EGAM, S.L. la continuació de l’estudi des del Pla del Forn fins al Pont 

del Pradell. 
 

En  data  de  febrer  de  2006,  l’empresa  EGAM,  S.L.  realitza  per  l’Ajuntament  de  Vallgorguina,  l’estudi 

d’inundabilitat del tram de la ribera de Vallgorguina comprès entre el Xeremell i el Pont del Pradell.  

En  data de març  de 2011,  l’Agència Catalana de  l’Aigua,  amb document número 4150097 de  l’expedient 

INFURB201100478, demana analitzar el risc d’inundabilitat de la part del sector SUD 1 que limita amb la riera 

de Can Vilar. 
 

En  data  d’abril  de  2011,  s’acorda  amb  l’Ajuntament  de  Vallgorguina,  realitzar  l’ampliació  de  l’estudi 

d’inundabilitat en la part del sector SUD 1 que limita amb la riera de Can Vilar. 
 

En data de novembre de 2011, es finalitza l’estudi d’inundabilitat en la part del sector SUD 1 que limita amb 

la riera de Can Vilar. En ell es proposen certes millores per a millorar‐ne la inundabilitat, així com es detecta 

la necessitat d’avaluar‐ne la inundabilitat de manera conjunta amb l’estudi realitzat prèviament. 

 

Les mesures correctores proposades en aquest estudi van encaminades  a evitar que els cabals de períodes de 

retorn  de  10  anys  afectin  als  conreus,  zones  esportives...  però  si  que  ho  puguin  fer  els  de  100  i  500  anys  i 

consisteixen en crear motes de terra en els punts amb una sobre‐elevació no superior als 50 centímetres. 

 

Els punts indicats amb mesures en l’estudi són els següents: 

 

A  la  zona  del  carrer  de  Mataró  fins  a 

coincidir  amb  els  murs  ja  existents, 

col∙locació  d’un  mur  a  nivell  de  línies  de 

façana  (permetent  la  ocupació  del  carrer 

per part de l’aigua) o d’una mota de terra. 

Aquesta sobreelevació no ha de superar 1 

metre d’alçada i caldria aplicar‐la en la zona 

marcada a la figura següent. 

 

 

Ampliació de la secció del pont que travessa 

el carrer Mataró mitjançant la creació d’un 

caixó paral∙lel a la travessada existent o bé 

ampliant l’existent. 

 

Modificació  de  la  geometria  del  pont 

perpendicular al carrer de Mataró. 

 

 

 



 

POUM PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
 AJUNTAMENT DE VALLGORGUINA 

 

ISA INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
87 

Creació  d’una mota  de  terra  de  un metre 

protegida amb escullera a la zona del Pla del 

Forn juntament amb la creació d’una bassa 

de laminació al costat oposat. 

 

 

 

 

 

 

 

Es recomana també  realitzar un programa de neteja de les rieres i torrents així com del sotabosc dels marges de 

la llera, per tal de facilitar la circulació de l’aigua, i impedir que aquesta circuli per les zones annexes. 

 

Ni la normativa urbanística ni la memòria d’ordenació especifiquen l’adopció de mesures correctores concretes 

tals com la creació d’infraestructures de contenció, en relació al risc d’inundabilitat. 

 

Les  mesures  anteriorment  apuntades  en  relació  a  la  previsió  dels  efectes  de  la  Inundabilitat  consistents 

essencialment en motes, murs o canvis en la secció de ponts, es localitzen en indrets on s’identifiquen hàbitats 

d’interès comunitari corresponents a boscos de ribera. En concret, s’identifica una possible interacció amb un 

hàbitat d’interès comunitari prioritari Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno‐Padion), codi 91E0*. 

 

 

 
 

 

A  l’apartat  següent de  l’ISA,  en  el  qual  s’identifiquen els  impactes  potencials  del  pla,  s’especifiquen  algunes 

mesures preventives a adoptar per a minimitzar l’afecció ambiental de les mesures d’inundabilitat (vector MEDI 

NATURAL, BIODIVERSITAT I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA). 

 

 
  

Retall de la fitxa 

descriptiva de l’HIC 
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6. EFECTES SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI I MESURES CORRECTORES 

 

6.1 Criteris d’identificació d’impactes i definició de mesures correctores 

 

En aquest capítol s’identifiquen els potencials efectes significatius o impactes que podria arribar a comportar el 

desenvolupament del pla sobre els diferents components ambientals, sobre els recursos naturals en general i 

sobre els espais i els aspectes identificats en el punt del perfil ambiental. 

 

Es consideren les interrelacions entre els diferents factors, així com les mesures adoptades per prevenir, reduir 

i,  en  tant que  sigui  possible,  compensar,  qualsevol  efecte negatiu  important  en  el medi  ambient,  que pugui 

resultar de l’aplicació directa del POUM i dels seus projectes d’urbanització derivats. 

 

Els diferents efectes que es descriuen en el present apartat es consideren efectes significatius perquè poden 

arribar  a  incidir  sobre  els  requeriments  ambientals  del  municipi  si  no  s’adopten  les  mesures  ambientals 

pertinents per a mitigar‐los o evitar‐los. 

 

L’Annex I de la Directiva 2001/42/CE estableix que els efectes ambientals han de ser caracteritzats de diferents 

maneres. Degut a la magnitud i característiques dels efectes identificats, en el present document s’avalua si els 

impactes  són positius  o negatius,  directes  o  indirectes,  permanents  o  temporals,  a  curt, mig o  llarg  termini, 

acumulatius  o  sinèrgics.  El  Reglament  d’avaluació  d’impacte  ambiental  (RD  1131/1988,  de  30  de  setembre) 

defineix la major part d’aquests conceptes: 

 

Impactes  positius:  aquells  admesos  com  a  tal,  tant  per  la  comunitat  tècnica  i  científica  com per  la 

població  en  general,  en  el  context  d’una  anàlisi  completa  dels  costos  i  beneficis  genèrics  i  de  les 

externalitats de l’actuació contemplada. 

 

Impactes  negatius:  aquells  que  es  tradueixen  en  una  pèrdua  de  valor  naturalístic,  estètic,  cultural, 

paisatgístic, de productivitat ecològica, o en l’augment dels perjudicis derivats de la contaminació, de 

l’erosió  o  rebliment  i  de  la  resta  de  riscs  ambientals  en  discordança  amb  l’estructura 

ecològica/geogràfica, el caràcter i la personalitat d’una localitat determinada. 

 

Impactes directes: aquells que tenen una incidència immediata sobre algun aspecte ambiental. 

 

Impactes  indirectes  o  secundaris:  aquells  que  representen  una  incidència  immediata  respecte  a  la 

interdependència, o, en general, respecte a la relació d’un sector ambiental amb un altre. 

 

Impactes  permanents:  aquells  que  suposen  una  alteració  indefinida  en  el  temps  de  factors  d’acció 

predominant en l’estructura o en la funció dels sistemes de relacions ecològiques o ambientals presents 

al lloc. 

 

Impactes  temporals: aquells que suposen una alteració no permanent en el  temps, amb un termini 

temporal de manifestació que pot estimar‐se o determinar‐se. 

 

Impactes a curt, mig i llarg termini: aquells la incidència dels quals pot manifestar‐se, respectivament, 

dins del temps comprès en un cicle anual, abans de cinc anys, o en un període superior. 
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Impactes acumulatius: aquells que en prolongar‐se en el temps l’acció de l’agent inductor, incrementa 

progressivament la seva gravetat, per la manca de mecanismes d’eliminació amb efectivitat temporal 

semblant a la de l’increment de l’agent causant del dany. 

 

Impactes  sinèrgics:  aquells  que  es  produeixen  quan  l’efecte  conjunt  de  la  presència  simultània  de 

diversos  agents  significa  una  incidència  ambiental  més  gran  que  l’efecte  suma  de  les  incidències 

individuals  contemplades  aïlladament;  Així mateix,  s’inclou  en  aquest  tipus  aquells  efectes  el mode 

d’acció dels quals indueix en el temps l’aparició d’altres de nous. 

 

Pel que fa a l’avaluació, es cataloguen els impactes segons la seva importància i la seva magnitud en: 

 

Impacte Favorable: aquell efecte que té un caràcter positiu, i esdevé oportunitat de millora. 

 

Impacte Compatible: aquell que la seva recuperació és immediata després de finalitzar l’activitat i no 

precisa pràctiques protectores o correctores. 

 

Impacte  Moderat:  aquell  que  la  seva  recuperació  no  precisa  pràctiques  protectores  o  correctores 

intensives, i en el que la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix un cert temps. 

 

Impacte Sever: aquell en el que la recuperació de les condicions del medi exigeix de mesures protectores 

o correctores, i tot i això la recuperació necessita un període dilatat en el temps. 

 

Impacte Crític: aquell en el que la magnitud és superior al llindar acceptable. Amb ell és produeix una 

pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals sense una possible recuperació, fins i tot 

amb mesures protectores o correctores. 

 

D’altra  banda,  les mesures  ambientals  que  adopta  el  pla  per  tal  de mitigar,  reduir,  anular  o  compensar  els 

impactes ambientals potencials identificats, poden classificar‐se en: 

 

 Mesures protectores: eviten  l’impacte modificant algun dels elements o processos del projecte. El més 

interessant és evitar  l’impacte abans que corregir‐lo,  ja que deixar que l’efecte es desenvolupi  i després 

intentar arranjar‐lo, incrementa la complexitat del projecte i el seu cost econòmic.  

 

 Mesures correctores o curatives: s’orienten a l’eliminació, reducció o modificació de l’efecte.  

 

 Mesures compensatòries: es refereixen als impactes inevitables que no admeten una correcció, però sí una 

compensació mitjançant altres efectes de signe positiu. 

 

Es parteix de la premissa que sempre és millor no produir els impactes que haver de corregir‐los. Seguint aquesta 

filosofia l’equip d’arquitectes ha incorporat des de l’inici de la redacció del POUM uns principis de sostenibilitat 

que  han  definit  el  planejament  resultant.  D’aquesta manera,  bona  part  dels  efectes  o  impactes  ambientals 

identificats  no  s’arribaran mai  a  produir  amb  la magnitud  que  es  caracteritzen  sense  l’adopció  de mesures 

ambientals. 
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6.2 Matriu resum d’impactes i mesures correctores del POUM 

 

A la taula següent es presenta una relació dels efectes potencials significatius detectats acompanyats de: 

 

 Una caracterització de la importància i magnitud dels efectes potencials identificats sense l’adopció de 

mesures ambientals. 

 Una síntesi de  les determinacions que es podien  ja  considerar mesures ambientals adoptades en  la 

proposta de pla per a aprovació inicial segona (versió març 2017). La identificació de l’articulat i de les 

claus urbanístiques corresponen al pla aprovat inicialment per segona vegada, versió del pla a partir de 

la qual es van començar a introduir mesures ambientals addicionals. 

 Un conjunt de propostes de l’equip d’avaluació ambiental, com a mesures ambientals addicionals per a 

reduir els efectes negatius exposats, bona part de les quals ja han estat adoptades en el document per 

a la sol∙licitud de conformitat amb la memòria ambiental. 

 Una caracterització de la importància i magnitud dels efectes potencials identificats amb l’adopció de 

les determinacions ambientals del pla i de les mesures ambientals addicionals proposades per l’equip 

d’avaluació ambiental. 

 

Les recomanacions de mesures ambientals pels PAU, PMU o SUD com a condicions d’ordenació o gestió deriven 

de l’anàlisi cartogràfic efectuat mitjançant SIG en el qual s’ha estudiat la interacció de certes vulnerabilitats del 

territori en relació als àmbits de planejament que proposa el POUM (versió març 2017).    

 

Les vulnerabilitats ambientals estudiades fan referència a requeriments ambientals que tenen una delimitació 

territorial concreta i que, per tant, es poden analitzar cartogràficament en relació amb la delimitació proposada 

pel POUM. Es tracta de requeriments ambientals que permeten validar el compliment dels objectius ambientals 

específics per a l’avaluació del pla, d’entre els quals s’exposa cartogràficament (plànols de l’ISA), els següents: 

 

Espais PEIN 

Àrees amb pendent ≥ 20% 

Hàbitats d’Interès Comunitari 

Espais lliures del PTMB 

Zones potencialment inundables segons estudi d’inundabilitat de detall 
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Taula 24. Impactes ambientals i mesures correctores del POUM. 

Vector / Objectiu 
general 

Impacte 
(i caracterització) 

Avaluació de 
l’impacte potencial 

Proposta de pla per a la segona aprovació inicial 

(versió març 2017) 
Mesures ambientals recomanades per l’equip d’avaluació ambiental 

Avaluació de 

l’impacte 

MODEL TERRITORIAL 

I OCUPACIÓ DEL SÒL 

Ocupació del territori  

(Negatiu,  directe,  permanent, 

mig termini, sinèrgic) 

Sever 
 El sector PAU 12 Can Pujades es redueix respecte la proposta de pla per a aprovació provisional (novembre 
2013),  el  sector  s’ajusta  d’acord  a  l’estat  actual  de  consolidació  i  d’acord  al  pla  parcial  vigent  per  a 
l’acabament de les obres d’urbanització. 

 El sector SUD 4 Tallers‐gasolinera contemplat en la proposta de pla per a aprovació provisional (novembre 
2013) passa a considerar‐se SNU. 

 El sector SUD 1 Pla del Forn contemplat en la proposta de pla per a aprovació provisional (novembre 2013) 
s’elimina i passa a classificar‐se com a SNU. 

 Els  sòls  de  protecció  especial  designats  pel  PTMB  es  transcriuen  als  plànols  d’ordenació  i  les  claus 
urbanístiques es diferencien amb  la  lletra  “e”. En aquests  sòl,  a més de  la  regulació pròpia de  la  zona, 
regiran les limitacions i condicionants en sòl de protecció especial que estableixen les Normes d’Ordenació 
Territorial del PTMB. 

 Creació d’un carril per a bicicletes entre el nucli i Sant Celoni: Via verda. 

 

Moderat 

Dispersió i creació de nous 
nuclis sense continuïtat amb la 
trama urbana 
(Negatiu, directe, permanent, 
mig termini, sinèrgic) 

Sever  Moderat 

Risc d’intensificació d’activitats 
en SNU 
(Negatiu,  directe,  permanent, 

curt termini, sinèrgic) 

Moderat 

 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 especial urbanístic. 

 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. 

 Preveure  normativament  que,  per  a  totes  aquelles  activitats  i  usos  existents  en  SNU 
disconformes amb els usos permesos pel POUM, qualsevol canvi d’ús o ampliació requerirà 
la  redacció  d’un  Pla  especial  de  reordenació,  l’objectiu  del  qual  sigui  garantir  la 
compatibilitat  de  l’activitat  amb  els  valors  ambientals  i  ecològics  de  l’espai.  Aquesta 
prescripció s’hauria de requerir especialment per a aquelles activitats que es troben en sòls 
de protecció especial del PTMB, en espai PEIN, en un zona on s’identifiqui un HIC prioritari 
o una AIFF. 

 Repensar la permissivitat dels usos de càmpings i de les activitats extractives en clau forestal 
i agrícola. 

Moderat 

Alteració de la morfologia del 
terreny 
(Negatiu,  directe,  permanent, 

curt termini, sinèrgic) 

Sever 

 L’article 61. Adaptació topogràfica i moviments de terres del Capítol IV. Paràmetres bàsics de regulació de 
l’edificació aïllada estableix condicions respecte plataformes d’anivellació, murs, entre d’altres. 

 L’article 97. Sistema d’espais lliures, clau P, de la Secció 3. Sistema d’espais lliures, estableix que, sempre 
que sigui possible, el seu pendent mitjà sigui inferior al 10%. 

 L’article 125. La vialitat de la Secció 2. Àmbits de desenvolupament en sòl urbanitzable determina que la 
vialitat del sector de sòl urbanitzable delimitat s’haurà d’adaptar topogràficament al terreny natural tan bé 
com sigui possible, evitant la formació de talussos, pantalles i moviments de terra que puguin contribuir a 
l’erosió de l’entorn natural dels voltants. 

 L’article 130. Gestió de materials i residus de la Secció 2. Àmbits de desenvolupament en sòl urbanitzable 
determina s’hauran de d’optimitzar  i minimitzar els moviments de terres durant  l’execució de les obres 
d’edificació, de manera que  tant  l’edificació  com els  espais  verds privats  s’adapten  topogràficament al 
terreny existent. En tot cas els materials originats pels moviments de terres no hauran de dipositar‐se a 
sobre del terreny natural, ni es podrà modificar el pendent natural del terreny excepte per adequar talussos 
originats per les excavacions de les cimentacions i plantes soterrani. 

 L’article  136.  Integració  en  el  paisatge  de  la  Secció  2.  Àmbits  de  desenvolupament  en  sòl  urbanitzable 
determina que com a norma general, es consideren inedificables els terrenys del sòl no urbanitzable amb 
un pendent igual o superior al 20%. 

 L’article 149. Modificació de la topografia de la Secció 2. Regulació general del sòl no urbanitzable de la 
normativa  urbanística  estableix  regulacions  respecte  els moviments  de  terres  en  sòl  no  urbanitzable  i 
determina límits de pendent en els talussos resultants de moviments de terres (1:1 vs 50%). 

 L’article 158. Magatzems agrícoles,  l’article 159. Construccions pecuàries,  l’article 160.  Instal∙lacions pel 
conreu protegit, l’article 168. Habitatges relacionats amb l’explotació rústica dels terrenys i l’article 169. 
Noves edificacions o ampliacions d’existents destinades a habitatges rural de la Secció 2. Regulació general 
del sòl no urbanitzable, estableixen que, sempre que sigui possible, les noves construccions es situaran en 
terrenys amb pendent inferior al 20%. 

 L’article 171. Directrius del paisatge de la Secció 2. Regulació general del sòl no urbanitzable determina que 
els moviments de terres motivats per les infraestructures i l’edificació no han d’anar més enllà del que sigui 
estrictament necessari  i han de minimitzar els desmunts  i  terraplens  i, molt especialment,  l’afectació al 
sistema de drenatge natural. El tractament dels talussos pel que fa al pendent i a la revegetació s’ha de fer 
en  coherència  amb  el  paisatge  de  l’entorn  sense  excloure  la  utilització  de murs  de  contenció  o  altres 
elements estructurals quan  siguin  convenients per  a un millor  resultat  formal,  en especial  per  a poder 
disminuir pendents dels talussos. 

 L’article 173. Construccions aïllades de la Secció 2. Regulació general del sòl no urbanitzable de la normativa 
urbanística determina, entre d’altres, condicions relatives a l’ocupació de terrenys amb pendent. 

 Incorporar la informació de riscos geològics a la memòria del POUM i a les fitxes afectades 
pels riscos identificats (tal com recomana l’informe VR‐069/14 de l’ICGC). 

 Introduir normativament un títol amb normativa ambiental aplicable a tot l’àmbit del POUM 
que inclogui, entre d’altres, determinats criteris per a l’enjardinament dels espais lliures: 
o Els  projectes  d'urbanització  i  els  d'edificació  han  de  contemplar  el  decapatge  i 
preservació de la terra vegetal per ser utilitzada posteriorment a les àrees a enjardinar 
o restaurar.  

o Els  talussos  de  terres  permanents  han  de  presentar  un  pendent  màxim  de  3H:2V, 
sempre d'acord amb  les prescripcions dels estudis geotècnics, de  tal manera que es 
garanteixi la seva estabilitat a llarg termini, es previngui l'erosió, es faciliti la revegetació 
i es limitin les pèrdues de sòl.  

o En els casos que no es compleixi aquest criteri (si el pendent dels talussos de terra és 
superior  a  3H:2V),  s'aplicaran  tècniques  de  bioenginyeria  en  l'estabilització  o 
revegetació de talussos. 

Moderat 

Augment de la mobilitat 
(Negatiu,  directe,  permanent, 

llarg termini, acumulatiu) 

Moderat 

 El POUM incorpora un Estudi d’Avaluació de Mobilitat Generada en compliment de la Llei 6/2003 i el Decret 
344/2006. A més d’estimar la mobilitat derivada dels creixements del pla, proposa una sèrie de mesures 
per a assolir una mobilitat sostenible, donant pes a les xarxes de vianants, bicicletes i transport col∙lectiu.  

 L’article 10. Desplegament del Pla en SNU del Capítol II. Desplegament del pla preveu l’elaboració de un Pla 

Especial Urbanístic per l’establiment de la Via Verda.  

  Compatible 
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Vector / Objectiu 
general 

Impacte 
(i caracterització) 

Avaluació de 
l’impacte potencial 

Proposta de pla per a la segona aprovació inicial 

(versió març 2017) 
Mesures ambientals recomanades per l’equip d’avaluació ambiental 

Avaluació de 

l’impacte 

MEDI NATURAL, 

BIODIVERSITAT I 

CONNECTIVITAT 

ECOLÒGICA 

Risc d’afectació d’indrets 
rellevants  per a la 
connectivitat ecològica i 
augment de l’efecte barrera 
(Negatiu, directe, permanent, 
mig termini, sinèrgic) 

Sever 

 El sòl urbà i urbanitzable considerat en la proposta de pla per a aprovació provisional (novembre 2013) al 
sud del  terme municipal entre el corredor  i el Montnegre, sectors PAU 12 Can Pujades  i SUD 4 Tallers‐
gasolinera, es redueix considerablement (s’extingeix el SUD 4 i s’ajusta la delimitació del PAU 12). 

 L’article 155. Disposicions generals per a les edificacions en SNU de la Secció 4. Usos i construccions en SNU 
especifica que en el medi rural s’admeten les actuacions específiques d’interès públic que preveu l’art. 47.4  
del TRLU en àmbits que no siguin incompatibles per raó de la protecció dels seus valors, per l’existència de 
riscos naturals o per servituds per a la protecció del domini públic o perquè disminueixen significativament 
la permeabilitat del sòl o afecten negativament la connectivitat territorial. 

 L’article 156. Limitacions i condicionants en sòl de protecció especial de la Secció 4. Usos i construccions en 
SNU especifica, entre d’altres, que els espais de protecció especial, Càmping (clau 20), Agrícola de proteció 
especial (clau 21e), Forestal de protecció especial (clau 22e) i els Espais Naturals Protegits compresos en el 
Pla Especial del Parc del Montnegre i el Corredor (clau 25), 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. 

• Incorporar a la fitxa del PAU 12‐ Can Pujades i del PAU 13 – Equipament Can Pujades que les 
zones de jardí de les parcel∙les: 

o 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. 

o Les tanques hauran de ser el màxim permeables possible de tal manera que permetin 
el pas dels mamífers terrestres de mida mitjana. 

Moderat 

Risc d’augment de la pressió 
urbanística sobre l’entorn 
fluvial 
(Negatiu,  directe,  permanent, 

curt termini, acumulatiu) 

Sever 

 El POUM reconeix el conjunt de la conca de la riera de Vallgorguina i dels seus afluents, així com les fonts 
naturals i les diverses capes freàtiques del subsòl dins el sistema hidràulic (H). L’article 101 de la Secció 5 
de la normativa urbanística, regula el sistema hidràulic d’acord al que estableix el Reglament de Domini 
Públic Hidràulic (RDPH) i d’acord als criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

 El POUM preveu la realització d’un passeig/parc de la riera de Vallgorguina en el marge esquerre. 
 L’article 35. Tractament de l’espai públic del Títol II. Paràmetres comuns d’ordenació i d’ús determina, entre 
d’altres, que: 
o L’espai  públic,  llur  urbanització  i  edificació,  ha  de  tractar‐se  d’acord  amb  els  criteris  de  màxima 
sostenibilitat, eficàcia i estalvi energètic; evitant la contaminació lumínica, fomentant la protecció dels 
cursos hídrics, el reciclatge i l’ús de les energies renovables. 

 L’article  126.  Valors  ambientals  dels  diferents  tipus  d’espais  públics  de  la  Secció  2.  Àmbits  de 
desenvolupament en sòl urbanitzable detalla el següent: 
o Es considerarà a tots els efectes als cursos hídrics com ho són els torrents o rieres quan aquests quedin 
inserits dins d’un sector de sòl urbanitzable delimitat d’acord amb la normativa sectorial vigent. En tot 
cas,  el  projecte  d’urbanització  haurà  de  respectar  i  condicionar  els  fons  de  les  lleres,  potenciar  la 
vegetació  de  ribera  amb  noves  plantacions  de  plantes  autòctones  i  en  cap  cas  es  permetrà  la 
modificació de  la  secció amb rocalla, murs de contenció de formigó o pedra o altres elements que 
pugin perjudicar el correcte cabal d’aigües durant l’època de pluges i desglaç. 

L’article 148 de la Secció 2. Regulació general del SNU prohibeix expressament l’aplicació agrícola de purins a 
menys de 50 m de canals, sèquies o qualsevol tipus de conducció d’aigua. 

• Introduir normativament un títol amb normativa ambiental aplicable a tot l’àmbit del POUM 
que  inclogui,  entre  d’altres,  determinats  criteris  per  al  tractament  dels  espais  lliures  i  dels 
torrents i rieres en sòl urbà, urbanitzable o en sòl no urbanitzable (no només en espais lliures 
del sòl urbanitzable) tals com: 

O S’haurà de prioritzar la conservació de la vegetació arbòria existent. 
O  Les  noves  plantacions  es  realitzaran  amb  espècies  autòctones,  presents  a  l’entorn  i 
adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona.     
O En espais fluvials i zones forestals no es permetrà la plantació d’espècies exòtiques. 

• Introduir normativament un títol amb normativa ambiental aplicable a tot l’àmbit del POUM 
que  inclogui, entre d’altres, determinats criteris per a  la conservació dels hàbitats d’interès 
comunitari en espais lliures públics o privats i en sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable. 
• Reforçar, a les fitxes dels sectors en els quals s’identifica parcialment la presència d’hàbitats 
d’interès comunitari, especialment prioritaris com al PAU 12, PAU 04a, PAU 04b i SUD 01, la 
necessitat  de  preservar  la  vegetació  autòctona  existent  associada  als  hàbitats  d’interès  en 
espais lliures públics i privats. 
•  Preveure  que  totes  les  actuacions  que  s’executin  en  relació  a  la  prevenció  del  risc 
d’inundabilitat tals com motes, murs o actuacions de neteja de lleres es realitzaran atenent als 
següents criteris: 

o Les  infraestructures  de  contenció  es  restauraran  ambientalment  per  tal  que  es 
presentin integrades a la llera. Preferiblement s’utilitzarà bioenginyeria. 

o Es minimitzarà l’afecció de vernedes. 
o Les obres d’execució es realitzaran fora del període de nidificació. 
o Dins les actuacions de restauració o de neteja es contemplarà l’eliminació d’espècies 
exòtiques  i  la  restauració amb espècies autòctones de ribera, de presència  local, de 
reforç de les vernedes i de bon comportament hidràulic. 

 
 

Moderat 

Risc d’amenaça a espècies de 
fauna i flora vulnerables i 
d’interès 
(Negatiu, indirecte, 
permanent, mig termini, 
sinèrgic) 

Moderat 

 L’article 34. Tractament de  l’espai privat del Títol  II. Paràmetres comuns d’ordenació  i d’ús preveu que, 
sempre que sigui possible, l’espai privat de l’espai públic es tracti amb espècies autòctones. 

 L’article 122 i l’article 126 i l’article 128 de la Secció 2. Àmbits de desenvolupament en sòl urbanitzable  i 
l’article  140  de  la  Secció  2.  Regulació  del  SNU  fomenten  que  les  plantacions  s’efectuïn  amb  espècies 
autòctones. L’article 140. Arbrat i tala d’arbres en SNU, a més, determina el següent: 
o Els propietaris del sòl no urbanitzable vetllaran per al manteniment de l’arbrat existent. 
o Tot el sòl no urbanitzable és susceptible de repoblacions amb espècies vegetals autòctones, a fi de 
millorar el paisatge natural. 

o La tala d’arbrat només serà admesa quan estigui prevista als Plans de gestió i millora forestal (PGMF), 
disposi  d’autorització  expressa  de  l’Administració  forestal,  sigui  conseqüència  de  la  renovació  o 
aprofitament agrari usual dels conreus o de l’aplicació de la legislació en matèria de sanitat vegetal. En 
qualsevol cas resta prohibida la tala d’espècies vegetals que estiguin integrades en zones catalogades 
com a Hàbitats d’interès comunitari i delimitades als plànols d’ordenació o que es puguin identificar 
amb major precisió en l’estudi detallat dels sectors en el desenvolupament del Pla. 

 L’article 152. Forestal. Clau 22 de la Secció 3. Tipus de sòl no urbanitzable indica, entre d’altres, el següent: 
o L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que permeten els interessos de la 
seva conservació i millora, d’acord amb la Llei 6/1988, forestal de Catalunya. La repoblació forestal es 
portarà a terme amb espècies pròpies de la zona. Es prohibirà la plantació intensiva d’espècies que 
puguin alterar les unitats de paisatge, l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones. 

Compatible 

Risc d’augment de la pressió 
sobre hàbitats d’interès 
ecològic 
(Negatiu, directe, permanent, 
mig termini, sinèrgic) 

Sever  Moderat 
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Vector / Objectiu 
general 

Impacte 
(i caracterització) 

Avaluació de 
l’impacte potencial 

Proposta de pla per a la segona aprovació inicial 

(versió març 2017) 
Mesures ambientals recomanades per l’equip d’avaluació ambiental 

Avaluació de 

l’impacte 

RISCOS AMBIENTALS 

Augment de les àrees 
exposades al risc 
d’inundabilitat 
(Negatiu, directe, permanent, 
curt termini, acumulatiu) 

Sever 

 L’article 152. Forestal. Clau 22 de la Secció 3. Tipus de sòl no urbanitzable indica, entre d’altres, el següent: 
o Les  explotacions  forestals  autoritzades  en  cap  cas  hauran  d’efectuar  moviments  de  terres, 
construccions o plantacions que afavoreixin l’erosió dels entorns dels cursos d’aigua, per tal d’evitar el 
risc d’avingudes. 

 L’article 155. Disposicions generals per a les edificacions en SNU de la Secció 4. Usos i construccions en SNU  
determina que tota nova activitat o edificació en SNU, només s’admetrà en aquells sòls que restin fora de 
la zona d’inundació de l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 

• Introduir normativament un títol amb normativa ambiental aplicable a tot l’àmbit del POUM 
que inclogui, entre d’altres, determinats criteris per a per a minimitzar el risc d’inundabilitat: 

o Qualsevol desenvolupament de planejament general que comporti una modificació de 
l’ordenació proposada, o la seva definició, i estigui inclòs en els àmbits delimitats per 
l’avinguda  500  anys  haurà  d’incorporar  un  estudi  d’avaluació  del  risc  d’inundació, 
segons  les  directrius  establertes  per  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  (Recomanacions 
tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local. ACA. Març de 2003). 

•  Incorporar  a  les  fitxes  d’àmbits  i  de  sectors  en  els  quals  s’identifica  interacció  amb  la 
inundabilitat  geomorfològica  (PAU  2,  PAU  04a,  PAU  04b,  PAU  5,  PAU  6  i  SUD  2)  una 
consideració per a minimitzar‐ne el risc tal com:  

O Es garantirà la no afectació del sector per la inundabilitat. 

Moderat 

Augment del risc d’incendis 
forestals 
(Negatiu, indirecte, temporal, 
curt termini) 

Moderat 

 L’article 140 de la Secció 2. Regulació del SNU determina, entre d’altres, que en els sectors afectats per 
incendis s’estimularà la ràpida repoblació amb espècies autòctones i s’atendrà a la necessitat de declaració 
dels terrenys com a sòl no urbanitzable d’aquests terrenys en les condicions que estableixi la legislació. 

 L’article 152. Forestal. Clau 22 de la Secció 3. Tipus de sòl no urbanitzable indica, entre d’altres, el següent: 
o Les  finques  de  propietat  privada  qualificades  com  a  zones  boscoses,  tenen  l’obligació  de  ser 
mantingudes i conservades adequadament per garantir la millor seguretat en front als incendis. 

o A les edificacions i instal∙lacions situades en terrenys forestals són d’aplicació les mesures de prevenció 
d’incendis forestals contingudes a l’article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

• Introduir normativament un títol amb normativa ambiental aplicable a tot l’àmbit del POUM 
que inclogui, entre d’altres, criteris per a minimitzar el risc d’incendi forestal: 

o Requerir que qualsevol actuació, planejament o execució del planejament, en un àmbit 
discontinu  o  allunyat  del  nucli  urbà,  a  menys  de  500  metres  de  masses  forestals 
continues,  haurà  d’incorporar  un  estudi  de  risc  d’incendi,  adoptant  les  seves 
determinacions en l’instrument de desenvolupament o execució que s’estigui portant 
a terme. 

Compatible 

Augment del risc associat a 
processos geològics 
(Negatiu, indirecte, temporal, 
curt termini) 

Sever   

 Incorporar a les fitxes d’àmbits i de sectors en els quals s’identifica interacció amb zones 
amb pendent igual o superior al 20% (PAU 1, PAU 2, PAU 3, PAU 4a, PAU 8, PAU 9, PAU 10, 
PAU 11, PAU 12, PAU 13, PAU 14, PMU, SUD 1 i SUD 2), consideracions per a minimitzar‐ne 
el risc tals com:  

o Es  tindran en compte  les zones on hi ha pendents elevades per  tal d’evitar el  risc 
d’erosió o despreniments, en aquest cas s’adoptaran mesures de bioenginyeria.  

o Es  minimitzaran  les  edificacions  i  construccions  en  zones  amb  pendent  elevada. 
S’evitaran els moviments de  terres  i,  en qualsevol  cas,  es  restauraran els  talussos 
resultants adoptant mesures ambientals. 

 Incorporar  una  síntesi  de  les  descripcions,  conclusions,  recomanacions  i  àrees 
cartografiades  exposades  a  l’Estudi  d’Identificació  de  Riscos  Geològics  a  Vallgorguina 
(octubre 2013) tal com determina l’Informe de l’ICGC de 19 de maig de 2014.  
Es recomana incorporar a la memòria d’ordenació, a la normativa urbanística i a les fitxes 
dels  àmbits  de  planejament  les  recomanacions  de  l’Estudi  d’Identificació  de  Riscos 
Geològics,  que  essencialment  són  la  realització  d’estudis  detallats  a  les  àrees  de  Can 
Puigdemir, Collsacreu, Baronia del Montseny i Canadà Park. 

Moderat 

Augment de la vulnerabilitat 
municipal enfront riscos 
electromagnètics, químics i 
tecnològics 
(Negatiu, indirecte, temporal, 
mig termini, sinèrgic) 

Moderat 

 L’article  123.  Condicions  acústiques,  lumíniques  i  electromagnètiques  de  la  Secció  2.  Àmbits  de 
desenvolupament en sòl urbanitzable determina, entre d’altres, el següent:  
o Es disposa com a preceptiu que  les esteses de noves  línies elèctriques  i/o de telecomunicacions es 
realitzin de forma soterrada, així com els trams de connexió amb les línies preexistents. 
El dimensionament de la canalització haurà de realitzar‐se tenint en compte l’escenari de liberalització 
dels serveis de telecomunicacions i la possible existència de més d’un operador de telecomunicacions. 
Les infraestructures així construïdes, hauran de posar‐se a disposició de les operadores en condicions 
transparents, proporcionades i no discriminatòries. Aquestes condicions d’accés a la infraestructura, 
hauran de ser proporcionades al grau d’ocupació que cada operador pretengui  i, en el  cas que  fos 
necessari, orientades a cost. 

 

 Introduir normativament un títol amb normativa ambiental aplicable a tot l’àmbit del POUM 
que  inclogui,  entre  d’altres,  criteris  per  a  minimitzar  la  contaminació  electromagnètica 
derivada dels centres de transformació elèctrica: 
o En els  edificis  destinats  a  usos  residencials  que  incloguin  estacions  transformadores 
elèctriques en el seu interior, valorar la instal∙lació de sistemes d’apantallament en els 
paraments de tancament de  l’espai on s’ubiquin  les estacions transformadores quan 
aquests confrontin amb dormitoris, si el mesurament del camp magnètic altern de baixa 
freqüència, realitzat en el dormitori, resulta superior a 100nT. 

• Introduir un títol amb normativa ambiental aplicable a tot l’àmbit del POUM que inclogui, 
entre d’altres, criteris per a minimitzar el risc químic associat a usos industrials: 

o Qualsevol  implantació  industrial  amb  un  risc  químic  associat  hauria  de  realitzar  un 
estudi  de  risc,  i  en  tots  els  casos  avaluar  la  incidència  sobre  els  sectors  urbans  o 
urbanitzables.  Les  autoritzacions  per  a  aquestes  activitats,  necessàriament,  haurien 
d’assegurar que no comporten cap risc en aquests àmbits. 

Compatible 
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Vector / Objectiu 
general 

Impacte 
(i caracterització) 

Avaluació de 
l’impacte potencial 

Proposta de pla per a la segona aprovació inicial 

(versió març 2017) 
Mesures ambientals recomanades per l’equip d’avaluació ambiental 

Avaluació de 

l’impacte 

CANVI CLIMÀTIC 

Risc d’augment de les 
emissions de gasos d’efecte 
hivernacle (GEH) 
(Negatiu, indirecte, temporal, 
mig termini, sinèrgic) 

Sever 
(Totes les mesures apuntades en relació a l’ecoeficiència per a mitigar els potencials impactes consistents en 
l’augment de la demanda energètica i en l’augment de materials i recursos naturals en general, són mesures 
també per a disminuir l’augment de les emissions de GEH derivat del desenvolupament del pla). 

(Totes les mesures apuntades en relació a l’ecoeficiència per a mitigar els potencials impactes 
consistents  en  l’augment de  la  demanda energètica  i  en  l’augment  de materials  i  recursos 
naturals en general, són mesures també per a disminuir l’augment de les emissions de GEH 
derivat del desenvolupament del pla). 

Moderat 

Augment de la demanda 
energètica 
(Negatiu, directe, permanent, 
curt termini, acumulatiu) 

Moderat 

 L’article 35. Tractament de l’espai públic del Títol II. Paràmetres comuns d’ordenació i d’ús determina, entre 
d’altres, que: 
o L’espai  públic,  llur  urbanització  i  edificació,  ha  de  tractar‐se  d’acord  amb  els  criteris  de  màxima 
sostenibilitat, eficàcia i estalvi energètic; evitant la contaminació lumínica, fomentant la protecció dels 
cursos hídrics, el reciclatge i l’ús de les energies renovables. 

 La Secció 2. Àmbits de desenvolupament en sòl urbanitzable conté diversos apartats d’articles destinats a 
promoure l’estalvi en la demanda energètica en els nous sectors en SUD, tals com l’article 124. Gestió de 
materials i residus, l’article 128. Estalvi, ús eficient i reutilització de l’aigua i l’article 131. Estalvi, generació 
autòctona i eficiència.  

 Introduir normativament un títol amb normativa ambiental aplicable a tot l’àmbit del POUM 
que inclogui, entre d’altres, criteris generals d’estalvi energètic: 
o Es prioritzarà emprar elements d’enllumenat públic de baix consum. 
o Es prioritzarà l’ús de tecnologies ecoeficients en tots els edificis públics. 
o S'introduiran  mesures  d’estalvi  energètic  o  de  rehabilitació  energètica,  tant  de 
l’envolupant com de les instal∙lacions, en les noves llicències o permisos d’obres que es 
donin per a la construcció de nous habitatges o per a la rehabilitació d’existents. 

o Es  prioritzarà  l’ús  d’energies  renovables  per  obtenir  la  climatització 
(calefacció/refrigeració). 

o En  via  pública  s’hauran  de  contemplar  instal∙lacions  de  recàrrega  per  a  vehicles 
elèctrics.  

 

Compatible 

Augment de la demanda de 
materials i recursos naturals en 
general 
(Negatiu, directe, temporal, 
curt termini) 

Moderat 

 La demanda de nous habitatges per a satisfer el creixement previst es redueix respecte la proposta de pla 
per a aprovació provisional (nov’13). 

 L’article 35. Tractament de  l’espai públic del Títol  II. Paràmetres comuns d’ordenació  i d’ús determina, 
entre d’altres, que: 
o L’espai  públic,  llur  urbanització  i  edificació,  ha  de  tractar‐se  d’acord  amb  els  criteris  de  màxima 
sostenibilitat, eficàcia  i estalvi energètic; evitant  la contaminació  lumínica,  fomentant  la protecció 
dels cursos hídrics, el reciclatge i l’ús de les energies renovables. 

 L’agenda del POUM preveu que el desenvolupament de caràcter residencial caldrà que es porti a terme 
de  forma  gradual,  equilibrada  i  sostenible  per  tal  d’adequar  l’oferta  d’habitatge  a  les  necessitats 
demogràfiques del moment. 

 Introduir normativament un títol amb normativa ambiental aplicable a tot l’àmbit del POUM 
que inclogui, entre d’altres, criteris per a fomentar l’ús de materials reciclats o reutilitzats: 
o Recomanar que als projectes d'urbanització i edificació es contempli l'ús de materials 
reciclats o reutilitzats, principalment els generats dins de la pròpia obra, com ara la runa 
i àrids procedents d’enderrocs i demolicions (després de la seva classificació, trituració 
i neteja) o el tot‐u provinent de la demolició de paviment existent. Aquest criteri hauria 
de ser prioritari en la realització de soleres i paviments. 

o Considerar  la  incorporació d’elements  realitzats a partir de material  reciclat  (plàstic, 
vidre, neumàtic fora d’ús, àrid reciclat, escòries siderúrgiques, etc.), com ara mobiliari 
urbà (bancs, papereres, pilones, etc.), panells de senyalització, paviments de seguretat, 
elements delimitadors de parterres, peces de construcció prefabricades (llambordes, 
blocs, vorades, etc.) etc.  

o Fer la restauració d’espais morfològicament degradats utilitzant materials reciclats en 
obra, així com altres materials adequats prèvia supervisió de l’Ajuntament. 

o Durant  la  fase  d’obra,  caldria  que  es  sol∙licités  el  Distintiu  de  Garantia  de  Qualitat 
Ambiental o altres distintius de sostenibilitat ambiental als fabricants o subministradors 
de material reciclat o productes que en contenen. 

 En  cas  que  l’existència  d’habitatges  buits  sigui  significativa,  vincular  normativament  la 
introducció de l’estoc d’habitatges buits del municipi per a satisfer el creixement previst pel 
pla. 

Compatible 

Generació de residus en fase 
constructiva 
(Negatiu, directe, temporal, 
curt termini) 

Moderat 

 L’article 35. Tractament de l’espai públic del Títol II. Paràmetres comuns d’ordenació i d’ús determina, entre 
d’altres, que: 
o L’espai  públic,  llur  urbanització  i  edificació,  ha  de  tractar‐se  d’acord  amb  els  criteris  de  màxima 
sostenibilitat, eficàcia i estalvi energètic; evitant la contaminació lumínica, fomentant la protecció dels 
cursos hídrics, el reciclatge i l’ús de les energies renovables. 

 L’article 118. Gestió del sòl urbanitzable, de la Secció 1. Disposicions generals del Capítol IV. Regulació del 
sòl urbanitzable especifica que, d’acord amb les determinacions de la Llei 6/1993, reguladora de residus, 
cal que els plans parcials incloguin la normativa i les previsions necessàries per: 
o Promoure la previsió d’espais i d’instal∙lacions, en els edificis d’habitatges i oficines, en els comerços i 
altres establiments emplaçats en medis urbans, que  facilitin  la  recollida  selectiva dels  residus  i,  en 
general, les operacions de gestió descrites en la Llei. 

o Preveure,  en  la  xarxa  viària  urbana  i  en  els  camins  veïnals,  els  espais  reservats  suficients  per  a  la 
col∙locació de contenidors o altres equipaments necessaris per a optimitzar les operacions de recollida 
i transport de residus. 

 La Secció 2. Àmbits de desenvolupament en sòl urbanitzable conté diversos apartats d’articles destinats a 
la regulació de la gestió dels residus en els nous sectors en SUD, tals com l’article 124. Gestió de materials 
i residus i l’article 130. Gestió de materials i de residus (ambdós articles designats amb el mateix nom). 

 La Secció 2. Regulació general del SNU conté diversos apartats d’articles destinats a la regulació de la gestió 
dels  residus  en  SNU,  tals  com  l’article  148.  Normes  relatives  als  residus  i  l’article  159.  Construccions 
pecuàries. 

 Introduir normativament que els projectes  relatius  a  llicències urbanístiques d’enderroc, 
excavació i/o construcció continguin una avaluació dels volums i de les característiques dels 
residus originats pels enderrocs, de les operacions de destriament i de recollida selectiva 
projectades per als diversos tipus de residus generats i de les instal∙lacions de reciclatge i 
disposició del rebuig on es gestionaran en cas que no s’utilitzin o reciclin en la mateixa obra. 

Compatible 

Augment de la generació de 
residus 
(Negatiu, directe, permanent, 
curt termini, acumulatiu) 

Moderat   Incloure en l’expedient del POUM un certificat de l’organisme responsable sobre la capacitat 
de gestionar l’augment estimat de residus derivat dels creixements previstos pel pla. 

Compatible 
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Vector / Objectiu 
general 

Impacte 
(i caracterització) 

Avaluació de 
l’impacte potencial 

Proposta de pla per a la segona aprovació inicial 

(versió març 2017) 
Mesures ambientals recomanades per l’equip d’avaluació ambiental 

Avaluació de 

l’impacte 

PAISATGE 

Risc d’alteració d’espais o 
indrets d’interès paisatgístic i 
rellevants per a la identitat del 
municipi 
(Negatiu, directe, permanent, 
llarg termini) 

Moderat 

 La  normativa  urbanística  conté  múltiples  referència  a  la  preservació  de  la  qualitat  del  paisatge  i  a  la 
integració paisatgística  tant als articles de  regulació del  sòl urbà,  com del  sòl urbanitzable o del  sòl no 
urbanitzable. 

 L’article 136. Integració en el paisatge de la Secció 1. Disposicions generals i desenvolupament del SNU del 
Capítol V. Regulació del SNU detalla aspectes per garantir la qualitat paisatgística en SNU. Dins el mateix 
capítol, la Secció 5. Paisatge, també especifica criteris per a assolir una integració paisatgística en SNU. 

 L’article  37.  Condicions  estètiques  i  paisatgístiques  del  Títol  II.  Paràmetres  comuns  d’ordenació  i  ús 
especifica que totes les noves edificacions hauran d’adaptar les seves condicions estètiques als criteris de 
la Legislació vigent en matèria de protecció, gestió i ordenació del paisatge i en especial de la Llei 8/2005, 
de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i a les directrius del Paisatge per a la Unitat de 
Paisatge número 20, “Serra de Marina”, la qual està indicada en el context del Catàleg de Paisatge de la 
Regió Metropolitana de Barcelona. 

  Compatible 

CICLE DE L’AIGUA 

Augment del consum d’aigua 
(Negatiu, directe, permanent, 
curt termini, acumulatiu) 

Sever 

 El POUM preveu que el desenvolupament dels diferents planejaments del pla estaran condicionats a  la 
disponibilitat d’aigua en cada moment, segons l’estat d’execució de les infraestructures previstes. 

 El POUM 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. 

 L’article 38. Condicions d’integració de les instal∙lacions del Títol II. Paràmetres comuns d’ordenació i d’ús 
determina, entre d’altres, el següent: 
o 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. 
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...).  

 La Secció 2. Àmbits de desenvolupament en sòl urbanitzable conté diversos apartats d’articles destinats a 
l’adopció de mesures d’estalvi d’aigua en els nous sectors en SUD, tals com l’article 122. Estalvi i reutilització 
de l’aigua, l’article 128. Estalvi, ús eficient i reutilització de l’aigua (ambdós articles designats pràcticament 
amb el mateix nom). 

 L’article 97. Sistema d’espais lliures, clap P de la Secció 3. Sistema d’espais lliures especifica, entre d’altres, 
el següent: 
o Per tal de facilitar la percolació de l’aigua en el subsòl, i sempre que sigui possible, l’adequació dels 
parcs  i  jardins  urbans  reduirà  al  màxim  la  superfície  a  pavimentar,  i  s’utilitzaran  preferentment 
paviments permeables (empedrats, graves o similars). 

o En  la  gestió  d’aquests  espais  verds  cal  aplicar  criteris  que  impliquin  un  respecte  i  un  bon  ús  dels 
recursos naturals, d’entre els que cal destacar: el consum racional de l’aigua per al reg, la selecció de 
les espècies vegetals i alhora ornamentals més ben adaptades al sòl i a les particularitats del clima, el 
control  integrat  de  plagues  i  la  protecció  del  sòl  per  evitar‐ne  la  pèrdua  de  la  fertilitat  i  la 
impermeabilització. 

 
 

 Introduir normativament un títol amb normativa ambiental aplicable a tot l’àmbit del POUM 
que  englobi  totes  les  mesures  destinades  a  l’estalvi  d’aigua  i  a  la  minimització  de  la 
impermeabilització del sòl i, addicionalment, especifiqui el següent: 
o Els serveis municipals de reg de zones verdes i de neteja viària i de clavegueram haurien 
d'utilitzar  preferentment  aigua  procedent  de  fonts  alternatives  a  la  potable  (aigua 
regenerada, subterrània, de pluja), tal com s'especificarà en els plecs de prescripcions 
tècniques municipals.  

o Els nous habitatges que tinguin jardí particular i/o comunitari amb superfície de zona 
verda superior als 200m2 haurien de tenir un sistema que permeti realitzar el regatge 
preferentment mitjançant l’ús d’aigües pluvials i/o grises (tal i com detalla l’article 29 
del PGDCFC aprovat pel Decret 171/2014). 

 Incloure  en  l’expedient  del  POUM  un  certificat  de  l’organisme  responsable  (companyia 
gestora  del  subministrament  d’aigua)  sobre  el  grau  de  suficiència  de  la  infraestructura 
d’abastament per a satisfer les necessitats d’aigua derivades del creixement previst pel pla. 

 Incloure  en  l’expedient  del  POUM  un  certificat  de  l’organisme  responsable  (companyia 
gestora del sanejament) sobre el grau de suficiència de la infraestructura de sanejament per 
a satisfer les previsions de generació d’aigües residuals derivades del creixement previst pel 
pla. 

Moderat 

Augment de la generació 
d’aigües residuals 
(Negatiu, directe, permanent, 
curt termini, acumulatiu) 

Sever  Moderat 
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Vector / Objectiu 
general 

Impacte 
(i caracterització) 

Avaluació de 
l’impacte potencial 

Proposta de pla per a la segona aprovació inicial 

(versió març 2017) 
Mesures ambientals recomanades per l’equip d’avaluació ambiental 

Avaluació de 

l’impacte 

CONTAMINACIÓ 

ATMOSFÈRICA, 

ACÚSTICA I LUMÍNICA 

Risc d’augment de les 
emissions de contaminants 
atmosfèrics (PM10, NOx) i 
impactes residuals associats 
(Negatiu, indirecte, temporal, 
mig termini, sinèrgic) 

Moderat   

 Introduir normativament criteris per minimitzar les emissions atmosfèriques procedents de 
les activitats industrials i de la seva explotació: 

o Totes les activitats que generin emissions a l’atmosfera pels processos industrials que 
desenvolupin  o  per  les  instal∙lacions  que  contemplin,  haurien  d’incloure,  per  a 
l’obtenció  de  l’autorització  o  llicència  de  l’activitat,  d’acord  amb  la  Llei  20/2009  de 
prevenció  i  control  ambiental  de  les  activitats,  i  llurs  modificacions,  un  estudi  que 
reculli, entre d’altres, la previsió del tipus i volum de gasos i partícules en suspensió que 
es preveu generar amb l’activitat i, també, les mesures correctores que s’apliquen per 
a  minimitzar  la  seva  generació  i  per  complir  la  legislació  vigent  en  matèria  de 
contaminació atmosfèrica. 

Compatible 

Contaminació lluminosa 
(Negatiu, directe, permanent, 
curt termini) 

Moderat 

 L’article 34. Tractament de l’espai privat del Títol II. Paràmetres comuns d’ordenació i d’ús determina, entre 
d’altres, que: 
o L’espai privat ha de tractar‐se amb criteris de màxim estalvi energètic, afavorint l’ús de les energies 
renovables i evitant elements de contaminació acústica i lumínica. 

 L’article 35. Tractament de l’espai públic del Títol II. Paràmetres comuns d’ordenació i d’ús determina, entre 
d’altres, que: 
o L’espai  públic,  llur  urbanització  i  edificació,  ha  de  tractar‐se  d’acord  amb  els  criteris  de  màxima 
sostenibilitat, eficàcia i estalvi energètic; evitant la contaminació lumínica, fomentant la protecció dels 
cursos hídrics, el reciclatge i l’ús de les energies renovables. 

 L’article  123.  Condicions  acústiques,  lumíniques  i  electromagnètiques  de  la  Secció  2.  Àmbits  de 
desenvolupament en sòl urbanitzable determina, entre d’altres, el següent:  
o Pel que fa al soroll, s’hauran de complir uns llindar màxims d’immissió en espais exteriors que queden 
regulats per la normativa sectorial reguladora. 

o L’enllumenat públic i viari estarà dissenyat per garantir l’estalvi i l’eficiència energètica i la reducció de 
la  contaminació  lumínica  d’acord  amb  la  normativa  sectorial  reguladora.  El  projecte  constructiu 
justificarà aquests aspectes; així, per exemple, es prioritzaran  les  làmpades VSAP o  tecnologia més 
eficient, així com la situació de reductors d’intensitat de llum durant les hores de menys circulació de 
persones i vehicles,  la situació de conjunts de programadors i  fotòmetres per adequar l’encesa a  la 
il∙luminació exterior, i la reducció de la intensitat i densitat d’il∙luminacions en zones de poca o gens 
circulació de persones, jardins i parcs, vials de polígons industrials. 

o Els nous fanals que s’incorporin als diferents espais públics hauran de tenir pantalles per tal de garantir 
la direccionalitat cap a terra de la  llum evitant així  la contaminació lluminosa. Queden prohibits els 
fanals tipus globus sense pantalla. 

 L’article  129.  Condicions  acústiques  i  lumíniques  de  la  Secció  2.  Àmbits  de  desenvolupament  en  sòl 
urbanitzable determina, entre d’altres, el següent:  
o Les instal∙lacions de climatització i/o ventilació, si n’hi ha, no hauran de perjudicar, tant en els edificis 
pròxims com als propis usuaris, amb nivells d’immissió superiors als establerts a la Llei 16/2002, de 
protecció contra  la contaminació acústica, o bé  l’ordenança comarcal de sorolls,  si aquesta és més 
restrictiva que la llei abans esmentada o de qualsevol altra normativa vigent de referència. 

o En  les noves edificacions dels sectors de sòl urbanitzable delimitat, el  tipus de fanal utilitzat en els 
espais verds privats i zones de pas entre edificacions estarà dissenyat per garantir l’estalvi i l’eficiència 
energètica  i  la  reducció  de  la  contaminació  lumínica.  El  projecte  constructiu  justificarà  aquests 
aspectes; així, per exemple, es prioritzaran les làmpades VSAP o tecnologia més eficient, així com la 
situació de reductors d’intensitat de llum durant les hores de menys activitat, la situació de conjunts 
de  programadors  i  fotòmetres  per  adequar  l’encesa  a  la  il∙luminació  exterior,  i  la  reducció  de  la 
intensitat i densitat d’il∙luminacions en zones de poca o gens circulació de persones. 

o Els nous fanals i balises que s’incorporin als diferents espais verds privats hauran de tenir pantalles per  
tal de garantir la direccionalitat cap a terra de la llum evitant així la contaminació lluminosa. Queden 
prohibits els fanals tipus globus sense pantalla. 

 Introduir normativament un títol amb normativa ambiental aplicable a tot l’àmbit del POUM 
que  inclogui  i  unifiqui  les  mesures  en  relació  a  la  contaminació  acústica  i  lumínica  i, 
addicionalment, especifiqui el següent: 
o Als efectes de  la zonificació establerta pel Reglament de desenvolupament de  la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn, incloure tots els espais inclosos en l'estructura d'espais lliures (SNU) 
en la zona E1, de màxima protecció contra la contaminació lluminosa llevat dels casos 
que no sigui possible per raons de seguretat. 

o Sempre que una activitat sigui la causant de l’alteració de la qualitat acústica fora dels 
límits de la seva parcel∙la, haurà de prendre les mesures escaients per minimitzar les 
seves  emissions  sonores  (aïllament  en  les  edificacions on  es  desenvolupa  l’activitat, 
apantallaments acústics en l’espai lliure privat de la parcel∙la, etc.), amb la finalitat de 
mantenir els objectius de qualitat acústica establerts per la legislació. 

o Prioritzar l'ús de paviments sonoreductors en els nous paviments dels principals carrers 
del poble. 
o Tenir en compte el criteri acústic en les actuacions de remodelació de l'espai públic, 
tant en l'ús de materials com en la configuració de distribucions que minorin l'impacte 
acústic sobre els veïns. 

Compatible 

Contaminació acústica i risc 
d’afectació de receptors 
sensibles 
(Negatiu, directe, permanent, 
curt termini) 

Moderat  Compatible 
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6.3 Proposta normativa de títol ambiental 

 

Bona part de les mesures ambientals recomanades per l’equip d’avaluació ambiental amb la finalitat de millorar 

la sostenibilitat global de la proposta són mesures de caire normatiu. Per tal de facilitar la interpretació i, per 

tant, l’aplicació del POUM, en l’ISA es presenta un títol de normativa ambiental que aglutina bona part de les 

mesures ambientals proposades, títol que ha estat degudament incorporat a la normativa del pla. Aquest títol 

de normativa ambiental inclou aspectes relacionats amb bona part dels vectors ambientals analitzats en forma 

de criteris i mesures ambientals concretes tals com: 

 

 Criteris per a la millora de la  per a la millora de la connectivitat ecològica, social i paisatgística 

 Criteris de gestió dels espais lliures i zones verdes urbanes 

 Criteris  de  sostenibilitat  i  ecoeficiència  encaminats  a  la  reducció  de  la  petjada  de  carboni  del 

desenvolupament del pla 

 Criteris en relació al cicle de l’aigua 

 Criteris per a garantir la qualitat acústica i atmosfèrica 

 Criteris per a minimitzar els riscos ambientals 

 

 

PROPOSTA DE NORMATIVA AMBIENTAL DEL POUM DE VALLGORGUINA 
 

MARC NORMATIU GENERAL 
 

Marc normatiu general d'aplicació 

1.  A més  del  que  es  disposa  en  aquest  títol,  s’haurà  de  donar  compliment,  quan  procedeixi,  a  tota  aquella 

normativa de caire ambiental que sigui vigent en el moment de tramitar les actuacions urbanístiques i d’edificació 

derivades del desenvolupament del Pla. 

2.  Per tot el que no estigui regulat en les disposicions d’aquest títol regiran també les ordenances en matèria de 

medi ambient aprovades per l’ajuntament de Vallgorguina. 
 

 
 

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA, SOCIAL I PAISATGÍSTICA 
 

Pla d’actuació per a la millora de la connectivitat ecològica 

L'Ajuntament de Vallgorguina haurà de disposar d’un Pla d’actuació per garantir i millorar la connectivitat ecològica, 

social  i  paisatgística  amb  la  finalitat  d’assegurar  el  desenvolupament  de  les  funcions  ecològiques  a  les  zones 

d’especial  interès  connector  del  territori,  ja  siguin  connectors  fluvials  o  corredors  paisatgístics,  així  com 

permeabilitzar els punts crítics, assegurant una interacció sostenible entre els valors ambientals de l’entorn natural, 

l’ús i la freqüentació social de l’espai i tenint en compte criteris paisatgístics.  
 

Pla de restauració de les riberes de la riera de Vallgorguina i riera de Can Vilar 

L'Ajuntament de Vallgorguina haurà de redactar un Pla de restauració de riberes que defineixi mesures específiques 

de recuperació ambiental a la riera de Vallgorguina i a la riera de Can Vilar per a la millora paisatgística, la preservació 

de la biodiversitat i per a garantir la seva funcionalitat hidràulica.  
 

 

 
 

ESPAIS LLIURES I ENJARDINAMENT 
 

Criteris generals per al tractament dels espais lliures 

1.  En zones verdes o espais públics de nova creació es prioritzarà la conservació de la vegetació arbòria existent. 

2.  Les noves plantacions en  zones  verdes públiques o arbrat  viari  es  realitzaran preferentment amb espècies 

autòctones, presents a l’entorn i adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona.     
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3.  En espais fluvials no es permetrà la plantació d’espècies catalogades com a exòtiques invasores. 

4.  En l’enjardinament d’espais públics o jardins privats, en els quals s’identifiqui la presència d’hàbitats d’interès 

comunitari, caldrà prioritzar la preservació de les cobertes identificades com a hàbitats d’interès segons la Directiva 

97/62/CE. 
 

Preservació de terres i talussos 

1.  Els projectes d'urbanització i els d'edificació han de contemplar el decapatge i preservació de la terra vegetal 

per ser utilitzada posteriorment a les àrees a enjardinar o restaurar.  

2.  Els  talussos de  terres permanents han de presentar un pendent màxim de 3H:2V,  sempre d'acord amb  les 

prescripcions dels estudis geotècnics, de tal manera que es garanteixi la seva estabilitat a llarg termini, es previngui 

l'erosió, es faciliti la revegetació i es limitin les pèrdues de sòl.  

3.  En  els  casos  que  no  es  compleixi  aquest  criteri  (si  el  pendent  dels  talussos  de  terra  és  superior  a  3H:2V), 

s'aplicaran tècniques de bioenginyeria en l'estabilització o revegetació de talussos. 
 

 
 

SOSTENIBILITAT I ECOEFICIÈNCIA 
 

Criteris generals d’estalvi energètic 

1.  Es prioritzarà emprar elements d’enllumenat públic de baix consum. 

2.  Es prioritzarà l’ús de tecnologies ecoeficients en tots els edificis públics. 

3.  S'introduiran  mesures  d’estalvi  energètic  o  de  rehabilitació  energètica,  tant  de  l’envolupant  com  de  les 

instal∙lacions, en les noves llicències o permisos d’obres que es donin per a la construcció de nous habitatges o per 

a la rehabilitació d’existents. 

4.  Es prioritzarà l’ús d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció/refrigeració). 
 

Instal∙lacions de recàrrega de vehicles elèctrics 

Els  projectes  d’urbanització  de  la  via  pública  hauran  d’avaluar  la  idoneïtat  d’instal∙lar  punts  de  recàrrega  per  a 

vehicles elèctrics. En cas que els projectes d’urbanització no en considerin  la  instal∙lació, ho hauran de  justificar 

adequadament. 
 

Utilització de materials reciclats o reutilitzats  

1.  Als  projectes  d'urbanització  i  edificació  és  recomanable  que  es  contempli  l'ús  de  materials  reciclats  o 

reutilitzats,  principalment  els  generats  dins  de  la  pròpia  obra,  com ara  la  runa  i  àrids  procedents  d’enderrocs  i 

demolicions (després de la seva classificació, trituració i neteja) o el tot‐u provinent de la demolició de paviment 

existent. Aquest criteri és prioritari en la realització de soleres i paviments. 

2.  Així mateix, també caldria considerar la incorporació d’elements realitzats a partir de material reciclat (plàstic, 

vidre,  neumàtic  fora  d’ús,  àrid  reciclat,  escòries  siderúrgiques,  etc.),  com  ara mobiliari  urbà  (bancs,  papereres, 

pilones,  etc.),  panells  de  senyalització,  paviments  de  seguretat,  elements  delimitadors  de  parterres  i  peces  de 

construcció prefabricades (llambordes, blocs, vorades, etc.).  

3.  La restauració d’espais morfològicament degradats es farà utilitzant materials reciclats en obra, així com altres 

materials adequats prèvia supervisió de l’Ajuntament. 

4.  Durant la fase d’obra, cal que es sol∙liciti el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental o altres distintius de 

sostenibilitat ambiental als fabricants o subministradors de material reciclat o productes que en contenen. Aquest 

distintiu acredita la correcta gestió i ús del material que ha estat reciclat per a emprar‐lo en els nous elements.  
 

Projectes d’enderroc i residus 

Els  projectes  relatius  a  llicències  urbanístiques  d’enderroc,  excavació  i/o  construcció  hauran  de  contenir  una 

avaluació dels volums i les característiques dels residus originats pels enderrocs, les operacions de destriament i de 

recollida selectiva projectades per als diversos tipus de residus generats i les instal∙lacions de reciclatge i disposició 

del rebuig on es gestionaran en cas que no s’utilitzin o reciclin en la mateixa obra. 
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CICLE DE L'AIGUA 
 

Criteris generals d'estalvi d'aigua   

1.  El de reg de zones verdes públiques i de neteja viària s’efectuarà utilitzant preferentment aigua procedent de 

fonts  alternatives  a  la  potable  (aigua  regenerada,  subterrània,  pluvial),  tal  com  s'especificarà  en  els  plecs  de 

prescripcions tècniques municipals.  

2.  Els nous habitatges amb una superfície de enjardinada superior als 100m2 hauran de tenir un sistema que 

permeti realitzar el reg preferentment mitjançant l’ús d’aigües pluvials i/o grises. 
 

 
 

SOROLL 
 

Objectius de qualitat acústica 

Fora dels  límits de  la parcel∙la,  s’han de mantenir els objectius de qualitat acústica preexistents, d’acord amb  la 

qualificació del sòl de l’entorn i els usos que s’hi desenvolupen. Aquests objectius de qualitat acústica són els que 

marquen la legislació vigent, Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 

de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 
 

Mesures correctores de l'impacte acústic 

1.  Sempre que una activitat sigui la causant de l’alteració de la qualitat acústica fora dels límits de la seva parcel∙la, 

haurà de prendre les mesures escaients per minimitzar les seves emissions sonores (aïllament en les edificacions on 

es desenvolupa l’activitat, apantallaments acústics en l’espai  lliure privat de la parcel∙la, etc.), amb la finalitat de 

mantenir els objectius de qualitat acústica establerts per la legislació. 

2.  Es prioritzarà l'ús de paviments sonoreductors a les principals vies de trànsit rodat del nucli urbà. 

3.  Es tindrà en compte el criteri acústic en les actuacions de remodelació de l'espai públic, tant en l'ús de materials 

com en la configuració de distribucions que minorin l'impacte acústic sobre els veïns.  
 

 
   

CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 
 

Enllumenat exterior 

1.  En l'enllumenat exterior caldrà utilitzar preferentment làmpades de vapor de sodi o tipus LED. I en cas que les 

exigències funcionals de les instal∙lacions recomanin que s’utilitzin làmpades diferents de les anteriors, es tindran 

en compte les millors tecnologies disponibles en eficiència energètica.  

2.  Les làmpades han d’emetre preferentment radiació en el rang de l’espectre visible de la longitud d’ona llarga 

(l’emissió de radiacions en longitud d’ona inferior a 440 nm ha de ser mínima). 
 

 
   

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 

Emissions atmosfèriques procedents de les activitats dels sectors i de la seva explotació 

Totes  les  activitats  que  generin  emissions  a  l’atmosfera  pels  processos  industrials  que  desenvolupin  o  per  les 

instal∙lacions que contemplin, inclouran, per a l’obtenció de l’autorització o llicència de l’activitat, d’acord amb la 

Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats,  i  llurs modificacions, un estudi que ha de recollir, 

entre d’altres, la previsió del tipus i volum de gasos i partícules en suspensió que es preveu generar amb l’activitat i, 

també, les mesures correctores que s’apliquen per a minimitzar la seva generació i per complir la legislació vigent 

en matèria de contaminació atmosfèrica. 
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RISCOS 
 

Riscos en el planejament i en la seva execució 

1.  En  relació  al  risc  d’inundabilitat,  qualsevol  desenvolupament  de  planejament  general  que  comporti  una 

modificació de l’ordenació proposada, o la seva definició i estigui inclòs en els àmbits delimitats per l’avinguda 500 

anys haurà d’incorporar un estudi d’avaluació del risc d’inundació, segons  les directrius establertes per  l’Agència 

Catalana de l’Aigua (Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local. ACA. Març de 2003). 

2.  En relació al risc d’incendi, qualsevol actuació, planejament o execució del planejament, en un àmbit discontinu 

del nucli urbà, a menys de 500 metres de masses forestals continues, haurà d’incorporar un estudi de risc d’incendi, 

adoptant les seves determinacions en l’instrument de desenvolupament o execució que s’estigui portant a terme. 

3.  Per altra banda, qualsevol implantació industrial amb un risc químic associat haurà de realitzar un estudi de 

risc, i en tots els casos avaluar la incidència sobre els sectors urbans o urbanitzables. Les autoritzacions per a aquestes 

activitats, necessàriament, i en tots els casos, hauran d’assegurar que no comporten cap risc en aquests àmbits. 

 

 

 

6.4 Anàlisi concret d’impactes en relació al canvi climàtic 

 

El POUM, en ser un instrument de planejament urbanístic, és el veritable ordenador integral del territori i, com 

a tal, és un element clau per a mitigar l’impacte de l’augment de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. 

 

Els  efectes  ambientals  de  la  planificació  residencial,  del  consum  de  recursos  energètics  o  hídrics  pel  seu 

desenvolupament o bé la mobilitat generada són factors a considerar des del punt de vista del canvi climàtic.  

 

Els  principals  factors  o  impactes  del  planejament  urbanístic  sobre  les  emissions  de  gasos  amb  efecte 

d’hivernacle s’identifiquen com a les següents (Guia La incorporació de la mitigació del canvi climàtic al procés 

d’avaluació ambiental de plans i programes. Març 2011. Oficina Catalana del Canvi Climàtic): 

 

Impacte climàtic de la planificació residencial 

Impacte climàtic de la planificació dels serveis 

Impacte climàtic de la planificació industrial 

Impacte climàtic de la mobilitat generada 

Impacte climàtic associat a l’ús dels recursos hídrics 

Impacte climàtic dels residus generats 

 

Per tant, per tal de mitigar els impactes climàtics dels diferents aspectes sobre els que incideix el POUM cal 

incidir amb mesures correctores a nivell d’estalvi  i eficiència energètica, de gestió dels  recursos hídrics, del 

transport i la mobilitat i de generació de residus. 

 

Cal no menystenir també que es poden compatibilitzar les emissions derivades de la pèrdues d’embornals de 

CO2, és a dir, de la pèrdua de boscos que actuen com a reservori de CO2 fix i el capturen sobre el seu creixement. 

 

Es considera doncs que bona part de les mesures ambientals proposades en relació a la mitigació dels impactes 

com l’augment de la demanda energètica, l’augment de materials i de recursos naturals, i fins i tot les mesures 

per a disminuir  l’augment del consum d’aigua,  la contaminació atmosfèrica o l’afectació d’hàbitats d’interès 

ecològic (que també actuen com a embornals de CO2) són, totes elles, mesures encaminades a disminuir  la 

petjada de carboni derivada del desenvolupament del pla. 
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Els resultats de l’estudi de les emissions de CO2 derivades del desenvolupament del pla (apartat 5.2.5) mostren 

que les emissions totals (tnCO2/any) són inferiors amb la proposta per a l’obtenció de la conformitat amb la 

memòria  ambiental,  que  amb  la  proposta  per  a  aprovació  provisional  (novembre  2013)  o  amb  el 

desenvolupament  complert  de  les  NNSS  1984.  Tanmateix,  els  resultats  de  l’eina  de  càlcul  en  relació  a  les 

emissions per càpita mostren un rati d’emissió més favorable per a l’anterior proposta del POUM (novembre 

2013) que per a la darrera proposta del pla. Tot i tractar‐se d’una diferència poc rellevant (0,39 kgCO2/hab/dia), 

s’estima que amb l’adopció de les mesures pertinents en relació a l’ecoeficiència que es proposen en el present 

document, la petjada de carboni per habitant disminuirà considerablement.  

 

Taula 25. Síntesi de l’estimació de les emissions de CO2 mitjançant l’Eina de càlcul. 

EMISSIONS TOTALS (tnCO2/any) 

  Planejament vigent 
NNSS 1984 

POUM 
Aprovació provisional 

(nov’13) 

POUM 
Proposta apro. provisional  

(2018) 

TOTAL tCO2/any  95.684  100,0%  70.257  100,0%  62.919  100,0% 

 

EMISSIONS PER CÀPITA (kgCO2/habitant∙any) 

  Planejament vigent 
NNSS 1984 

POUM 
Aprovació provisional 

(nov’13) 

POUM 
Proposta apro. provisional  

(2018) 

TOTAL kgCO2/habitant∙any  15.157  100,0%  14.822  100,0%  14.963  100,0% 
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7. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS 

 

En aquest apartat s’analitza el grau de compliment dels objectius ambientals definits per a l’avaluació ambiental 

del Pla. 

 

Aquest  anàlisi  és  el  resultat  d’avaluar  els  principals  efectes  ambientals  significatius  que  es  derivaran  de 

l’execució del POUM tenint en compte les mesures de protecció ambiental  integrades en la concepció de la 

proposta d’ordenació. 

 

La valoració qualitativa del POUM per a l’estimació de l’assoliment dels objectius ambientals s’exposa utilitzant 

la simbologia relacionada a la taula següent (utilitzant els mateixos criteris i objectius que els presentats per a 

l’avaluació de les diferents alternatives d’ordenació proposades inicialment). 

 

 

Compliment  Simbologia   Significació 

MOLT INSATISFACTORI  ‐‐  Els objectius s’incompleixen 

INSATISFACTORI  ‐  Els objectius no es compleixen amb un grau de satisfacció suficient 

SUFICIENT  ‐/+  Els objectius es compleixen amb un grau de satisfacció acceptable 

SATISFACTORI  +  Els objectius es compleixen amb un grau de satisfacció alt 

MOLT SATISFACTORI  ++  Els objectius es compleixen amb un grau de satisfacció molt alt 

 

 

Per avaluar la sostenibilitat global de la proposta de pla, també s’ha efectuat el càlcul dels indicadors ambientals 

presentats juntament amb els objectius ambientals d’avaluació. Bona part dels indicadors quantitatius s’han 

calculat per al planejament vigent, NNSS 1984 més modificacions, per a l’alternativa consistent en la proposta 

per  a  aprovació  provisional  del  POUM  (novembre  2013)  i  per  a  la  darrera  proposta  de  pla  (sol∙licitud  de 

conformitat amb la memòria ambiental). L’anàlisi comparativa dels resultats quantitatius dels indicadors  també 

permet validar que la proposta de POUM que es vol aprovar provisionalment amb la conformitat de l’òrgan 

ambiental  és  més  favorable  ambientalment.  El  càlcul  dels  indicadors  es  presenta  a  l’Annex  II  del  present 

document.
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Taula 26. Avaluació global de la proposta de POUM per a la segona aprovació inicial. 

VECTOR AMBIENTAL  OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS  GRAU D’ASSOLIMENT 

MODEL TERRITORIAL I 

OCUPACIÓ DEL SÒL 

1. Consolidar i promocionar un model de creixement compacte entorn al nucli principal. 

‐ Superar el model ciutat‐jardí de residencial aïllat, i cercar una densitat d’habitatges mitjana, en particular al nucli de Vallgorguina, amb l’objectiu de 

minimitzar  i  racionalitzar  el  consum  de  sòl,  i  aconseguir  un  desenvolupament  urbanístic  sostenible.  Aquest  criteri  contrarestarà  les  dinàmiques 

ambientals negatives provocades per la dispersió de la urbanització: elevada mobilitat, elevats consums d’energia i aigua, i elevades dimensions de les 

diferents xarxes de serveis. 

‐ Tenir en compte les estratègies urbanes de creixement urbanístic del Pla territorial metropolità per al sistema d’assentaments, per a cada nucli o 

assentament en particular. 

‐ Consolidar un creixement compacte concentrat fonamentalment a l’entorn del nucli de Vallgorguina, contenir els creixements en la resta de nuclis 

del municipi, evitar la creació de nous nuclis sense continuïtat amb la trama urbana preexistent. 

+ 

2. Integrar els desenvolupaments urbanístics en la matriu física. 

‐ Minimitzar l’edificació dels creixements planificats en terrenys amb pendents per sobre del 20%, de conformitat amb la directriu de preservació de 

terrenys amb pendent elevada establerta en l’article 7 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

‐ Ubicar i distribuir les noves zones verdes i espais lliures associats als nous desenvolupaments urbanístics per a potenciar‐ne la seva funcionalitat 

social i la seva integració i sinèrgia en el context de transició amb l’entorn agroforestal del voltant dels nuclis urbans. 

++ 

3. Reordenar, transformar i rehabilitar àmbits existents potenciant la plurifuncionalitat dels nuclis. 

‐ Readaptar determinats àmbits urbanístics en sòl urbà i urbanitzable establerts pel planejament vigent, de cara a potenciar les millores urbanes, les 

rehabilitacions i l’establiment d’una estructura urbana plurifuncional i de cara a l’establiment de mecanismes de gestió que permetin la urbanització 

dels diferents àmbits no consolidats del sòl urbà. 

‐ Millorar l’ordenació dels volums edificables en actuacions de renovació urbana, amb cessions de nous espais públics i a favor de les polítiques 

d’habitatge. 

‐ Preservar la identitat de poble segons les condicions d’ordenació, edificació i estètiques. 

+ 

4. Contribuir a la mobilitat sostenible del municipi. 

‐ Ubicar i distribuir els nous equipaments i les noves zones de serveis associats als nous desenvolupaments urbanístics en llocs estratègics a l’entorn del 

casc urbà per a potenciar‐ne les seves funcions socials, una major cohesió social i una mobilitat més sostenible. 

‐ Estudiar, en el context del nou POUM, criteris i mesures per a millorar la mobilitat i accessibilitat locals. 

+ 
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VECTOR AMBIENTAL  OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS  GRAU D’ASSOLIMENT 

MEDI NATURAL, 

BIODIVERSITAT I 

CONNECTIVITAT 

ECOLÒGICA 

5. Ordenar adequadament els espais del sòl no urbanitzable i protegir els espais de connectivitat ecològica. 

‐ Protegir els grans eixos de connectivitat ecològica del terme municipal: connectivitat en direcció nord‐oest/sud‐est al llarg de la riera de Vallgorguina 

i  connectivitat  en  direcció  nord‐est/sud  al  llarg  del  sòl  no  urbanitzable  del  sud  del  terme municipal.  Aquesta  protecció  ha  d’efectuar‐se  a  nivell 

d’ordenació i regulació de les diferents claus del sòl no urbanitzable. 

‐ Promoure  i  reforçar  la  connectivitat  ecològica  i  física  entre  els  espais  naturals,  lliures  i  no  urbanitzats  en  general,  per  a  garantir  alts  nivells  de 

permeabilitat ecològica en la matriu biofísica i territorial constituïda en base el mosaic agroforestal i la xarxa hidrogràfica existent i garantir una xarxa 

d'espais preservats del procés urbanitzador. 

‐ Ordenar  la  zona  forestal  de manera que es protegeixi  de possibles  actuacions disseminades o periurbanes,  integrant els  criteris  del  Pla  Especial 

Montnegre‐Corredor. 

‐ 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. 

+ 

6. Integrar els desenvolupaments urbanístics en la matriu natural i protegir els sòls ocupats per ecosistemes d’interès i hàbitats d’espècies 

amenaçades. 

‐ Protegir i conservar els hàbitats d’interès comunitari existents i les seves espècies, d’acord amb la Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa 

a  la  conservació  dels  hàbitats  naturals  i  de  la  fauna  i  flora  silvestre, modificada  per  la  97/62/CEE,  ajustant  les  delimitacions  per  no  afectar‐los 

directament, o bé proposant‐hi a les fitxes dels sectors l’ordenació obligatòria de les zones verdes. 

‐ Protegir les àrees del sòl no urbanitzable on s’identifiquen espècies d’interès, ja sigui a escala local o territorial, o espècies amenaçades. 

‐ Regular els espais amb hàbitats, ecosistemes i altres elements amb especials valors (característiques d'especial fragilitat, escassetat, existència 

d'espècies amenaçades, vulnerables o protegides). 

+ 

RISCOS AMBIENTALS 

7. Protegir l’espai fluvial de la riera de la Vallgorguina. 

‐ Demostrar la compatibilitat del creixement urbanístic planificat d’acord amb l’establert a l’article 6 “Directriu de preservació front als riscs 

d’inundació”, i la disposició transitòria primera “Aplicació de la directriu de protecció front als riscos d’inundació en el cas de planejament general no 

adaptat a la Llei d’Urbanisme”, i segona “Estudis d’inundabilitat en cas de manca d’instrument de planificació hidràulica aprovat”, del Decret 

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

++ 

8. Prendre mesures front el risc d’incendi forestal i front el risc geològic. 

‐ Garantir  el  compliment  de  les  mesures  establertes  per  la  Llei  5/2003,  de  22  d’abril,  de  mesures  de  prevenció  dels  incendis  forestals  en  les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i desenvolupades pel Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 

incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, tant en les existents com en els creixements planificats. 

‐ Preservar els desenvolupaments urbanístics dels riscos geològics, entre els quals destaquen, a Vallgorguina, despreniments i esllavissades. 

+ 
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VECTOR AMBIENTAL  OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS  GRAU D’ASSOLIMENT 

CANVI CLIMÀTIC 

9. Minimitzar l’emissió de GEH en la lluita contra el canvi climàtic. 

‐ Fomentar i incrementar la producció d'energia a partir de recursos autòctons i de caràcter renovable. 

‐ Reduir el nombre d’habitatges buits. 

‐ Promoure mesures per a l'adopció de criteris i accions específiques de bioclimatisme i eficiència energètica. 

‐ Garantir la capacitat d’embornal de CO2 dels boscos del municipi. 

‐ Disminuir les emissions de CO2 associades a la mobilitat mitjançant la planificació integrada dels usos del sòl i de la mobilitat. 

‐ 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. 

+ 

PAISATGE 

10. Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge i del patrimoni local en la totalitat del municipi. 

‐ Preservar la qualitat del paisatge i dels elements i els ambients paisatgístics d’interès, assumint específicament els criteris i continguts del Catàleg de 

Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona i de les disposicions reguladores del PTMB. 

‐ Preservar la identitat de poble segons les condicions d’ordenació, edificació i estètiques. 

‐ Promocionar el paisatge i els recorreguts d’interès al llarg del terme i, en especial, entorn la riera de Vallgorguina. 

‐ Recollir  i  protegir  tots  aquells  elements  del  patrimoni  del  municipi,  tant  siguin  de  caràcter  històric,  arquitectònic,  arqueològic,  paleontològic  o 

etnològic, preveient la redacció d’un Catàleg de Béns a protegir. 

‐ Tenir en compte els recorreguts o itineraris paisatgístics, excursionistes o de lleure més significatius del terme. 

‐ 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 

per a promoure una gestió activa del territori de Vallgorguina amb valors ambientals, paisatgístics o patrimonials destacats. 

‐ Identificar els espais de cultiu existent i protegir‐los per la seva preservació com a elements del paisatge existent. 

++ 

CICLE DE L’AIGUA 

11. Protegir els recursos hídrics i fomentar‐ne l’ús sostenible. 

‐ Adequar  la disponibilitat de recursos hídrics per al desenvolupament previst del POUM i que, en  la mesura del possible, aquesta disponibilitat es 

garanteixi en un marc de sostenibilitat. 

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

‐ 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). 

‐ Assegurar l'òptim tractament i depuració de la totalitat de les aigües residuals generades en el si del municipi. 

+ 

CONTAMINACIÓ 

ATMOSFÈRICA, ACÚSTICA I 

LUMÍNICA 

12. Prevenir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica. 

‐ Adoptar mesures de prevenció de la contaminació atmosfèrica, afavorint la mobilitat sostenible i la implantació d’activitats econòmiques respectuoses 

amb el medi. 

‐ Adoptar mesures de prevenció de la contaminació lluminosa, ordenant el tipus d’il∙luminació de cada sector concret. 

‐ Adoptar mesures per a reduir l'impacte sonor sobre la població exposada a nivells sonors més elevats. 

+ 
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Taula 27. Resultats dels indicadors ambientals d’avaluació. 

OBJECTIUS AMBIENTALS  INDICADORS PROPOSATS 
Planejament 

vigent 
NNSS 1984 

POUM 
Aprov. Provisional 

(nov’13) 

POUM 
Aprov. Provisional 

(oct’18) 

1.  Consolidar  i  promocionar  un  model  de 

creixement compacte entorn al nucli principal. 
Percentatge de sòl artificialitzat.  15,53 %  14,57 %  14,09 % 

2. Integrar els desenvolupaments urbanístics en 

la matriu física. 

Superfície de terrenys situats en pendent superior al 20% afectada per l’edificació 

o altres actuacions que alterin la morfologia del relleu. 

No es disposa de 

dades 

cartogràfiques 

vectorials de les 

NNSS per al càlcul 

9,866 %  9,370 % 

5. Ordenar adequadament els espais del sòl no 

urbanitzable i protegir els espais de connectivitat 

ecològica 

Sòl de protecció especial segons el PTMB afectat per sòl urbà o urbanitzable. 

No es disposa de 

dades 

cartogràfiques 

vectorials de les 

NNSS per al càlcul 

1,070 %  0,450 % 

6. Integrar els desenvolupaments urbanístics en 

la matriu natural i protegir els sòls ocupats per 

ecosistemes d’interès i hàbitats d’espècies 

amenaçades. 

Superfície  de  terrenys  d’hàbitats  d’interès  comunitari  afectats  (per  sòl  urbà  o 
urbanitzable). 

No es disposa de 

dades 

cartogràfiques 

vectorials de les 

NNSS per al càlcul 

2,163 %  1,824 % 

7. Protegir l’espai fluvial de la riera de la 

Vallgorguina. 

Superfície de terrenys situats en zones inundables. 
No es disposa de 

dades 

cartogràfiques 

vectorials de les 

NNSS per al càlcul 

   

Sòl urbà i sòl urbanitzable afectat per la làmina d’aigua corresponent a un 

període de retorn de 100 anys. 
1,21 %  0,46 % 

Sòl urbà i sòl urbanitzable afectat per la  làmina d’aigua corresponent a un 
període de retorn de 500 anys. 

2,68 %  1,45 % 

9. Minimitzar l’emissió de GEH en la lluita contra 

el canvi climàtic. 

Previsió de nous habitatges. 
+ 1.230 

habitatges 

+ 591  

habitatges 
+ 216 habitatges 

Emissions de CO2 associades al desenvolupament del planejament 
95.684 

tnCO2/any 

70.257  

tnCO2/any 
62.919 tnCO2/any 

 

Proposta menys favorable 

ambientalment 

    Proposta intermitja en 

termes de sostenibilitat 

    Proposta més favorable 

ambientalment 
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8. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

 
El  programa  de  vigilància  ambiental  que  es  proposa  consisteix  en  l’adopció  d’un  seguit  de  mesures  de 

seguiment  i  supervisió  com  a  mecanismes  que  permetran  verificar  periòdicament  l’eficàcia  de  l’avaluació 

ambiental duta a terme.  

 
El seguiment ambiental el durà a terme l’Ajuntament de Vallgorguina, de conformitat amb l’article 29 de la Llei 

6/2009, que serà l’encarregat d’emetre i lliurar els informes de seguiment ambiental a l’òrgan competent per 

raó de la matèria i a l’òrgan ambiental. Per aquesta tasca, podrà designar un director ambiental del pla. 

 

El Pla hauria d’incloure, normativament, la previsió d’elaborar i redactar anualment una memòria de seguiment 

i evolució de la qual se n’haurà de trametre una còpia informativa a l’òrgan competent d’avaluació ambiental 

de la Generalitat.  

 

Amb la finalitat de realitzar aquesta memòria de seguiment i evolució, es proposen un seguit d’indicadors que, 

amb un  seguiment adequat, han de permetre establir  l’evolució del municipi en els principis  i objectius de 

sostenibilitat del POUM de Vallgorguina.  

 

Taula 28. Proposta d’indicadors de seguiment del POUM. 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
FONT D’OBTENCIÓ  

DE DADES 
TENDÈNCIA DESITJADA 

Superfície ocupada per activitats que fragmenten el territori 
Mapa de Cobertes del Sòl 

de Catalunya del CREAF 
Disminució 

Superfície ocupada per hàbitats d’interès comunitari  Bases cartogràfiques DTS  Manteniment/Augment 

Activitats en SNU amb usos disconformes  Ajuntament  Disminució 

Riquesa mitjana d’ocells en temporada de nidificació  
Institut Català 

d’Ornitologia / SITXell 
Manteniment/Augment 

Número d’habitatges nous respecte l’increment de població  Ajuntament  Disminució 

Zones exclusives per a vianants  Ajuntament  Augment 

% de certificació energètica A sobre el total d’habitatges 

certificats 
ICAEN  Augment 

% de certificació energètica sobre el total d’habitatges 

certificats 
ICAEN  Augment 

Consum registrat d'aigua d'abastament (m3/any) respecte el 

total d'abonats 
Companyia d’aigües  Disminució 

Consum domèstic d'aigua per càpita (l/hab dia) mesurat en 

comptadors 
Companyia d’aigües  Disminució 

Percentatge de residus recollits selectivament sobre el total 

de residus generats 

Companyia per a la 

recollida de residus 
Augment 
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9. SÍNTESI 

 
 

Vallgorguina és un municipi de l’est de la comarca del Vallès Oriental (província de Barcelona), al límit amb el 

Maresme. El terme municipal té una extensió de 22,17 km2 i limita al nord amb els termes de Santa Maria de 

Palautordera i Sant Celoni, a l’est amb Sant Iscle de Vallalta, al sud amb Arenys de Munt i Dosrius i a l’oest amb 

Vilalba Sasserra i Llinars del Vallès. La població censada al municipi l’any 2015, segons dades de l’Idescat, va ser 

de 2.749 habitants, distribuïda en diferents entitats de població. A grans trets, el terme comprèn el poble i cap 

de municipi de Vallgorguina i els veïnats o urbanitzacions de Pocafarina, la Baronia, Canadà Parc, Can Puigdemir, 

Can Pujades i Collsacreu.  

 

La carretera C‐61 d’Arenys de Mar a Sant Celoni Travessa el municipi del sud‐est al nord‐oest, carretera que a  

l’extrem septentrional del terme enllaça amb l’autopista AP‐7 en direcció a la Jonquera i amb la carretera C‐35 

vers Llagostera. 

 

El planejament vigent al municipi són les Normes Subsidiàries tipus b de planejament, aprovades definitivament 

el 27 de juny de 1984. 

 
La  redacció del present Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vallgorguina es va  iniciar a  finals de  l’any 

2008. L’Ajuntament de Vallgorguina va sol∙licitar Document de Referència sobre l’avanç del POUM en data 27 

de març de 2009. Posteriorment es van elaborar els documents del pla per a la fase d’aprovació inicial i, seguint 

el  procés de  redacció  i  tramitació,  el  novembre de 2013 es  va elaborar  la proposta de pla per  a  aprovació 

provisional. L’OTAAA va proposar una resolució de no conformitat amb el document per a aprovació provisional 

fins a l’esmena del document amb la incorporació d’un conjunt de consideracions. 

 

La present fase de redacció i tramitació del POUM de Vallgorguina correspon a una segona aprovació inicial, 

amb una proposta de pla que esmena els defectes de contingut i de forma detectats en l’anterior POUM per a 

aprovació provisional. 

 

En aquesta  segona aprovació  inicial,  s’avalua ambientalment el pla d’acord a uns objectius  ambientals que 

reflecteixen  les  particularitats  i  vulnerabilitats  del  municipi,  integren  les  consideracions  del  Document  de 

Referència (desembre 2008) i incorporen les novetats legislatives en matèria d’avaluació ambiental dels darrers 

anys. 

 

En total es defineixen 12 objectius que es concreten en un conjunt de criteris ambientals, entre els quals es 

dóna major importància als relatius al model territorial i ocupació del sòl, seguits dels que fan referència al 

medi natural, biodiversitat i connectivitat ecològica i als riscos ambientals. 

 

Els impactes ambientals potencials identificats es caracteritzen com a severs o com a moderats sense l’adopció 

de  mesures  ambientals,  és  a  dir,  impactes  en  els  quals  la  recuperació  de  les  condicions  del  medi  exigeix 

l’execució de mesures protectores o correctores o un cert període dilatat de temps. Entre els impactes amb 

major rang d’importància pot destacar‐se  l’ocupació del  territori,  la dispersió  i creació de nous nuclis sense 

continuïtat amb la trama urbana, l’alteració de la morfologia del terreny, el risc d’afectació d’indrets rellevants 

per  a  la  connectivitat  ecològica,  el  risc  d’augment  de  pressió  urbanística  sobre  l’entorn  fluvial,  el  risc 

d’inundabilitat  o  els  riscos  geològics,  entre  d’altres.  Tanmateix,  els  impactes  potencials  identificats 

disminueixen en magnitud i importància amb la correcta adopció de les determinacions i mesures ambientals 

indicades. 
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Per  tant, de  l’anàlisi  final  de  la proposta de pla en  relació  als objectius  ambientals  es  conclou que, amb  la 

correcta adopció de les mesures ambientals apuntades, el desenvolupament de les actuacions del POUM de 

Vallgorguina comportarà majoritàriament impactes ambientals compatibles sobre el medi ambient. 

 

 
 
 
 

 

Vallgorguina, octubre 2018. 
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ALTERNATIVA 1 – PROPOSTA DE POUM PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL (NOVEMBRE 2013) 
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ANNEX II.  

Càlcul dels indicadors d’avaluació ambiental 

   



 

 



AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL POUM DE VALLGORGUINA

Avaluació del planejament vigent NNSS 1984 més modificacions

INDICADORS DADES NECESSÀRIES VALORS UNITATS OBSERVACIONS CÀLCUL

Surbana: Superfície de sòl urbà amb les NNSS 1984 249,60                      ha

Surbanitzable: Superfície de sòl urbanitzable amb les NNSS 1984 54,50                        ha

SsistSNU: Superfície de sistemes en SNU POUM proposta novembre 20131  42,05                        ha

Smunicipi: Superfície total del terme municipal NNSS 1984 2.229,50                  ha
1 No es diposa d'aquesta dada de les NNSS 1984

1.230,00                  núm habitatges

S20%: Superfície amb pendents superiors al 20% dins el terme municipal 1.783,43                  ha

Sesp: Superfície de sòl de protecció especial segons el PTMB dins el terme municipal 1.868,85                  ha

SHIC: Superfície amb hàbitats d'interès comunitari dins el terme municipal 1.646,30                  ha

Surbana: Superfície de sòl urbà amb les NNSS 1984                       249,60    ha

Surbanitzable: Superfície de sòl urbanitzable amb les NNSS 1984                         54,50    ha

Resultats Eina de càlcul emissions de CO2 associades al POUM 95.684,00                tCO2/any

2 Zona de Vallgorguina nucli i Can Puigdemir segons Estudi d’inundabilitat d’àmbit local redactat l’any 2006 en el 

marc dels treballs del POUM

Superfície de terrenys situats en pendent superior al 20% afectada 

per l’edificació o altres actuacions que alterin la morfologia del 

relleu.

SSU20%: Superfície de sòl urbà i sòl urbanitzable segons NNSS 1984 en terrenys amb pendent superior al 20%

Superfície de terrenys d’hàbitats d’interès comunitari afectats (per 

sòl urbà o urbanitzable).

SSUHIC: Superfície de sòl urbà i sòl urbanitzable segons NNSS 1984 en espais on s'identifiquen hàbitats d'interès 

comunitari

Sòl de protecció especial segons el PTMB afectat per sòl urbà o 

urbanitzable.

SSU‐esp: Superfície de sòl urbà i sòl urbanitzable segons NNSS 1984 en espais qualificats com sòl de protecció 

especial segons el PTMB

ha

ha

ha

ha

ha

Emissions de CO2 associades al desenvolupament del planejament
95.684,00

Percentatge de sòl artificialitzat 15,53

Previsió de nous habitatges 1.230,00
H: Nombre d'habitatges nous previstos en les NNSS vigents respecte els habitatges actuals

Superfície de terrenys situats en zones inundables

S100: Superfície de sòl urbà i urbanitzable segons NNSS 1984 en espais afectats per la inundabilitat corresponent a 

Q100
2

S500: Superfície de sòl urbà i urbanitzable segons NNSS 1984 en espais afectats per la inundabilitat corresponent a 

Q500
2

i=(𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎+𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑡𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒+𝑆𝑠𝑖𝑠𝑡𝑆𝑁𝑈)/𝑆𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖 x 100

i=𝐻

i100=𝑆100/(𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎+𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑡𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒)x100   

i=𝑆SU20%/𝑆20% x 100 

i=𝑆SUHIC/𝑆HIC x 100 

i500=𝑆500/(𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎+𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑡𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒)x100   

i=𝑆SU‐esp/𝑆esp x 100 



AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL POUM DE VALLGORGUINA

Avaluació de la proposta per a l'aprovació provisional (novembre 2013)

INDICADORS DADES NECESSÀRIES VALORS UNITATS OBSERVACIONS CÀLCUL

Surbana: Superfície de sòl urbà amb el POUM proposta novembre 2013 266,40                      ha

Surbanitzable: Superfície de sòl urbanitzable amb el POUM proposta novembre 2013 14,70                        ha

SsistSNU: Superfície de sistemes en SNU segons POUM proposta novembre 2013 42,05                        ha

Smunicipi: Superfície total del terme municipal segons proposta novembre 2013 2.218,25                  ha

591,00                      núm habitatges

S20%: Superfície amb pendents superiors al 20% dins el terme municipal 1.783,43                  ha

Sesp: Superfície de sòl de protecció especial segons el PTMB dins el terme municipal 1.868,85                  ha

SHIC: Superfície amb hàbitats d'interès comunitari dins el terme municipal 1.646,30                  ha

Surbana: Superfície de sòl urbà amb el POUM proposta novembre 2013                       266,40    ha

Surbanitzable: Superfície de sòl urbanitzable amb el POUM proposta novembre 2013                         14,70    ha

Resultats Eina de càlcul emissions de CO2 associades al POUM 70.257,00                tCO2/any

1,070

2,163

S100: Superfície de sòl urbà i urbanitzable segons POUM proposta novembre 2013 en espais afectats per la 

inundabilitat corresponent a Q100
2                           3,40    ha

Superfície de terrenys d’hàbitats d’interès comunitari afectats (per 

sòl urbà o urbanitzable).

SSUHIC: Superfície de sòl urbà i sòl urbanitzable segons POUM proposta novembre 2013 en espais on s'identifiquen 

hàbitats d'interès comunitari
35,61                        ha

Sòl de protecció especial segons el PTMB afectat per sòl urbà o 

urbanitzable.

SSU‐esp: Superfície de sòl urbà i sòl urbanitzable segons POUM proposta novembre 2013 en espais qualificats com 

sòl de protecció especial segons el PTMB
20,00                        ha

175,95                     

S500: Superfície de sòl urbà i urbanitzable segons POUM proposta novembre 2013 en espais afectats per la 

inundabilitat corresponent a Q500
2                           7,52    ha

ha

Emissions de CO2 associades al desenvolupament del planejament
70.257,00

2 Zona de Vallgorguina nucli i Can Puigdemir segons Estudi d’inundabilitat d’àmbit local redactat l’any 2006 en el 

marc dels treballs del POUM

Percentatge de sòl artificialitzat

14,57

Previsió de nous habitatges
591,00

9,866

Superfície de terrenys situats en zones inundables

1,21

2,68

H: Nombre d'habitatges nous previstos en el POUM proposta novembre 2013 respecte els habitatges actuals

Superfície de terrenys situats en pendent superior al 20% afectada 

per l’edificació o altres actuacions que alterin la morfologia del 

relleu.

SSU20%: Superfície de sòl urbà i sòl urbanitzable segons POUM proposta novembre 2013 en terrenys amb pendent 

superior al 20%

i=(𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎+𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑡𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒+𝑆𝑠𝑖𝑠𝑡𝑆𝑁𝑈)/𝑆𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖 x 100

i100=𝑆100/(𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎+𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑡𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒)x100   

i=𝐻

i=𝑆SU20%/𝑆20% x 100 

i=𝑆SUHIC/𝑆HIC x 100 

i500=𝑆500/(𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎+𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑡𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒)x100   

i=𝑆SU‐esp/𝑆esp x 100 



AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL POUM DE VALLGORGUINA

Avaluació de la proposta per a la sol∙licitud de conformitat amb la Memòria Ambiental

INDICADORS DADES NECESSÀRIES VALORS UNITATS OBSERVACIONS CÀLCUL

Surbana: Superfície de sòl urbà amb el POUM proposta conformitat MA 255,35                      ha

Surbanitzable: Superfície de sòl urbanitzable amb el POUM proposta conformitat MA 4,64                          ha

SsistSNU: Superfície de sistemes en SNU amb el POUM proposta conformitat MA 52,50                        ha

Smunicipi: Superfície total del terme municipal 2.218,25                  ha

216,00                      núm habitatges

S20%: Superfície amb pendents superiors al 20% dins el terme municipal 1.783,43                  ha

Sesp: Superfície de sòl de protecció especial segons el PTMB dins el terme municipal 1.868,85                  ha

SHIC: Superfície amb hàbitats d'interès comunitari dins el terme municipal 1.646,30                  ha

Surbana: Superfície de sòl urbà amb el POUM proposta conformitat MA                       255,35    ha

Surbanitzable: Superfície de sòl urbanitzable amb el POUM proposta conformitat MA                           4,64    ha

Resultats Eina de càlcul emissions de CO2 associades al POUM 62.919,00                tCO2/any

2 Zona de Vallgorguina nucli i Can Puigdemir segons Estudi d’inundabilitat d’àmbit local redactat l’any 2006 en el 

marc dels treballs del POUM

Emissions de CO2 associades al desenvolupament del planejament
62.919,00

Superfície de terrenys situats en zones inundables S100: Superfície de sòl urbà i urbanitzable segons POUM  proposta conformitat MA en espais afectats per la 

inundabilitat corresponent a Q100
2                           1,20    ha

0,46

S500: Superfície de sòl urbà i urbanitzable segons POUM proposta conformitat MA en espais afectats per la 

inundabilitat corresponent a Q500
2                           3,78    ha

1,45

Superfície de terrenys d’hàbitats d’interès comunitari afectats (per 

sòl urbà o urbanitzable).

SSUHIC: Superfície de sòl urbà i sòl urbanitzable segons POUM proposta conformitat MA en espais on s'identifiquen 

hàbitats d'interès comunitari
30,02                        ha

1,824

Sòl de protecció especial segons el PTMB afectat per sòl urbà o 

urbanitzable.

SSU‐esp: Superfície de sòl urbà i sòl urbanitzable segons POUM proposta conformitat MA en espais qualificats com 

sòl de protecció especial segons el PTMB
8,41                          ha

0,450

Superfície de terrenys situats en pendent superior al 20% afectada 

per l’edificació o altres actuacions que alterin la morfologia del 

relleu.

SSU20%: Superfície de sòl urbà i sòl urbanitzable segons POUM proposta conformitat MA en terrenys amb pendent 

superior al 20%
167,11                      ha

9,370

Percentatge de sòl artificialitzat

14,09

Previsió de nous habitatges
H: Nombre d'habitatges nous previstos en el POUM proposta conformitat MA respecte els habitatges actuals 216,00

i=(𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎+𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑡𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒+𝑆𝑠𝑖𝑠𝑡𝑆𝑁𝑈)/𝑆𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖 x 100

i=𝐻

i=𝑆SU20%/𝑆20% x 100 

i=𝑆SUHIC/𝑆HIC x 100 

i100=𝑆100/(𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎+𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑡𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒)x100   

i500=𝑆500/(𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎+𝑆𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑡𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒)x100   

i=𝑆SU‐esp/𝑆esp x 100 
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