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1 INTRODUCCIÓ 

El marc de treball del present document és avaluar ambientalment les actuacions que el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM d’ara en endavant) de Vilanova del Vallès proposa 
sobre l’àmbit territorial d’aquest municipi amb l’objectiu d’incorporar criteris de sostenibilitat que 
garanteixin una adequada prevenció, correcció i, en última instància, compensació dels 
impactes que puguin generar. 
 
Els POUM són instruments ordenació municipal als que, d’acord amb la legislació vigent, 
correspon: 

• Classificar el sòl amb l’establiment del règim jurídic corresponent 

• Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament 
urbanístic sostenible 

• Definir l’estructura general del territori i establir les pautes per a fer-ne el desenvolupament 

• Definir l’organització dels usos públics i privats sobre el territori 

• Definir els objectius mediambientals 

El planejament urbanístic vigent actualment al municipi és el Text Refós de les Normes 
Subsidiàries de Planejament Municipal, aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona 
l’11 d’octubre de 1994. 

1.1 MARC NORMATIU 
La incorporació de criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic pren importància i 
concreció a Catalunya a partir del Text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu reglament (Decret 
Legislatiu 1/2010 i Decret 305/2006), que es pronuncia clarament a favor d’un 
desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de l’ús racional del territori, per a 
comptabilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la cohesió social, el 
respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
 
Des d’aquesta perspectiva el primer objectiu de la Llei és impregnar les polítiques urbanístiques 
de l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del 
desenvolupament sostenible. En relació amb aquesta premissa, la Llei també esmenta, en el seu 
article 59.1 apartat f), que entre la documentació necessària dels Plans d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) hi ha d’haver la documentació mediambiental adequada i, com a mínim, 
l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA). 
 
D’altra banda, cal tenir en compte la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental que 
estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que 
poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient. No obstant això, segons la disposició 
addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 
de l'activitat econòmica, mentre no es duu a terme l’adaptació de la normativa catalana a la 
normativa bàsica estatal d’avaluació ambiental, és la Llei 6/2009 del 28 d’abril, d’avaluació 
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ambiental de plans i programes, la que esdevé el marc legal d’avaluació ambiental, sempre i 
quan no es contradigui amb les prescripcions de dita normativa estatal. 
 
Amb tot, segons l’apartat 6 a) de la Llei 16/2015, els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal són 
objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària. Atenent al marc normatiu anteriorment 
detallat, el primer tràmit del procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària és la 
sol·licitud d’inici en la que el promotor presenta davant l’òrgan substantiu, juntament amb la 
documentació exigida per la legislació sectorial, un esborrany del pla i un Document Inicial 
Estratègic (DIE d’ara en endavant) que contingui, com a mínim, la següent informació: 

• Els objectius de la planificació. 

• L'abast i contingut del pla o programa proposat i de les seves alternatives raonables, 
tècnica i ambientalment viables. 

• El desenvolupament previsible del pla o programa. 

• Els potencials impactes ambientals tenint en compte el canvi climàtic. 

• Les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents. 

Posteriorment, per a l’aprovació inicial, caldrà incorporar un Estudi Ambiental Estratègic que, 
tenint en compte les determinacions del Document d’Abast emès per l’òrgan ambiental, 
descriurà i avaluarà els possibles efectes significatius en el medi ambient associats al 
desenvolupament del POUM. 
 
I finalment, per a l’aprovació provisional, caldrà incorporar un document resum que reculli com 
s’ha dut a terme tot el procediment d’avaluació ambiental estratègica. 
 
Així doncs, acompanyant l’avanç del POUM, a continuació es presenta el Document Inicial 
Estratègic (DIE) del Pla d’Ordenació Urbanística de Vilanova del Vallès. 
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2 DESCRIPCIÓ DEL PLA 

El temps transcorregut des de l’aprovació de l’instrument de planejament general de Vilanova 
del Vallès (Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades l’any 1987), la realització de bona 
part de les seves determinacions, així com els canvis legislatius i socioeconòmics soferts durant 
aquests anys aconsellen la seva revisió. 
 
Aquesta revisió del planejament urbanístic municipal, tindrà, d’acord amb la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, les característiques i la documentació corresponent a un Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM). El nou POUM fixarà, un cop aprovat, la política urbanística municipal pels 
propers anys fins a la seva revisió futura. 

2.1 OBJECTIUS DEL PLA 
En concret, l’avanç del POUM analitzat en el present DIE deriva dels estudis informatius del 
municipi, realitzats de manera prèvia i enfocats a l’anàlisi dels tres grans camps que comprenen 
l’urbanisme: territori, població i urbanístic. A partir d’aquí, el contingut de l’avanç del pla es centra 
en l’elaboració dels criteris i objectius urbanístics així com les diferents alternatives de 
planejament (veure apartat 6 d’aquest document). 
 
A continuació es presenten els criteris i objectius urbanístics que es proposen per als treballs 
d’elaboració del nou POUM: 
 
1. Marc territorial 

• L’ordenació del municipi s’ha d’estructurar amb relació amb la resta de municipis veïns per 
constituir un sistema urbà eficient, que es complementa i interactua funcionalment per a 
fomentar l’activitat econòmica, i facilitar serveis i equipaments pel benestar dels seus 
ciutadans. 

• Amb una xarxa viària i de mobilitat que relligui amb la resta d’aquest sistema urbà. 

• Amb una previsió d’equipaments i serveis complementaris i de qualitat, que tinguin en 
compte el conjunt de la població. 

 

2. Model de ciutat i activitat econòmica  

• Facilitar i fomentar la implantació de nova activitat econòmica, industrial, comercial i de 
serveis per a fomentar la diversitat i tendir cap a un major reequilibri en l’activitat 
econòmica del municipi. 

• Completar el creixement dels nuclis urbans, facilitant la diversificació de les tipologies 
d’edificació existents, amb la inclusió de terrenys per a habitatges per a joves i gent gran.  

• Consolidació de la renovació urbana per a completar una diversitat funcional i de serveis 
pròpia d’una estructura urbana de ciutat. 
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3. Nucli urbà  

• Continuar la renovació i rehabilitació del nucli urbà, per consolidar la seva centralitat com a 
nucli de serveis municipals i pluralitat funcional.  

• Potenciar l’estructura d’eixos cívics urbans i eixos verds, que permeten dotar d’una 
identitat urbana pròpia i de referència ciutadana.  

• Facilitar la implantació d'usos comercials i terciaris o altres activitats econòmiques dins el 
nucli urbà, per complementar i donar servei als usos residencials. 

• Fomentar la renovació i millora del paisatge urbà. 

• Previsió d'enllaç a ambdós costats de la carretera de la Roca, que estructuri i relligui els 
àmbits urbans situats als dos costats.  

• Arranjament del tram urbà de la carretera de la Roca com a porta d'entrada del nucli urbà 
central. I preservació de les visuals de les façanes d'accés al nucli urbà.  

• Manteniment o disminució de les àrees de les urbanitzacions de baixa densitat.  

 

4. Política de sòl i habitatge 

• El POUM tal com estableix la legislació urbanística vigent ha de fixar la política d’habitatge 
del municipi, per tal d’assegurar el dret a l’habitatge i facilitar-ne l’accés. 

• Fomentar la renovació i la rehabilitació energètica de les edificacions existents 

 
5. Equipament i serveis urbans  

• El POUM ha de preveure la reserva de sòl suficient per a possibilitar la instal·lació dels 
equipaments futurs necessaris, i mantenir l’alt nivell d’equipaments i serveis comunitaris 
existents. 

• Resoldre els dèficits urbanístics de serveis urbans d’algunes urbanitzacions.  

 

6. Espais lliures, paisatge i la qualitat urbana 

• El POUM ha de preveure la incorporació de nous espais lliures que facilitin el gaudi i la 
millora ambiental de l’espai urbà, especialment al centre urbà i al Barri de Rodes.  

• Recolzant i potenciant l’estructura d’eixos verds: 

• L’eix del riu, com a parc fluvial de tot el sistema urbà. 

• El doble eix verd de la Serralada Litoral i la vall de Valldoriolf 
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• Preservació de la Muntanya del Bosc del Capellans, com a referent morfològic i identitari del 
municipi. 

 
7. Sòl no urbanitzable. 

• El POUM ha de garantir la conservació del patrimoni natural, i facilitar la diversitat biològica 
del territori amb una permeabilitat que permeti els corredors i les connexions biològiques. 

• Protecció dels espais naturals PEIN i Xarxa Natura 2000 

• Protecció de Santa Quitèria i el Céllecs com a fita històrica i identitaria del municipi 

• El POUM ha de facilitar la preservació i el desenvolupament de l'activitat agrícola, que a més 
del valor econòmic que representa, contribueix a mantenir i incrementar la biodiversitat 
ambiental del conjunt del municipi i del territori de l’entorn. 

• Conservació i posta en valor de Valldoriolf.  

• Manteniment dels límits de les urbanitzacions de baixa densitat. 

• Potenciar el valor natural dels connectors ambientals i dels valors de la plana hortícola.  

 
8. Patrimoni. Catàleg de béns a protegir 

• Incorporació d’un Catàleg de bens a protegir del Patrimoni arquitectònic, historicoartístic i 
ambiental del municipi. 

 
9. Actualització i posta al dia de la normativa 

• La revisió del Pla ha de servir també per a l’actualització de la normativa a la legislació 
urbanística actualment vigent, i la posta al dia en relació a la legislació sectorial i la 
planificació territorial. 

• Ajustar i simplificar en lo possible la normativa actual, per facilitar la gestió urbanística 
municipal. 

• Incorporació de normes o directrius per fomentar i incentivar les polítiques d’estalvi i 
eficiència energètica, i de millora ambiental.
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3 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 

A continuació es recopilen aquells plans i programes més significatius dels quals s’ha tingut 
coneixement per tal de recollir les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials 
concurrents, tal i com estableix la Llei 21/2013, i d’identificar aquells casos en què la seva 
superposició, entre si, i amb el Pla objecte d’estudi, pot representar impactes acumulatius 
rellevants que s’hagin de tenir en consideració en l’avaluació d’aquest Pla. 
 
A aquests afectes es consideraran els següents grups de plans i programes: 

a) Instruments de planejament territorial i urbanístic 
b) Plans territorials sectorials 

3.1 PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC 

3.1.1 PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA 
Els Plans Territorials Parcials són els instruments per a definir els objectius d'equilibri d'una part 
del territori de Catalunya i el marc orientador de les accions que s'hi emprendran per tal 
d'avançar cap a una determinada visió de futur. 
 
L’àmbit d’estudi, pertanyent a la comarca del Vallès Oriental, forma part del Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona (PTMB d’ara en endavant) que comprèn el territori que abasten les 
comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès 
Oriental i Occidental, amb una superfície de 3.236 km2 repartits entre 164 municipis. 
 
El PTMB s’articula sobre tres sistemes bàsics: el sistema d’assentaments, el sistema d’espais 
oberts i el sistema de les infraestructures de mobilitat. 
 
Pel que fa a la definició i l’estructuració del sistema d’espais oberts, destaca el fet que més de la 
meitat de la superfície del terme municipal té consideració de sòls de protecció especial (un 
61%), denotant la rellevància del patrimoni natural amb què compta Vilanova del Vallès. En 
aquesta categoria s’hi inclouen els sòls protegits sectorialment (PEIN i Xarxa Natura 2000), que 
en el cas de Vilanova del Vallès corresponen als terrenys de l’extrem sud-est del terme que 
formen part del Parc de la Serralada Litoral i la franja del riu Mogent, els quals representen un 
27,7% del terme. Per altra banda, s’inclouen en el sistema d’espais oberts com a sòls de 
protecció especial pel seu interès natural i agrari una franja longitudinal de caràcter forestal 
entre els barris de Ca l’Alegre i Rodes, que inclou el turó de Can Galvany, amb la finalitat donar 
continuïtat a la serralada litoral, i la plana agrícola de Valldoriolf, que forma part dels espais 
propis dels mosaics agroforestals de plana del Vallès. La regulació específica d’aquesta tipologia 
d’espais oberts s’estableix a l’article 2.6 de les Normes d’Ordenació Territorial del PTMB. 
 
Pel que fa als sòls de protecció preventiva, representen un 14% de la superfície del municipi, 
incloent-se en aquesta tipologia els sòls forestals de la zona del turó de Can Nadal, entre els 
barris de Can Nadal i Ca l’Alegre, la zona de Santa Quitèria i el parc mediambiental de Santa 
Quitèria (abans sorrera de Can Cartró), així com el Pla del Notari i les zones agrícoles de l’extrem 
nord-est del municipi. La regulació del sòl de protecció preventiva ve donada per l’article 2.9 de 
les Normes d’Ordenació Territorial del PTMB. 
 
En quant al sistema d’assentaments, el PTMB considera el municipi de Vilanova del Vallès com 
una polaritat municipal estructurant amb una estratègia de creixement moderat. El PTMB 
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estableix estratègies concretes per a àrees especialitzades, que en el cas de Vilanova del Vallès 
determinen per a la urbanització del Bosc Ruscalleda l’estratègia de reducció/extinció. Tal i com 
cita el propi PTMB, les estratègies que aquest estableix tenen el caràcter de directrius per al 
planejament general urbanístic que hauran de concretar aquestes estratègies mitjançant 
delimitacions i ordenacions específiques de sòl urbà i urbanitzable. 
 
Finalment, pel que fa al sistema d’infraestructures, el PTMB recull les previsions del 
planejament sectorial en matèria d’infraestructures de mobilitat, com el Pla d’Infraestructures 
de Transport de Catalunya 2006-2026, concretant la seva implantació al territori d’acord amb les 
estratègies del planejament territorial per aconseguir optimitzar l’ús d’aquestes infraestructures 
i reduir els seus possibles impactes negatius. Al municipi de Vilanova del Vallès recull les 
actuacions de millora de traçat i variants a les vies estructurants secundàries i suburbanes BV-
5001 de Santa Coloma de Gramenet – La Roca del Vallès i BP-5002 Alella – Vilanova del Vallès. 
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Figura 1. Principals determinacions del PTMB pel municipi de Vilanova del Vallès  

 

 

 

 

 

 

 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) 
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3.1.2 NORMES SUBSIDIÀRIES DE VILANOVA DEL VALLÈS 
El planejament urbanístic que ordena el municipi són les Normes Subsidiàries de l’any 1987, el 
Text Refós de les quals va ser aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona l’11 d’octubre 
de 1994. 
 
D’entre els objectius de planejament que es fixa aquest instrument, se’n destaquen els 
següents per la seva incidència ambiental: 

• Adopció de les mesures per evitar: 

• El creixement espontani i desordenat 

• La desordenada ocupació del territori per part d’implantacions industrials 

• La degradació del paisatge i de la qualitat de vida 

• Recollir els elements d’infraestructura bàsica, d’ordre supramunicipal, projectats pels 
Organismes competents, segons: 

• Estudi de traçat d’Autovia a la part de ponent del Terme Municipal 

• Incorporar el traçat ferroviari previst per la implantació del Tren de gran Velocitat (TGV) com 
element de gran importància en el marc de la projecció de Catalunya respecte d’Europa. 

• Adopció d’un model de creixement en el nucli urbà caracteritzat per: 

• Adopció d’una trama viària racional 

• Creació d’espais lliures per equipaments urbans i obtenció de terreny per les previsions de 
viabilitat 

• Definició d’àrees d’Eixample en illa semitancada, per permetre una major qualitat de 
l’edificació i l’adopció de profunditats i alçades edificables proporcionades a les superfícies 
i a les amplades de carrer.  

• Delimitar les Unitats d’Actuació, com unitats territorials a les que s’han de referir les 
obtencions d’espais lliures i d’urbanització, emprant mecanismes de justa distribució de 
beneficis i càrregues.  

• Controlar les urbanitzacions de segona residència, amb mesures de contenció i legalització 
i senyalant condicions de futures actuacions (Les Roquetes, Bosc Ruscalleda, Can Bosc) 

• Previsió de sòl apte per ser urbanitzat, en l’entorn urbà amb les finalitats de: 

• Ser suficient per permetre l’expansió de la població i oferir d’acord amb els mecanismes 
previstos en la Legislació Urbanística, el sòl necessari per eliminar els dèficits 
d’equipaments. 
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• Estructuració del sector per aconseguir una adequada integració urbana al medi actual i 
obtenir un harmònic Centre Urbà (Eixample) 

• Previsió d’àrees de sòl apte per ser urbanitzat de tipus industrial, per poder resoldre les 
carències d’aquest tipus de sòl i pel mateix resoldre les tensions de l’especulació. 

• Agrupant-lo en les zones definides pels eixos que representen les carreteres de Valldoriolf i 
la carretera del Masnou a Granollers. 

• Previsió de sòl industrial per ser urbanitzat a Ponent de Manufactures i Acabats i que 
permeti l’agrupació d’opcions industrials, prop de situacions de fet, junt a eixos viaris i prop 
també de l’Autopista. Can Masferrer i Manufactures es situen en la mateixa zona, només 
separades pel Riu Mogent, permetent una fàcil interrelació.  

• Protegir el Sòl No Urbanitzable i evitar la proliferació de noves àrees residencials, 
allunyades del nucli urbà, procedint a l’ampliació de l’Espai Natural de la Zona de Céllecs.  

Pel que fa al règim del sòl, en la taula següent es recullen les superfícies definides en les NNSS: 
 

Taula 1. Règim del sòl en el planejament vigent 

RÈGIM DEL SÒL SUPERFÍCIE (HA) 

Sòl urbà 335,57 

Sòl urbanitzable 36,95 

Sòl no urbanitzable 1.148,26 

Font: NNSS Vilanova del Vallès 
 
Pel que fa a les previsions de creixement urbanístic que contemplaven les NNSS, ja s’han 
desenvolupat completament 2 dels 3 sectors de sòl urbanitzable delimitats, quedant únicament 
pendent d’urbanitzar una part del sector de l’Eixample (Eixample II). Destaca el potencial 
residencial que encara permet el planejament vigent, que s’estima més d’un miler habitatges 
(800 en el sector urbanitzable pendent d’urbanitzar, 200 en solars no edificats en sòl urbà i 35 
habitatges buits, aproximadament). Així mateix, cal esmentar que el potencial industrial segons 
el planejament vigent és limitat, essent majoritàriament naus buides però ja edificades.  
 
Per la seva rellevància ambiental, es considera escaient fer esment, també, al sistema d’espais 
lliures que preveu el planejament vigent. Si bé el còmput global resulta en una relació espais 
lliures/sostre residencial superior al llindar que fixa la normativa urbanística, en determinats 
casos (nucli antic i barri de Rodes) no s’arriba a assolir aquest valor. 
 
La normativa urbanística de les NNSS contempla un capítol específic de regulació dels béns 
naturals (Títol III. Regulació específica de paràmetres, usos i protecció de béns culturals i 
naturals), més enllà de la regulació que es fa del sòl no urbanitzable (Títol II – Capítol V. 
Ordenació del Sòl no Urbanitzable). Precisament pel que fa al SNU, destaca la regulació que es fa 
de les diferents zones, que es delimiten atenent a les característiques i usos del territori, fixant 
condicions per a la concessió de llicències en cada cas. 
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3.2 PLANEJAMENT SECTORIAL 

3.2.1 PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I XARXA NATURA 2000 
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN d’ara en endavant), és un instrument de planificació 
territorial que, per una banda, estableix una xarxa d’espais naturals congruent, prou àmplia i 
suficientment representativa de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica dels sistemes 
naturals del nostre país i, d’altra banda, delimita i estableix les mesures necessàries per a la 
protecció bàsica d’aquests espais naturals. El PEIN va ser aprovat pel Decret 328/1992 de 14 de 
desembre. 
 
En la seva normativa estableix el règim urbanístic que serà d’aplicació amb caràcter general en 
els espais delimitats. D’aquesta manera, es determina que dins els espais PEIN regeix 
necessàriament el règim urbanístic de sòl no urbanitzable d’acord amb el que disposa la 
legislació urbanística vigent a Catalunya. Concretament, dins del municipi de Vilanova del Vallès 
s’hi inclouen parcialment els següents espais naturals protegits: 

• La Conreria-Sant Mateu-Céllecs. 

• Riu Congost, que al terme de Vilanova del Vallès es correspon amb el pas del riu Mogent. 

En relació a l’espai de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, l’any 2013 se’n va ampliar la seva 
superfície, mitjançant el Decret 150/2013, de 9 d'abril, pel qual s’aprova la modificació del Pla 
d’espais d’interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, en relació 
amb l’espai de la Conreria - Sant Mateu – Céllecs, incorporant noves superfícies a molts dels 
municipis inclosos a l’espai, entre els quals Vilanova del Vallès. Cal tenir en compte que, en data 
de redacció del present document, el Decret d’ampliació del PEIN Conreria – Sant Mateu – Céllecs 
està anul·lat per sentència judicial. 
 
Cal tenir en compte que, segons les directrius per al planejament urbanístic que fixa el Decret 
328/1992 en el seu article 19, per tal de possibilitar l'expansió dels nuclis urbans de caràcter 
tradicional que es troben a l'interior de l'espai, se n'exclouran en aquests casos aquelles àrees 
que el planejament urbanístic classifiqui com a sòls urbans o urbanitzables i que siguin 
necessàries per al seu desenvolupament. 
 
D’altra banda, cal fer una especial referència a la relació que hi ha entre el PEIN i la Xarxa Natura 
2000 ja que d’acord amb la Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient, la inclusió 
d’un espai en aquesta xarxa implica la seva inclusió automàtica en el PEIN. Mitjançant l’Acord  del 
Govern de la Generalitat GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials 
de conservació (ZEC) de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000 i 
se n'aprova l'instrument de gestió, es van declarar com a zones especials de conservació dins la 
xarxa Natura 2000 els espais de les Serres del litoral septentrional (que inclou la Conreria-Sant 
Mateu-Céllecs), i el riu Congost (riu Mogent en el cas de Vilanova del Vallès).  
 
L’instrument de gestió de les ZEC declarades a la regió mediterrània determina els objectius de 
conservació, les mesures apropiades per a mantenir els hàbitats i les espècies d’interès 
comunitari en un estat de conservació favorable i les mesures apropiades per tal d’evitar el 
deteriorament, en un espai de la xarxa Natura 2000, dels hàbitats d’interès comunitari i dels 
hàbitats de les espècies d’interès comunitari, així com per evitar les alteracions que 
repercuteixin en les espècies que hagin motivat la designació de l’espai. L’objectiu marc de 
conservació per als espais de les Serres del litoral septentrional i el riu Congost és mantenir en 
un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l'espai, 



 
 

 

17 

POUM de Vilanova del Vallès 
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i per aconseguir-ho caldrà assolir els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a 
les fitxes corresponents als elements considerats com a Elements Clau. A continuació es 
mostren el nombre d’elements d’interès comunitari (hàbitats i espècies) i d’Elements Clau 
presents en aquests espais.  
 

CODI NOM 

HÀBITATS D’INTERÈS 
COMUNITARI 

ESPÈCIES D’INTERÈS 
COMUNITARI 

TOTAL 

TOTAL 
ELEMENTS 

CLAU 
TOTAL 

ELEMENTS 
CLAU 

TOTAL 
ELEMENTS 

CLAU 

ES5110011 
 Serres del 
litoral 
septentrional  

19 6 19 8 38 14 

ES5110025  
Riu Congost 
(Mogent) 

7 3 13 2 20 5 

Font: Instrument de gestió de les ZEC declarades a la regió mediterrània. DTES. 

3.2.2 PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE DE 
LA CONRERIA-SANT MATEU-CÉLLECS 

El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs va 
ser aprovat per acord del Govern el 25 de maig de 2004 i publicada la seva aprovació en el DOGC 
núm. 4154 de 15 de juny de 2004, amb l’objectiu d’establir la delimitació definitiva d'aquest 
espai, així com la definició dels tractaments i usos específics més ajustats a les característiques 
concretes del territori. 
 
El Pla especial estableix cinc zones per a cadascuna de les quals es defineix una regulació 
específica: 

• Zona forestal (clau 1) 

• Zona forestal de recuperació (clau 2) 

• Zona agrícola i d'espais oberts (clau 3) 

• Zona d'equipaments i serveis (clau 4) 

• Zona de regulació especial (clau 5) 

Al municipi de Vilanova del Vallès la zona amb major representativitat territorial és la zona de 
regulació especial del Bosc de Céllecs. Aquesta zona inclou aquelles àrees que tenen un valor 
especial per a la conservació del medi natural i del paisatge, els objectius de les quals són el 
manteniment i la millora de la integritat ecològica, evitant la fragmentació dels hàbitats, la 
conservació dels sistemes naturals i de la diversitat biològica i la minimització de les activitats 
humanes, amb la finalitat de conservar les seves condicions de naturalitat i baixa freqüentació. 
La regulació específica de la subzona del Bosc de Céllecs (clau 5.2), segons el que estableix la 
normativa del Pla especial, inclou el foment de tractament forestals per substituir les espècies 
arbòries al·lòctones per espècies autòctones, la realització dels treballs d’aprofitament forestal 
fora del període de nidificació dels ocells rapinyaires nidificants a la zona i l’establiment de 
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mesures d’ordenació específiques per a les activitats d'escalada per part del departament 
competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya per tal que aquestes es 
desenvolupin de manera compatible amb la conservació dels hàbitats rupícoles i les espècies 
protegides associades. 
 
La zona forestal (clau 1), que al municipi de Vilanova del Vallès es localitza al turó d’en Lloberes, 
a l’extrem sud-est del municipi, té una regulació que pretén garantir la conservació dels 
ecosistemes forestals.  
 
Altres zones amb una presència menor al municipi són la zona forestal de recuperació (clau 2) i 
la zona agrícola i d'espais oberts (clau 3),  ambdues zones localitzades a l’entorn del turó de Can 
Nadal. L’objectiu bàsic de la zona forestal de recuperació és el manteniment de la coberta 
forestal, tot i que s’hi admeten, en determinades condicions, instal·lacions vinculades a l’ús 
públic de l’espai, així com la recuperació de sòls per al conreu (rompudes) en determinats 
supòsits, com pot ser el cas d’antigues vinyes abandonades. La zona agrícola i d'espais oberts 
es delimita per tal de garantir la preservació d’aquestes àrees agrícoles i d'espais oberts 
existents a l’àmbit del Pla, ja que el manteniment de la seva activitat agrícola afavoreix la 
conservació del patrimoni arquitectònic i cultural, la qualitat paisatgística, el control dels 
incendis i la conservació de la biodiversitat, a més de suposar la conservació d'un sistema de 
vida tradicional a la serralada. La zona d'equipaments i serveis (clau 4) inclou determinats 
equipaments i instal·lacions singulars de naturalesa diversa, al municipi de Vilanova del Vallès el 
pitch&putt de Can Maimó, per als quals s’estableixen regulacions generals per tal de garantir 
que la seva implantació sigui compatible amb la conservació global de l’espai natural. 
 
Cal tenir en compte que l’àmbit que abasta el Pla especial és el previ a la seva ampliació l’any 
2013, la qual ha estat anul·lada tal i com ja s’ha esmentat anteriorment. 

 
Figura 2. Zonificació del Parc de la Serralada Litoral 

 
Font: Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona 
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3.2.3 CATÀLEG DE PAISATGE DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA 
El Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, elaborat per l'Observatori del 
Paisatge i aprovat definitivament l'11 de desembre de 2014, situa el municipi de Vilanova del 
Vallès a dues Unitats de Paisatge: la Plana del Vallès, que abasta el sector nord del municipi, i la 
Serra de Marina, que abasta el sector sud. El límit entre ambdues unitats al municipi coincideix 
en la seva major part amb la carretera BV-5001 Santa Coloma de Gramenet – la Roca del Vallès. 
 
Per altra banda, entre els paisatges d’atenció especial definits pel Catàleg hi ha el Mosaic 
agroforestal del Vallès, en el qual s’inclou la plana de Valldoriolf dins el municipi de Vilanova del 
Vallès. La finalitat principal de la seva definició com a paisatge d’atenció especial és preservar 
els valors que conté, especialment els valors productius però també els altres (històrics, 
culturals, naturals, estètics, etc.), i promoure’n la conciliació amb les activitats econòmiques, 
mitjançant sistemes de gestió activa que permetin la continuïtat dels aprofitaments primaris, 
tenint en compte que és un paisatge amb una entitat territorial singular dins de la Regió. 
  
Els objectius de qualitat paisatgística per a la Unitat de Paisatge de la Plana del Vallès són els 
següents (es considera que tots tenen relació amb l’àmbit i abast del POUM): 

• 17.1. Uns assentaments ordenats, que no comprometin els valors i els elements que 
defineixen el paisatge de la Plana de Vallès (obert, rural, agroforestal, de morfologia 
ondulada) i amb uns accessos als nuclis de qualitat.  

• 17.2. Un sistema d’urbanitzacions compactes i integrat en el territori, ben relacionat amb 
l’entorn forestal i agrícola, que prioritzi el manteniment dels connectors ecològics i 
paisatgístics existents.  

• 17.3. Un sistema d’infraestructures lineals ben integrat, que no generi noves fractures en el 
territori i amb traçats que obeeixin a criteris d’integració paisatgística.  

• 17.4. Unes activitats agràries que ajudin a conservar el caràcter i la identitat del paisatge 
vallesà a través de la generació de rendes econòmiques suficients i que mantinguin els 
elements amb valor cultural o patrimonial de les explotacions agràries.  

• 17.5. Uns rius i àmbits fluvials de la conca del Besòs amb una alta qualitat ambiental i 
paisatgística.  

• 17.6. Uns paisatges dels entorns de la ciutat –rodals en terminologia típica vallesana- 
gestionats, vius i de qualitat , ben relacionats amb les ciutats que els originen.  

• 17.7. Un sistema d’itineraris i miradors que emfasitzin les panoràmiques més rellevants i 
permetin descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges de la Plana del Vallès 
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Els objectius de qualitat paisatgística per a la Unitat de Paisatge de la Serra de Marina són els 
següents (es mostren únicament els que tenen relació amb l’àmbit i abast del POUM): 

• 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 (...) Vilanova del Vallès 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. 

• 20.8. 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. 

3.2.4 PLA DE L’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC DE CATALUNYA (2012-2020) 
Aquest Pla recull les orientacions polítiques en matèria d’energia, la qual té una estreta relació 
amb les quatre dimensions de la sostenibilitat (econòmica, social, d’equilibri territorial i 
ambiental). Destaca el fet que el Pla representa un nou enfocament en les polítiques públiques 
catalanes en tant que integra les polítiques energètiques i de mitigació del canvi climàtic. Cal 
tenir present, no obstant, que el Pla no inclou d’altres aspectes del canvi climàtic com ara les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle no vinculades a l’energia, l‘anomenat efecte embornal 
(boscos, agricultura, ...), l’adaptació als impactes del canvi climàtic o el desenvolupament de 
models climàtics regionals. 
 
En el capítol 5 d’aquest Pla (Estratègies i planificacions sectorials del nou Pla de l’Energia i Canvi 
Climàtic de Catalunya 2012-2020), es desenvolupen les línies estratègiques que permeten 
assolir els objectius del Pla: 
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A. IMPLANTACIÓ D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE I ENERGÈTICAMENT EFICIENT 

A.1 – Fabricació de vehicles elèctrics i dels seus components, i la seva introducció en el 
mercat. 

A.2 – Desenvolupament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric.  

A.3 – Generació d’altres negocis associats al vehicle elèctric  

A.4 – Implantació de carrers intel·ligents i gestió eficient del tràfic  

A.5 – Foment de la demanda qualificada i innovadora 

B. EDIFICACIÓ SOSTENIBLE I EFICIENT 

B.1 – Rehabilitació d’habitatges aplicant solucions d’eficiència energètica. 

B.2 – Desenvolupar un nou tipus d’edificació basada en criteris de sostenibilitat energètica. 

B.3 – Fabricació i aplicació de materials, equips i aparells, destinats a instal·lacions dels 
edificis i sistemes intel·ligents de control, per l’eficiència energètica. 

 B.4 – ESE’s com a garantia d’estalvi. 

C. DESPLEGAMENT DE XARXES ENERGÈTIQUES INTEL·LIGENTS (SMART GRIDS) 

C.1 – Aprofitament de les oportunitats derivades de la implantació dels comptadors 
intel·ligents. 

C.2 – Impulsar el desenvolupament de les xarxes intel·ligents (smart grids). 

C.3 – Promoció de xarxes de districte de calor i fred. 

D. CONTRIBUCIÓ A UNA GENERACIÓ ENERGÈTICA MÉS DIVERSIFICADA, EFICIENT I SOSTENIBLE 

D.1 – Impuls de noves plantes i instal·lacions de producció energètica de font renovable.  

D.2 – Valorització energètica dels recursos disponibles  

D.3 – Impulsar projectes demostradors amb R+D pel que fa a la generació energètica amb ús 
de renovables.  

D.4 – Internacionalització de solucions de generació energètica renovable 

E. MILLORA DE L’ÚS DE L’ENERGIA PER PART DE LA DEMANDA (INDÚSTRIA, SERVEIS I 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA) 

E.1 – Mesures comunes a tots els segments  

E.2 – Mesures pel segment Indústria i Serveis  

E.3 – Mesures pel segment Administració Pública 

 

3.2.5 ESTRATÈGIA CATALANA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC (2013-2020) 
Arran de l’embranzida mundial de les polítiques d’adaptació als efectes del Canvi Climàtic, l’any 
2011 l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic va iniciar l’elaboració de l’Estratègia Catalana 
d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC d’ara en endavant), en què es proposen una sèrie de 
mesures d’adaptació d’acord amb el grau de vulnerabilitat dels sectors i sistemes i d’acord amb 
les actuacions que en matèria d’adaptació estan implantant altres nacions i estats del món 
traduïdes a les especificitats del territori català. 
 
L’ESCACC es marca dos objectius operatius (OP), cadascun dels quals es desglossa en objectius 
transversals (OT) definits com a conseqüència de la diagnosi d’adaptació que es realitza. A 
continuació es presenten els dos OP i s’indiquen aquells OT que poden tenir incidència sobre la 
planificació urbanística: 
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• OP  Generar i transferir tot el coneixement sobre l’adaptació al canvi climàtic 

• OP Augmentar la capacitat adaptativa dels sectors i/o sistemes (reforç de la capacitat de 
resiliència i disminució de l’exposició dels sistemes/sectors) 

• OT Incorporar l’adaptació a les polítiques i decisions públiques, normativa, planificació i 
programació 

• OT Modular, en funció de la menor disponibilitat d’aigua, el desenvolupament territorial, 
urbanístic i econòmic a través de les polítiques i decisions públiques 

D’altra banda, aquests objectius es concreten en una sèrie de mesures d’adaptació 
específiques, recollides al capítol 4 de l’ESCACC, classificades en funció del sector o sistema a 
què fan referència. A continuació es fa un recull d’aquelles mesures que poden tenir relació amb 
la planificació urbanística, tenint en compte que en l’ESCACC s’assumeix que el 80% de les 
actuacions per fer front al repte del canvi climàtic s’implanten en el sí dels governs subnacionals 
i locals i, per tant, el paper del municipi pren força en aquesta lluita: 

Mesures genèriques: 

• Plantejar que els instruments planificadors del país tinguin en compte les infraestructures 
naturals existents a Catalunya (boscos, rius, sistemes naturals) per tal que es potenciïn els 
serveis que proveeixen. 

Agricultura i ramaderia: 

• Aplicació de mesures de gestió que evitin la salinització, erosió i pèrdua de la matèria 
orgànica dels sòls a Catalunya. En concret, aplicació de mesures per a la reducció de 
l’abandonament de terrenys de secà per evitar la reforestació, l’augment de risc d’incendis, 
l’alteració del cicle hidrològic,... 

• L'abandonament de secans provoca una recolonització i en conseqüència, canvis en el 
balanç d'aigua. Cal promoure l'eficiència en l'ús de l'aigua també en els secans; l'aigua 
estalviada en els grans regs hauria de servir per a aquest i d'altres usos. 

• Impuls de la ramaderia extensiva. 

Biodiversitat: 

• Efectuar la gestió de l’aigua amb criteris de sostenibilitat, ja que un dels factors limitants 
per a la conservació dels ecosistemes serà aquest bé finit i escàs. 

• Aplicar mesures que afavoreixin un augment de la biodiversitat en l’espai i el temps. 

• Establir mesures per millorar la connectivitat ecològica a fi d’enfortir la capacitat de 
resiliència de les espècies davant de canvis globals. 
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Gestió de l’aigua: 

• Millora en l’eficiència de l’ús de l’aigua (inclosa la reducció de pèrdues en les xarxes) i 
aprofundiment en la combinació de solucions d’obtenció de recurs tal i com planteja el Pla 
de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 

• Consideració de les condicions futures potencials sota el canvi climàtic en el disseny de les 
noves infraestructures i les assumpcions sobre la probabilitat, la freqüència o la magnitud 
d’esdeveniment extrems. 

• Increment de la flexibilitat dels sistemes de dotació d’aigua, generació d’energia i 
infraestructures (interconnexió de xarxes per assegurar garanties, no per incrementar 
l’oferta). 

• Reforç de la garantia de subministrament a través de la recerca d’altres fonts locals 
(reutilització d’aigües grises, recuperació de pous, construcció de dipòsits pluvials) i la 
connexió a xarxes regionals. 

• Foment de polítiques de gestió de les zones inundables que disminueixin el risc tot i 
afavorint el manteniment de zones humides, la recàrrega d’aqüífers o la conservació de 
platges.  

Gestió forestal: 

• Integrar la planificació forestal en les planificacions pel que fa a la conca, posant de relleu el 
paper dels boscos i la seva gestió sobre el recurs aigua, així com les relacions entre la 
capçalera i el tram baix. 

• Millorar la conservació dels ecosistemes forestals com a proveïdors d’aigua mitjançant el 
pagament per serveis ambientals, per part dels consumidors d’aigua neta del tram baix als 
consumidors de la capçalera (internalitzar el que és ara una externalitat). 

• Fomentar les actuacions encaminades a la conservació del sòl i de les masses arbrades 
enfront de fenòmens extrems (especialment incendis i episodis de sequera). 

• Crear sinergies entre la gestió forestal (retirada de combustible) i les energies renovables 
(biomassa). 

• Recuperar els boscos de ribera i de les zones humides associades. 

• Fomentar la custòdia del territori com a element de coresponsabilitat en la implementació 
de les accions d’adaptació al canvi climàtic. 

Mobilitat i infraestructures de transport: 

• Incorporar el canvi climàtic i els seus possibles impactes en la futura planificació 
d’infraestructures de transport i en els projectes executius. 

• Fomentar i donar suport a totes aquelles mesures que promoguin actuacions per la 
mobilitat sostenible i l’ús del transport públic de proximitat. 
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Salut: 

• Impuls a la rehabilitació que incorpori criteris bioclimàtics i d’eficiència amb l’objectiu 
d’augmentar el confort tèrmic tot disminuint les necessitats de climatització (foment a la 
implementació de sistemes de protecció solar com tendals, persianes, lamel·les, gelosies i 
l’aïllament de finestres). 

• En l’urbanisme, principalment de ciutats, incorporació de totes les mesures preventives 
(zones verdes, zones blaves, arbres, zones amb tendals,...) per poder reduir al mínim 
l’efecte d’illa de calor urbana. 

Energia: 

• Establiment de la transició cap a un model energètic més diversificat, descentralitzat, baix 
en carboni, econòmicament dinamitzador, socialment inclusiu i ambientalment 
conseqüent tal com preveu el PECAC. 

• Col·laboració en la incorporació de criteris bioclimàtics i d’eficiència per tal de disminuir 
l’efecte d’illa de calor i les necessitats de climatització, en l’urbanisme de ciutats i pobles. 

• Potenciar prioritàriament les polítiques d’estalvi energètic. 

Urbanisme i habitatge 

• Impuls a l’estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua (separació aigües grises, dipòsits de pluvials, 
ús d’aigua regenerada, etc.) i de l’energia. 

• Consideració de la capacitat de càrrega del territori en els planejaments urbanístics per tal 
d’impulsar criteris de compacitat en la urbanització.  

• Focalització en l’ordenació territorial i urbanística, així com en la implantació i distribució 
d’usos del sòl, ja que la causa primera de la mobilitat “evitable” és la planificació.  

• Incorporació dels impactes climàtics, i en concret de l’increment en la freqüència i 
intensitat dels riscos naturals, en la planificació territorial i urbanística. 

• Foment de l’establiment de criteris bioclimàtics en la construcció de nous edificis i també 
en la rehabilitació d’edificis i àrees urbanes. 

•  Promoció d’instal·lacions d’energies renovables per a autoconsum en el disseny futur de 
ciutats i pobles.  

• Impuls dels dissenys constructius verds en les cobertes dels edificis, jardins i horts 
urbans. 

Per altra banda, des de l’entrada en vigor de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació 
ambiental, i posteriorment amb la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, de canvi climàtic, la incorporació 
de la mitigació i adaptació al canvi climàtic en els procediments d’avaluació ambiental del 
planejament urbanístic és un aspecte clau. Concretament, la llei 16/2017, de l'1 d'agost, de 
canvi climàtic estableix que els planejaments urbanístics i llurs modificacions i revisions han 
d’incorporar una anàlisi quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte sobre les emissions 
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de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi climàtic sobre el nou planejament, i 
també mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi. Aquesta anàlisi ha d'incloure les emissions 
vinculades a la mobilitat generada, als consums energètics del cicle de l'aigua i dels residus, i als 
consums energètics dels usos residencials i terciaris (article 27). Així mateix, estableix la 
obligatorietat d’incorporar en els procediments d'avaluació ambiental de plans, programes i 
projectes que es desenvolupin a Catalunya, l’avaluació de les emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle que llur execució i gestió puguin produir, i també la vulnerabilitat davant dels 
impactes del canvi climàtic (article 34). Pel que fa a la valoració quantitativa de les emissions 
associades a les alternatives, aquestes s’incorporaran en la documentació ambiental en fase 
d’aprovació provisional. Pel que fa a la vulnerabilitat enfront dels impactes derivats del canvi 
climàtic, s’incorpora una fitxa especifica en què s’analitza aquest aspecte en el present DIE. 

3.2.6 PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA 
El Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT d’ara en endavant) va ser aprovat pel 
Govern de Catalunya l’any 1995 i és revisat periòdicament. El seu principal objectiu és fer front a 
les emergències generals, associades a riscos no especials, que es puguin produir en l’àmbit de 
Catalunya i d’àmbit inferior. Es tracta d’un pla d’emergències multirisc, complementari als plans 
especials, i s’aplica per gestionar riscs o emergències no incloses en els plans especials i que 
poden afectar a la vegada un volum considerable de persones o que poden tenir una repercussió 
important. 
 
Si bé segons l’establert a l’article 2 del Decret 155/2014, el municipi de Vilanova del Vallès no 
està obligat a elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal, el municipi compta amb 
un Pla Bàsic d’Emergència Municipal (PBEM) homologat en data 20 de febrer de 1997. 
 
Els municipis afectats per riscos objecte de plans especials degudament aprovats pel Govern 
estan obligats a incorporar en els seus plans d’actuació municipal les previsions derivades del 
pla especial en allò que els afecti. En aquest sentit, les obligacions del municipi de Vilanova del 
Vallès establertes pels diferents plans especials actualment vigents són: 
 

RISC NIVELL PLA MUNICIPAL DATA HOMOLOGACIÓ 

PROCICAT  -  PBEM Vilanova del Vallès  20/02/1997  

INFOCAT  Obligat  PAM INFOCAT Vilanova del Vallès  16/07/1998  

NEUCAT  Recomanat    

INUNCAT  Obligat  PAM INUNCAT Vilanova del Vallès  18/12/2008  

SISMICAT  Obligat    

TRANSCAT  Obligat    

PLASEQCAT  Recomanat  PAM PLASEQCAT Vilanova del Vallès  15/12/2011  

RADCAT  Obligat    

VENTCAT  Recomanat   

Font: Direcció General de Protecció Civil. Estat de la planificació municipal en data 24/01/2018 
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Addicionalment, l'article 3 d'aquest Decret determina que els municipis que han d’elaborar plans 
de protecció civil han de redactar el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM d'ara 
en endavant) per a la planificació de la protecció civil en l’àmbit del municipi en el qual 
s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi d’acord amb els diferents plans. L’Ajuntament 
de Vilanova del Vallès està en procés d’elaboració i tramitació del DUPROCIM, havent-lo aprovat 
inicialment al Ple municipal en data 13 de maig de 2018. 

3.2.7 PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA DEL VALLÈS 
L’any 2010 l’Ajuntament de Vilanova del Vallès es va adherir al Pacte d’Alcaldes/esses (Covenant 
of Mayors commited to urban sustainable energy), promogut per la Direcció General de 
Transport i Energia de la Unió Europea. Aquest implica el compromís d’elaborar un Pla d'Acció per 
a l'Energia Sostenible (PAES d’ara en endavant), amb un programa d’accions que permetin la 
reducció d’un 20% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) del municipi abans del 
2020, prenent com a any base de referència l’any 2005. 
 
El PAES de Vilanova del Vallès va ser aprovat el juny de 2011. D’acord amb els resultats de 
l’inventari de gasos d’efecte hivernacle del municipi, l’Ajuntament de Vilanova del Vallès es va 
comprometre a assolir, per l’any 2020, un valor inferior a 1,15 t CO2/càpita de les emissions 
totals del municipi (exceptuant les del sector primari i industrial). 
 
En el Pla d’Acció es detallen les diferents accions que l’Ajuntament ha d’emprendre per assolir els 
objectius de reducció d’emissions marcats. Pel que fa al planejament urbanístic, estableix la 
necessitat d’incorporar els objectius establerts al PAES al futur POUM. 

3.2.8 AUDITORIA AMBIENTAL MUNICIPAL I PLA D’ACCIÓ LOCAL 
L’Auditoria Ambiental Municipal de Vilanova del Vallès i el Pla d’Acció Local, elaborats seguint la 
metodologia establerta per la Diputació de Barcelona l’any 2007, inclou una completa diagnosi 
ambiental del municipi, la informació de la qual ha servit de base per a l’anàlisi dels elements 
ambientals rellevants en el marc del present procediment d’avaluació ambiental de l’avanç del 
POUM. 
 
A partir d’aquesta diagnosi, el Pla d’Acció Local defineix les Línies Estratègies i els programes 
d’actuació per a la planificació estratègica i el desenvolupament sostenible del municipi. Les 
línies estratègiques establertes són les següents: 

1. Millorar l’organització i gestió ambiental municipal per potenciar el procés d’Agenda 21. 
2. Potenciació dels valors agrícoles, forestals, hidrològic i paisatgístics del municipi. 
3. Potenciar la mobilitat sostenible i cohesionar l’estructura urbana. 
4. Potenciar l’estalvi i l’ús eficient dels recursos reduir l’efecte del canvi climàtic i els 

impactes sobre el territori.
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4 REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

En aquest apartat es pretén realitzar una descripció sintètica de la situació actual del medi 
ambient de l’àmbit d’estudi, així com de la seva probable evolució en cas de no produir-se 
variacions significatives en el marc de planificació estratègica i, concretament en el planejament 
urbanístic vigent. 
 
En qualsevol cas, aquest apartat vol ser més una diagnosi des del punt de vista ambiental que 
no pas una descripció enciclopèdica de la realitat territorial del municipi. 

4.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 
El municipi de Vilanova del Vallès té una superfície de 15,2 km2. Limita al nord amb la Roca del 
Vallès i Granollers, a l’oest amb Montornès del Vallès, al sud amb Vallromanes i Vilassar de Dalt i a 
l’est amb Òrrius. La població és de 5.285 habitants (2017) i presenta una densitat de 347,7 
hab/km2. 
 
El municipi compta amb el nucli principal de població, situat a la plana al·luvial del riu Mogent i a 
la confluència entre les carreteres BV-5001 Santa Coloma de Gramenet – la Roca del Vallès i la 
BP-5002 Alella – Vilanova del Vallès, i amb diversos barris residencials o urbanitzacions, situats 
principalment en zones de pendents elevats dels turons de la Serralada Litoral al sud del nucli 
principal: Barri Rodes, les Roquetes, Bosc Ruscalleda, Can Cebrià, Ca l’Alegre, Can Bosc, la Casa 
Nova, Can Rabassa, Can Jornet, el Xargall i Can Nadal. 
 
El relleu del municipi és planer a la part nord i oest, dominat per la plana del riu Mogent, 
exceptuant per la presència d’alguns petits turons a la zona de Valldoriolf i Can Cristòfol (Turó 
d’en Torres, de Can Puig i Can Catafal). Per contra, el relleu al sud i est del municipi és molt acusat 
per la presència dels relleus de la Serralada Litoral: Turó de Céllecs, Turó Rodó,  Puig Calbell i Turó 
d’en Lloberes. 
 
Aquesta caracterització del relleu del municipi es manifesta en analitzar les pendents del 
mateix. Un 56% del municipi presenta pendents superiors al 20%, principalment al sud-oest, 
mentre que les zones més planeres (pendent inferior al 5%) representen un 27% del municipi, 
principalment al nord-est. 
 
Tal i com descriu l’Auditoria Ambiental de Vilanova del Vallès1, les cotes topogràfiques del 
municipi oscil·len entre els 80 m (snm), a la plana del riu Mogent i els més de 500 m (snm), a la 
banda est del municipi. La principal elevació topogràfica és el Turó de Céllecs (536 m segons el 
Parc de la Serralada Litoral), juntament amb el Turó Rodó (528 m segons el Parc de la Serralada 
Litoral), localitzats a la part nord-est del municipi, colindant al terme municipal d’Òrrius. 
 
 

                                                                            
 
1 Auditoria Ambiental Municipal de Vilanova del Vallès. Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 2007. 
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Figura 3. Situació del municipi 

 
Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’ICGC 
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Figura 4. Ortofotomapa del municipi 

 

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques de l’ICGC 

4.2 MATRIU DE CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL DE L’ÀMBIT DEL 
POUM 

Amb la finalitat de realitzar una anàlisi prèvia d’identificació dels elements ambientals rellevants 
a l’àmbit d’estudi i el seu entorn sense caure en una llarga descripció enciclopèdica, es presenta 
a continuació una matriu de caracterització que permet identificar aquells elements ambientals 
presents i que serà necessari desenvolupar en els següents capítols del present Document 
Inicial Estratègic. 
 
Així, en la següent taula es fa una anàlisi de l’existència o no d’elements ambientalment 
significatius, se’n determina la seva presència o no a l’àmbit d’estudi i se’n valora si aquesta és 
un aspecte rellevant des del punt de vista ambiental. En cas de que no es consideri rellevant 
(columna quarta), tot i ser un element present en el territori municipal, en aquesta mateixa taula 
es justifica el perquè d’aquesta consideració. 
 
Per a aquells elements rellevants s’indica l’apartat posterior en que s’analitzen de forma més 
detallada. 
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ELEMENT AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 
A L’ÀMBIT 

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS RELLEVÀNCIA 
JUSTIFICACIÓ DE NO 
RELLEVÀNCIA 

ANÀLISI 
COMPLEMENTÀRIA 
D’ELEMENTS 
RELLEVANTS 

Ocupació i consum de 
sòl 

Usos agrícoles o 
ramaders  

Sí 

Presència de camps de conreu associats a la plana al·luvial 
del riu Mogent. La ramaderia també s’ha relacionat amb la 
zona del riu, especialment a la zona de Valldoriolf, sí bé la 
progressiva industrialització n’ha disminuït la rellevància 
recentment. 

Sí  Fitxa 1 (Apartat 4.3.1) 

Usos forestals  Sí 
Els usos forestals són presents al sud-est del municipi de 
Vilanova del Vallès. Els boscos densos representen un 46%  
respecte la superfície total del municipi. 

Sí  Fitxa 1 (Apartat 4.3.1) 

Zones cremades No 
L’anàlisi de perímetres d’incendis per any disponibles a la 
cartografia oficial del DARPA2 descarta la presència de 
zones cremades. 

-   

Activitats extractives Sí 
A l’est del municipi es localitzen 3 activitats extractives 
segons cartografia oficial del DTES3. 

Sí  Fitxa 1 (Apartat 4.3.1) 

Hàbitats i espècies 
protegides 

Hàbitats d’interès 
comunitari (HIC) no 
prioritaris 

Sí 

Segons la cartografia oficial del DTES4 a l’àmbit d’estudi hi 
ha presents els següents HIC: 

- 3270. Rius amb vores llotoses colonitzades per 
herbassars nitròfils del Chenopodion rubru p.p. i del 
Bidention p.p. 

- 8220. Costers rocosos silicis amb vegetació 
rupícola 

- 9340. Alzinars i carrascars 
- 9540. Pinedes mediterrànies 

Sí  Fitxa 2 (Apartat 4.3.2) 

HIC prioritaris Sí 

Segons la cartografia oficial del DTES4 a l’àmbit d’estudi hi 
ha presents: 

- 91E0. Vernedes i altres boscos de ribera afins 
(AlnoPadion) associat el torrent de Cellecs (al nord-
est) i la riera de Nadal al sud. 

Sí  Fitxa 2 (Apartat 4.3.2) 

                                                                            
 
2  Superfícies afectades per incendis forestals ocorreguts durant el període 1986-2016 -  Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
3 Activitats extractives (Límit dels espais afectats per activitats extractives a Catalunya, 2014) – Departament de Territori i Sostenibilitat  
4 Cartografia dels Hàbitats d'Interès Comunitari a Catalunya 1:50.000 versió 2 (2008-12) – Departament de Territori i Sostenibilitat 
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ELEMENT AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 
A L’ÀMBIT 

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS RELLEVÀNCIA 
JUSTIFICACIÓ DE NO 
RELLEVÀNCIA 

ANÀLISI 
COMPLEMENTÀRIA 
D’ELEMENTS 
RELLEVANTS 

Espècies protegides o 
en extinció 

Sí 
Al municipi es poden trobar potencialment diverses 
espècies de fauna vulnerables. 

Sí  Fitxa 4 (Apartat 4.3.4) 

Plans de recuperació No 
L’àmbit d’estudi no afecta cap àmbit inclòs en els plans de 
recuperació d’espècies protegides. 

-   

Àrees d’Interès 
Faunístic i Florístic 
(AIFF) 

Sí 
Existeixen diverses zones d’interès faunístic i florístic 
segons els estudis elaborats per la Diputació de Barcelona 
al municipi. 

Sí  Fitxa 4 (Apartat 4.3.4) 

Espais naturals 
protegits 

Espais naturals de 
protecció especial 

No No existeixen a partir d’anàlisi de cartografia oficial del 
DTES5 

-   

Espais del Pla 
d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN) 

Sí 
El municipi de Vilanova del Vallès inclou dos espais 
protegits: 

- La Conreria-Sant Mateu-Céllecs: espai PEIN que 
forma part de l’espai  Xarxa Natura 2000 Serres del 
litoral septentrional (Codi: ES5110011) 

- Riu Congost (riu Mogent al terme de Vilanova del 
Vallès): espai inclòs al PEIN i la Xarxa Natura 2000 
(Codi: ES5110025) 

Sí  Fitxa 3 (Apartat 4.3.3) 
Espais de la Xarxa 
Natura 2000 
(XN2000( 

Sí 

Sistema d’espais 
oberts del 
planejament 
territorial 

Sí 
En el municipi de Vilanova del Vallès es localitzen sòl de 
protecció preventiva i de protecció especial del PTMB. 

Sí  Fitxa 3 (Apartat 4.3.3) 

Arbres monumentals No No existeixen a partir d’anàlisi de cartografia oficial del 
DARPA6  

-   

Altres espais de 
rellevància ambiental 

Zones Humides No No existeix cap zona inclosa a l’Inventari de zones humides 
de Catalunya del DTES a l’àmbit o en contacte amb ell. 

-   

Espais d’Interès 
Geològic 

No 
No existeixen a partir d’anàlisi de cartografia oficial del 
DARPA. 

-   

                                                                            
 
5 Capa Espais naturals de protecció especial i altres espais protegits – Departament de Territori i Sostenibilitat 

6 Capa Arbres monumentals - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  
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ELEMENT AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 
A L’ÀMBIT 

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS RELLEVÀNCIA 
JUSTIFICACIÓ DE NO 
RELLEVÀNCIA 

ANÀLISI 
COMPLEMENTÀRIA 
D’ELEMENTS 
RELLEVANTS 

Forest d’utilitat 
pública (Forests CUP) 

No 
No existeixen a partir d’anàlisi de cartografia oficial del 
DARPA. -   

Altres elements i 
espais locals de valor 
ambiental 

No 
No es localitzen altres elements de valor ambiental en el 
treball de camp. 

-   

Connectivitat ecològica 

Presència de 
connectors d’abast 
territorial 

Sí 
El PTMB estableix el riu Mogent com a connector fluvial a 
escala territorial. 

Sí  Fitxa 5 (Apartat 4.3.5) 

Eixos de connectivitat 
local Sí 

S’identifiquen a escala local dos connector fluvials 
principals en sentit nord-sud que connecten l’espai 
protegit del riu Mogent (Congost) amb l’espai de la 
Conreria-Sant Mateu-Céllecs, que són els següents: 

- Torrent de Céllecs a l’est  
- La riera d’Ardenya a l’oest 

Per altra banda les àrees forestals a escala urbana 
presents en el municipi donen més amplada a l’espai 
natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs. A la zona del riu 
Mogent, els camps agrícoles a banda i banda del seu curs, 
defineixen una zona tampó entre l’espai i l’àrea més 
urbanitzada garantint la seva funció connectora. 

Sí  Fitxa 5 (Apartat 4.3.5) 

Cicle 
de 
l’Aigua 

Superficials 

Cursos fluvials Sí 

La xarxa hidrogràfica del municipi està formada pel riu 
Mogent i  els seus afluents, els més importants són: 

- El torrent de Céllecs a l’est (sentit nord-sud) 
- La riera de d’Ardenya a l’oest (sentit nord-sud) 
- La riera de Can Nadal al sud (sentit oest-est) 
- Torren de Valldoriolf 

Sí  Fitxa 6 (Apartat 4.3.6) 

Problemes de qualitat 
en aigües superficials 

Sí 
El riu Mogent, presenta un estat general dolent segons 
l’informe 2015 de l’ACA, essent aquestes les darreres 
dades oficials disponibles. 

Sí  Fitxa 6 (Apartat 4.3.6) 

Subterrànies 

Masses d’aigua 
subterrània 

Sí 
Part del municipi es situa a la massa d’aigua dels Al·luvials 
del Vallès.  

Sí  Fitxa 6 (Apartat 4.3.6) 

Aqüífers protegits No No es localitzen aqüífers protegits al municipi. -   
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ELEMENT AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 
A L’ÀMBIT 

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS RELLEVÀNCIA 
JUSTIFICACIÓ DE NO 
RELLEVÀNCIA 

ANÀLISI 
COMPLEMENTÀRIA 
D’ELEMENTS 
RELLEVANTS 

Problemes de qualitat 
en aigües 
subterrànies 

Sí 
La massa d’aigua dels Al·luvials del Vallès presenta un 
estat general dolent segons l’informe 2015 de l’ACA, 
essent aquestes les darreres dades oficials disponibles. 

Sí  Fitxa 6 (Apartat 4.3.6) 

Zona vulnerable per 
nitrats 

Sí El municipi està declarat com a vulnerable per 
contaminació de nitrats pel Decret 476/2004. 

Sí  Fitxa 6 (Apartat 4.3.6) 

Instal·lacions 

Problemes 
d’abastament 

Sí 

El Pla Director del servei d'abastament d'aigua potable 
identifica diverses problemàtiques actuals a la xarxa 
d’abastament lligades principalment a la coexistència de 
diverses xarxes i a l’abrupta orografia del municipi.  

Sí  Fitxa 7 (Apartat 4.3.7) 

Problemes de 
sanejament 

No Tots els barris estan connectats al sistema de sanejament.   Sí 

Es considera escaient fer-ne 
una anàlisi tenint en compte 
que el pla pot preveure 
creixements que suposin noves 
necessitats de sanejament 

Fitxa 7 (Apartat 4.3.7) 

Riscos naturals 

Presència d’àrees 
amb riscos geològics 

Sí 

El Mapa per a la prevenció de riscos geològics a escala 
1:25.000 no identifica cap àrea de risc geològic al municipi 
.  

No obstant, el municipi comprèn diferents zones 
d’erosionabilitat alta principalment a àrees amb pendents 
superiors el 20%. 

A banda, a la zona del turó de Céllecs i el turó de Can Nadal 
a l’est del municipi es localitzen àrees de risc potencial de 
caiguda de roques. 

Sí  Fitxa 8 (Apartat 4.3.8) 

Presència de zones de 
risc d’incendi alt o 
molt alt 

Sí 

El risc d’incendi alt es concentra en les zones forestals del 
municipi principalment7. Gran part del sud del municipi 
està dintre del perímetre de protecció prioritària de la 
Conreria-Sant Mateu-Céllecs. 

Sí  Fitxa 8 (Apartat 4.3.8) 

Existència d’àrees 
d’inundables 

Sí 
El risc d’inundacions s’associa al curs fluvial del riu 
Mogent, segons la cartografia disponibles8. 

Sí  Fitxa 8 (Apartat 4.3.8) 

                                                                            
 
7 Mapa de perill bàsic d’incendi forestal. 2002. Direcció General de Boscos i Biodiversitat 
8 Risc d’inundacions (capes servides per l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporades al Mapa de Protecció Civil de Catalunya)  
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ELEMENT AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 
A L’ÀMBIT 

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS RELLEVÀNCIA 
JUSTIFICACIÓ DE NO 
RELLEVÀNCIA 

ANÀLISI 
COMPLEMENTÀRIA 
D’ELEMENTS 
RELLEVANTS 

Afectació rellevant per 
risc sísmic 

Sí 

Segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el municipi 
es situa en una zona d’intensitat sísmica VII-VIII.  Segons el 
Pla SISMICAT el municipi de Vilanova del Vallès està obligat 
a elaborar el Pla d’Actuació Municipal ja que representa 
una intensitat sísmica igual o superior a VII(500 anys). 

Sí  Fitxa 8 (Apartat 4.3.8) 

Afectació rellevant per 
risc de nevades 

Sí 
A l’entorn es situen dues vies considerades com a 
prioritàries en cas de nevades (AP-7 i BP-5002).  

No 

No es considera rellevant degut 
a la baixa probabilitat de 
nevades en la zona i el pla 
NEUCAT ja determina que es 
recomana però no és obligatori 
realitzar un pla municipal al 
respecte. 

 

Afectació rellevant per 
risc de ventades 

Sí 

Vilanova del Vallès està recomanat a redactar el pla en no 
superar el llindar de vent de ratxes màximes de 20 m/s 
més de 10 dies l’any ni superar els 20.000 habitants. 
Tanmateix, les experiències en el temporal al llarg del 
temps fan necessari establir un protocol d’actuació 
específic per a episodis de fortes ventades. 

No 

Es considera un aspecte a 
abordar mitjançant la 
planificació municipal enfront 
d’emergències (duprocim) 
alhora que no es preveu cap 
incompatibilitat en termes 
urbanístics. 

 

Riscos tecnològics 

Risc químic  Sí 
La zona nord-oest del municipi està inclosa en la zona 
d’alerta i d’intervenció de risc d’establiments industrials. Sí  Fitxa 9 (Apartat 4.3.9) 

Risc en el transport de 
mercaderies 
perilloses 

Sí 

El municipi el creuen diferents infraestructures viàries 
amb un nivell alt i molt alt respecte el transport de 
mercaderies, la BP5002 i l’AP7 respectivament. Respecte 
el ferrocarril, la línia d’alta velocitat travessa el municipi al 
nord (nivell alt)  i es situa molt propera a la línea de 
ferrocarril Barcelona-Granollers-Maçanet Massanes (nivell 
molt alt) 

Sí  Fitxa 9 (Apartat 4.3.9) 

Risc nuclear No 
El Mapa de Protecció Civil descarta la presència d’aquest 
risc. 

-   

Risc radiològic No 

Tot i que no existeixen instal·lacions que puguin suposar 
un risc radiològic dins del municipi de Vilanova del Vallès, 
el municipi està afectat per una instal·lació del sector de 
valorització de metalls ubicada a Granollers i que queda 
englobat en el radi d’1 km d’afectació del risc radiològic 
procedent d’aquesta instal·lació. 

-   



 
 

 

35 

POUM de Vilanova del Vallès 

Document Inicial Estratègic 
 

ELEMENT AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 
A L’ÀMBIT 

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS RELLEVÀNCIA 
JUSTIFICACIÓ DE NO 
RELLEVÀNCIA 

ANÀLISI 
COMPLEMENTÀRIA 
D’ELEMENTS 
RELLEVANTS 

Risc contaminació 
sòls 

No 

Segons l’Inventari de sols contaminats segons el RD 
9/2005, el qual desenvolupa el títol V de la Llei estatal 
10/98 de 21 d’abril de residus que està realitzant l’Agència 
de Residus de Catalunya, no hi ha cap expedient 
relacionats amb l’actuació de recuperació de sòls 
contaminats. 

-   

Ambient atmosfèric 

Problemàtiques en la 
qualitat de l’aire  

No 

El municipi de Vilanova del Vallès no està inclòs a les Zones 
de protecció especial de l'ambient atmosfèric, mentre que 
sí que ho està Montornès del Vallès, amb el qual limita. 
Segons les dades de l’estació de  vigilància i control de la 
contaminació atmosfèrica situada a Montornès del Vallès, 
que únicament mesura les partícules en suspensió 
(PM10), els seus valors són inferiors als valors límit 
establerts per la normativa vigent9. 

Sí 

Es considera escaient fer una 
anàlisi preliminar tenint en 
compte que el POUM pot 
comportar activitats o usos que 
posin en compromís aquesta 
situació. 

Fitxa 10 (Apartat 
4.3.10) 

Problemàtica de 
contaminació 
acústica 

Sí 
El municipi de Vilanova del Vallès té aprovat el mapa de 
capacitat acústica. 

Sí  
Fitxa 10 (Apartat 
4.3.10) 

Zones sensibles de 
contaminació 
lluminosa 

Sí Tot el SNU queda delimitat com a zona de protecció alta. Sí  
Fitxa 10 (Apartat 
4.3.10) 

Instal·lacions que 
generin camps  
electromagnètics 

Sí 
Caldrà tenir en compte la densitat d’infraestructures de 
transport elèctric i la presència d’antenes de 
telecomunicacions per tal de valorar-ne l’afecció. 

Sí  
Fitxa 10 (Apartat 
4.3.10) 

Residus 

Instal·lacions de 
gestió i tractament de 
residus 

Sí 
A la zona del Parc Mediambiental de Santa Quitèria es 
localitza el dipòsit controlat de Vilanova del Vallès de 
residus de la construcció i runes. 

Sí  
Fitxa 12 (Apartat 
4.3.12) 

Problemàtica derivada 
dels sistemes de 
gestió de residus 
existents 

Sí 
Hi ha una certa problemàtica, derivada d’incivisme i de 
l’abocament de residus fora dels contenidors. Sí  

Fitxa 12 (Apartat 
4.3.12) 

                                                                            
 
9 Estació situada a Montornès del Vallès (CEIP Marinada), período 2011-2016. 
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ELEMENT AMBIENTAL 
PRESÈNCIA 
A L’ÀMBIT 

DESCRIPCIÓ / ELEMENTS RELLEVÀNCIA 
JUSTIFICACIÓ DE NO 
RELLEVÀNCIA 

ANÀLISI 
COMPLEMENTÀRIA 
D’ELEMENTS 
RELLEVANTS 

Presència 
d’abocaments 
incontrolats 

No Es descarta una problemàtica rellevant en aquest sentit. -   

Paisatge i patrimoni 

Elements interès 
patrimonial 

Sí 
El municipi de Vilanova del Vallès compta amb un extens 
patrimoni cultural al municipi. S’han inventariat 76 béns. Sí  

Fitxa 11 (Apartat 
4.3.11) 

Eixos de connectivitat 
social 

Sí En el municipi hi ha diferents itineraris a peu. Sí  
Fitxa 11 (Apartat 
4.3.11) 

Vies pecuàries No 
No existeixen a partir d’anàlisi de cartografia oficial del 
DARPA 10. 

-   

Elements 
paisatgístics 
rellevants  

Sí 

La plana de Valldoriolf està inclosa dins un dels paisatges 
d’atenció especial definits pel Catàleg de Paisatge de la 
Regió Metropolitana de Barcelona, el Mosaic agroforestal 
del Vallès.  

Sí  
Fitxa 11 (Apartat 
4.3.11) 

Energia i Canvi climàtic 

Eficiència energètica i 
presència energies 
renovables 

Sí Notable dependència de fonts energètiques externes. Sí  
Fitxa 12 (Apartat 
4.3.12) 

Emissions de GEH Sí 

PAES disponible: 

Emissions any de referència: 18.884,33tCO2 
equivalents, 5,74 tCO2 equivalents per càpita. (any 
2005) 

Compromís de reducció a 2020: 3.768,87 tones de CO 
equivalents per habitant 

Sí  
Fitxa 12 (Apartat 
4.3.12) 

Escenaris previsibles 
derivats dels efectes 
del canvi climàtic 

Sí 
Caldrà analitzar els previsibles riscos que es puguin 
derivar de les projeccions climàtiques. 

Sí  
Fitxa 13 (Apartat 
4.3.12) 

                                                                            
 
10 Capa Camins ramaders classificats- Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
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POUM de Vilanova del Vallès 

Document Inicial Estratègic 

4.3 ANÀLISI DELS ELEMENTS AMBIENTALMENT RELLEVANTS 
Un cop identificats els elements ambientalment rellevants en el moment actual, es procedeix a 
continuació a la seva anàlisi amb major detall, per tal de caracteritzar la situació del medi 
ambient cara al desenvolupament del POUM. 
 
Les fitxes d’elements identificats com a ambientalment rellevants són les següents: 

• Fitxa 1. Usos i ocupació del sòl 

• Fitxa 2. Anàlisi d’hàbitats 

• Fitxa 3. Espais naturals protegits 

• Fitxa 4. Altres espais i elements de rellevància ambiental  

• Fitxa 5. Connectivitat ecològica 

• Fitxa 6. Hidrologia superficial i subterrània 

• Fitxa 7. Abastament i sanejament 

• Fitxa 8. Riscos naturals 

• Fitxa 9. Riscos tecnològics 

• Fitxa 10. Ambient atmosfèric 

• Fitxa 11. Paisatge i patrimoni 

• Fitxa 12. Consum de recursos, emissions de gasos d’efecte hivernacle i gestió de residus 

• Fitxa 13. Efectes derivats del canvi climàtic 

Si bé algunes fitxes incorporen un plànol que pretén facilitar la comprensió de la informació 
descrita, igualment en l’ANNEX I del present DIE s’afegeix la cartografia d’informació ambiental 
en format DIN-A3 per tal de millorar-ne la visualització. 
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4.3.1 OCUPACIÓ I USOS DEL SÒL 

USOS I OCUPACIÓ DEL SÒL 

Contingut 

Es realitza una anàlisi dels usos del sòl presents al municipi, descrivint el seu estat actual i la seva 
rellevància des del punt de vista ambiental. 

Descripció i anàlisi 

Al municipi de Vilanova del Vallès s’hi localitzen els següents usos del sòl, considerant aquells que 
tenen una ocupació superficial significativa: 

Taula 2. Representativitat territorial de les diferents cobertes del sòl 

ús del sol11 superfície (Ha) percentatge (%) 

Boscos densos (no de ribera) 699,74 46,02% 

Conreus 315,24 20,73% 

Zones urbanitzades 251,14 16,52% 

Matollars 90,72 5,97% 

Vies de comunicació 48,64 3,20% 

Prats i herbassars 42,63 2,80% 

Sòls nus urbans 21,26 1,40% 

Zones esportives i lúdiques 15,70 1,03% 

Zones d'extracció minera 11,78 0,77% 

Sòls nus forestals 7,02 0,46% 

Boscos densos de ribera 6,95 0,46% 

Boscos clars (no de ribera) 6,22 0,41% 

Plantacions de pollancres 1,74 0,11% 

Plantacions de plàtans 1,09 0,07% 

Canals i basses i agrícoles 0,29 0,02% 

Roquissars 0,17 0,01% 

Aigües continentals 0,09 0,01% 

Font: Lavola 

                                                                            
 
11 Classificació segons el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC 4 edició) (CREAF)  
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Document Inicial Estratègic 

Tal i com es desprèn de la taula anterior, destaquen clarament les cobertes de tipus forestal, que 
representen més de la meitat de la superfície del municipi. Predominen els boscos densos de 
pineda de pi pinyer a les cotes mitjanes i baixes del municipi (ocupant un 26% de la superfície 
municipal), que no solen constituir pròpiament una comunitat ben estructurada ja que són 
relativament recents; mentre que a les cotes més altes i a la zona inclosa al Parc de la Serralada 
Litoral predomina l’alzinar (prop d’un 13%), localitzant-se un alzinar litoral o alzinar amb marfull 
(Quercetum ilicis galloprovinciale) força ben estructurat amb pi pinyer on es poden trobar també 
exemplars d’alzines sureres. Altres boscos que es localitzen de forma més puntual al municipi són 
la pineda de pi blanc, la roureda de roure martinenc i la pineda de pinastre. S’identifiquen algunes 
plantacions de pi pinyer, plàtans, pollancres i altres caducifolis com l’eucaliptus.  

A l’entorn del riu Mogent predominen els matollars i els prats i herbassars, amb alguns nuclis de 
bosc de ribera, que també es pot trobar en alguns dels torrents que discorren per la zona PEIN del 
municipi. Al Pla del Notari es localitza una àmplia zona ocupada per matollars i prats i herbassars, 
al marge dret de la riera de Vallromanes.  

Cal destacar que únicament un 14% de la superfície forestal del municipi compta amb instruments 
d’ordenació forestal12. 

Els usos agrícoles, principalment conreus herbacis, ocupen un 20% de la superfície municipal, 
principalment a la plana del riu Mogent i al nord del mateix, a la zona de Valldoriolf i Can Cristòfol. 
Aprofitant la proximitat del riu, les dades disponibles indiquen que es tracta majoritàriament de 
conreus de regadiu, sobretot hortalisses. Pel que fa als usos ramaders, es localitzen 11 
explotacions ramaderes amb les següents característiques: 

Taula 3. Explotacions ramaderes del municipi 

NOM EXPLOTACIO TIPUS EXPLOTACIO ESPECIE CLASSIFICACIÓ ZOOTÈCNICA CAPS 

CA L'ERMITÀ Explotació d'èquids no comercial Èquids Reproducció per a sella 2 

CAN GALBANY Explotació d'èquids no comercial Èquids Reproducció per a sella 5 

CAN CUCUT Explotació d'èquids no comercial Èquids Reproducció per a sella 4 

DON CABALLO Explotació per a la pràctica eqüestre Èquids Reproducció per a sella 70 

HIPICA FLUVIA Explotació per a la pràctica eqüestre Èquids Reproducció per a sella 72 

CAN PERE TERRADES Producció i reproducció Boví Engreix 12 

GRANJA CONGOSTELL Producció i reproducció Boví Engreix 1600 

MONCARGOL GML, SL Producció i reproducció Cargols Engreix 200000 

CARGOLS VALLES Producció i reproducció Cargols Engreix 930000 

CAN CATAFAL Producció i reproducció Èquids Reproducció per a sella 25 

GRANJA CELLECS Producció i reproducció Porcí Producció de cicle tancat 2806 

Font: Lavola a partir de les dades del Registre d’activitats ramaderes (2018) 

 

                                                                            
 
12 Segons dades de la Diputació de Barcelona (dades recollides a l’Eina per a fer una avaluació simplificada de la vulnerabilitat als 
impactes del canvi climàtic (ASVICC) 
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En relació a aquestes zones d’activitat agroramadera, que s’ubiquen especialment pel nord del pas 
del riu Mogent, tot i que també per la seva llera sud, destaca el seu valor com a espais oberts. 
També, per la seva combinació amb zones boscoses, conformen un mosaic agroforestal que 
presenta un elevat valor ecològic i paisatgístic. 

Finalment, les cobertes corresponents a les zones urbanitzades representen un 16,5% del 
municipi, amb predomini de les  urbanitzacions i cases aïllades (prop d’un 11%), enfront de 
l’urbanitzat residencial compacte (4%). 

Les zones industrials ocupen poc més d’un 1,5% de la superfície municipal, distribuïdes entre els 
polígons industrials de Can Masferrer, Mas Colomer, Cal Pinxo, Oest de Cal Pinxo i Cal Forns. 

També cal fer esment al fet que la cartografia oficial disponible indica la presència de sòls urbans 
nuus a l’entorn del pas del riu Mogent, aproximadament per allà on discorre el Passeig fluvial, una 
pista que dóna accés a part de les zones agrícoles que es desenvolupen (Pla del Mot, Pla de Can 
Farigola). Tenen, però, una representativitat territorial molt reduïda i no presenten una significació 
ambiental rellevant. 

Tot i la reduïda representativitat territorial que sostenen, cal fer esment específic a la localització 
de tres activitats extractives al terme donada la seva incidència ambiental: Santa Quitèria (abans 
Can Cartró, extracció de granit), Mercedes (o Calatayud, extracció de graves) i La Vinya (o 
Veguillas, extracció de granit). D’aquestes, únicament es troba en actiu la primera, si bé la seva 
delimitació segueix mostrant-se al mapa d’aquesta fitxa. 
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Plànol. Mapa de Cobertes del sòl (Font: Lavola a partir de les bases del CREAF) 

 

Imatges 

 

Figura 5. Vista general del municipi 
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Diagnosi 

Situació actual Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 

• Abandonament de l’activitat agrícola 
• Impermeabilització del sòl 
• Impacte de les activitats extractives en un 

entorn natural de qualitat 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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4.3.2 HÀBITATS I SERVEIS ECOSISTÈMICS 

HÀBITATS I SERVEIS ECOSISTÈMICS 

Contingut 

Tot seguit s’analitzen els hàbitats presents a l’àmbit d’estudi i el seu entorn, analitzant aquells 
identificats com a Hàbitats d’Interès Comunitari i analitzant el seu estat de conservació. S’incorpora 
en aquest apartat la diagnosi dels serveis ecosistèmics del municipi, si bé es tracta d’un enfocament 
global que té incidència a múltiples dels elements ambientalment rellevants analitzats.  

Descripció i anàlisi 

En línia amb les cobertes del sòl anteriorment analitzades, i fruit de l’anàlisi de la cartografia 
disponible13 adaptada al document CORINE14, es localitzen els següents hàbitats dominants: 

Taula 4. Hàbitats dominants a l'àmbit d'estudi 

hàbitat dominant codi 
superfície 

(ha) 
percentatge 

(%) 

Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.) 45g 420,23 27,64% 

Conreus herbacis extensius de secà 82c 359,82 23,67% 

Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural 86b 247,64 16,29% 

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 86a 100,3 6,60% 

Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o 
de bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana 

42y 85,53 5,63% 

Conreus herbacis intensius: hortalisses, flors, maduixeres... 82a2 68,93 4,53% 

Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. 
pubescens...), de terra baixa i de l'estatge submontà 

45d 57,6 3,79% 

Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa 45c 49,42 3,25% 

Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació 
llenyosa densa 

24a 26,28 1,73% 

Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea), silicícoles, dels 
costers i dels sòls secs de les contrades mediterrànies marítimes 

32l 25,87 1,70% 

Pedreres, explotacions d'àrids i runam 86c 19,33 1,27% 

Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium 

flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l'estatge submontà 
44f 19,04 1,25% 

Conreus abandonats 87a 16,45 1,08% 

                                                                            
 
13 Cartografia dels Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (CHC50) – Universitat de Barcelona i Departament de Territori i Sostenibilitat. 
14 CORINE Biotopes Manual of the European Community (CBM) 
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Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis 
var. acerifolia) i altres planifolis de sòls humits 

83g 9,13 0,60% 

Grans parcs i jardins 85a 8,83 0,58% 

Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa 32n 3,35 0,22% 

Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea 
europaea), d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia 
siliqua),... 

83a 2,67 0,18% 

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques del DTES 

Tal i com ja es desprenia de l’anàlisi de les cobertes del sòl, el municipi de Vilanova del Vallès es pot 
dividir en tres grans grups d’hàbitats dominants: l’àrea urbana, els conreus i les zones forestals. 

Per altra banda, atenent a la correspondència entre els hàbitats dominants i els Hàbitats d’Interès 
Comunitari (HIC d’ara en endavant), si bé poques vegades és directa, i mitjançant la cartografia 
disponible del Departament de Territori i Sostenibilitat, es localitzen, al municipi, els HIC que es 
relacionen a la taula que segueix: 

Taula 5. Hàbitats d'Interès Comunitari del municipi 

codi hàbitat 
superfície 

(ha) 
percentatge (%) 

9340 Alzinars i carrascars 606,75 39,91% 

91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (AlnoPadion) 27,29 1,79% 

8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 21,49 1,41% 

3270 
Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del 
Chenopodion rubru p.p. i del Bidention p.p 

19,76 1,30% 

9540 Pinedes mediterrànies 14,38 0,95% 

(*)de tipus prioritari 

Font: Lavola a partir de les bases cartogràfiques del DTES 

Tal i com indiquen les dades anteriors, on la representativitat territorial (percentatge) es calcula 
respecte al total de la superfície municipal, pren rellevància l’extensió dels HIC, que en conjunt 
ocupen un 45% de la superfície municipal. 

Donat el nivell de protecció de què gaudeixen aquests hàbitats, es fa, a continuació, una breu 
descripció de la seva estructura acompanyada d’una anàlisi preliminar de les principals amenaces a 
què es considera que l’hàbitat està sotmès: 

• 3270- Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubru p.p. i 
del Bidention p.p: es tracta de dipòsits fluvials constituïts bàsicament per argila amb barreja de 
llim, arena i matèria orgànica, exposats a inundacions eventuals on s'hi desenvolupen 
herbassars amb espècies higròfiles. Està localitzat a la llera del riu Mogent al seu pas pel 
municipi, i la seva delimitació coincideix amb la de la zona especial de conservació del riu 
Congost al municipi (xarxa Natura 2000). No obstant, segons l’instrument de gestió de la 
mateixa aprovat per l’Acord del Govern de la Generalitat GOV/150/2014 aquest hàbitat no és un 
dels elements claus per a la conservació de l’espai. Les possibles causes d’amenaça d’aquest 
hàbitat que poden afectar-lo al seu pas per Vilanova del Vallès són la intensificació agrícola, 
l’extracció d’àrids i argiles, el pas de senders, pistes i carrils per a bicicletes, la contaminació de 
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les aigües per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials o bé per l’ús de biocides, 
hormones i fertilitzants de cultius propers i l’eutrofització.8220- Costers rocosos silicis amb 
vegetació rupícola: es tracta de roques d’aspecte divers, amb un recobriment variable de 
líquens i de plantes superiors, sobretot hemicriptòfits i petits camèfits, amb la presència de 
flora limitada a escletxes, replanets i relleixos, on s’acumula una mica de sòl. Al municipi de 
Vilanova del Vallès, apareixen de forma puntual en alguns vessants asolellats del Turó de Mataró 
i el Turó de Céllecs, entremig de les zones forestals. De la mateixa manera que en el cas anterior, 
la seva delimitació al municipi es localitza íntegrament dins la zona especial de conservació de 
les Serres del litoral septentrional (xarxa Natura 2000). No obstant, segons l’instrument de 
gestió de la mateixa aprovat per l’Acord  del Govern de la Generalitat GOV/150/2014 aquest 
hàbitat no és un dels elements claus per a la conservació de l’espai. Les possibles causes 
d’amenaça d’aquest hàbitat inclouen la recolonització de l'espai per matollars o arbredes com a 
conseqüència de l’evolució biocenòtica, els incendis i la intensificació del turisme de muntanya, 
especialment de l'escalada. 

• 9340- Alzinars i carrascars: Es tracta d’un bosc escleròfil on destaca la presència de l’alzina de 
fulla gran (Quercus ilex), acompanyada d’un sotabosc atapeït de lianes i arbusts de fulla 
perenne. És l’HIC més freqüent al municipi, si bé generalment apareix en forma de bosc mixt 
d’alzina i pi pinyer, mentre que a les cotes més altes de la part nord-est i est del terme 
municipal, en part dins la zona PEIN i xarxa Natura 2000, hi ha un alzinar litoral força ben 
estructurat amb pi pinyer i s’hi poden trobar també exemplars d’alzines sureres (Quercus 
suber). Està considerat un dels elements claus per a la conservació de l’espai protegit, i les 
possibles causes d’amenaça d’aquest hàbitat són diverses, incloent els grans incendis 
forestals, les tallades forestals inadequades, les estassades massives de sotabosc, el 
pasturatge i l’augment de la freqüència dels períodes de sequera. 

• 9540- Pinedes mediterrànies: Tal i com descriu l’auditoria ambiental municipal, al municipi 
predominen les pinedes de pi pinyer, trobant-se també pinedes de pi blanc així com algunes 
masses que es troben en un procés de transformació, de la pineda a l’alzinar i que en aquests 
casos estan constituïdes per dos estrats clarament diferenciats, l’estrat superior, format per pi i 
l’estrat inferior, format per alzina i roure. El fet de que apareguin dos estrats a més d’un 
sotabosc dens, fa que el risc d’incendi en aquestes zones sigui més alt, alhora que la propagació 
del foc a través dels diferents estrats en cas d’incendi faria que resultés afectada tota la massa. 
El sotabosc de totes les pinedes, està format en bona part per plantes característiques de 
l’alzinar, com el marfull, l’arítjol i la rogeta, ja que moltes d’aquestes pinedes estan en procés de 
transició cap a l’alzinar. Igualment apareixen altres espècies com són el llentiscle, arboç, roldor, 
bruc boal, l’aladern de fulla estreta, romaní, estepa borrera, garric, estepa negra, gatosa, també 
hi trobem espècies enfiladisses característiques de sotabosc d’alzinar com són l’aritjol i l’heura. 
Les possibles causes d’amenaça d’aquest hàbitat són similars a les dels alzinars, afegint a més 
la pressió per la recol·lecció de les pinyes, la presència d’espècies invasores i espècies natives 
problemàtiques (com la processionària del pi i el tomicus), així com la seva evolució natural vers 
un alzinar. 

• 91E0.* - Vernedes i altres boscos de ribera afins (AlnoPadion): és un bosc de ribera frondós i 
ombrívol, format per un estrat arbori dominat típicament pel vern i acompanyat per pollancres, 
freixes i salzes. Al municipi es localitzen al Torrent de Céllecs i al Torrent de Can Nadal, on es 
conserven petits nuclis de bosc de ribera autòctons verneda amb ortiga borda i la gatellada amb 
un sotabosc força desenvolupat, si bé la pressió antròpica i la proliferació d’espècies al·lòctones 
com la canya (Arundo donax), han fet desaparèixer la major part de la vegetació de ribera 
originària. A banda de les anteriors, les possibles causes d’amenaça d’aquest hàbitat inclouen la 
contaminació de les aigües, les tallades forestals inadequades, la potenciació d’espècies 
arbòries més productives i l’eliminació del sotabosc. 



 

 

46 

La diagnosi dels serveis ecosistèmics, que són les contribucions directes o indirectes dels 
ecosistemes pel benestar humà, és un enfocament recent que s’està impulsant des de la Unió 
Europea i que engloba més enllà dels hàbitats i dels espais protegits, per centrar-se en la 
conservació dels espais lliures des del punt de vista dels serveis que presten. No obstant, donada la 
seva estreta relació amb els hàbitats en els quals es desenvolupen els serveis ecosistèmics, a 
continuació s’exposen les principals conclusions de la Diagnosi dels espais lliures del municipi de 
Vilanova del Vallès, elaborada per l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de 
Barcelona (març 2015) en relació als serveis ecosistèmics de Vilanova del Vallès.  

• Serveis de suport: serveis relacionats amb la pròpia existència de la coberta vegetal, on 
destaquen els “boscos madurs”, de més de 50 anys, que contribueixen a la formació i la fertilitat 
del sòl, la funció fotosintètica de les plantes i en la producció d’oxigen i retenció de 
contaminants (regulació de la qualitat del aire), la fixació de diòxid de carboni (regulació del 
canvi climàtic) i en el manteniment dels cicles de nutrients i de l’aigua (protecció hidrològica i 
contra l’erosió), així com contribueixen al manteniment de la biodiversitat.  

• Serveis de regulació: molt vinculats als cicles hidrològics i biogeoquímics, de forma que la 
vegetació dels vessants alts i mitjos de la serralada protegeixen el sòl contra l’erosió, evitant la 
pèrdua de nutrients i contribuint a laminar l’aigua de pluja i disminuir el risc de riuades a les valls 
baixes, mentre que la xarxa de torrents constitueix un drenatge natural que facilita a més la 
connectivitat biològica. Per altra banda, les àrees boscoses actuen com a magatzems de 
carboni. 

• Serveis d’aprovisionament: vinculats a les zones agrícoles del municipi, on la plana al·luvial 
agrícola al costat del riu Mogent té un potencial com a servei ecosistèmic d’aprovisionament 
molt important. 

• Serveis culturals: associats a l’àrea forestal del parc de la Serralada Litoral, però també 
d’algunes àrees com ara el santuari de Santa Quitèria i la riba del riu Mogent. D’entre els diversos 
espais que tenen una notable importància per a la identitat, l’espiritualitat i el paisatge de 
Vilanova del Vallès, cal destacar el conjunt del santuari de Santa Quitèria i el poblat ibèric de 
Cèllecs. 
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Plànol. Mapa d’Hàbitats d’interès comunitari(Font: Lavola a partir de les bases del DTES)  

 

Imatges 

  
Figura 6. Esquerra: Vernedes al torrent de Can Nadal a l’hivern. Dreta: bosc mixt d’alzina i pi que predomina a les zones 

forestals del municipi 
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Diagnosi 

Situació actual  Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces • Afectació sobre els hàbitats HIC i les seves 
espècies 

Grau de sensibilitat ambiental 

1: Vernedes i altres boscos de ribera afins 

2: Resta d’HIC 

Molt alta 
Alta 

(1) 

Moderada 

(2) 
Baixa 
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4.3.3 ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

Contingut 

S’analitza amb detall la localització de l’àmbit del Pla respecte als espais protegits i la delimitació 
d’espais oberts que es realitza en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona. 

Descripció i anàlisi 

El municipi de Vilanova del Vallès inclou les següents superfícies d’espais naturals protegits: 

NOM 
SUPERFÍCIE 
DE L’EIN AL 

MUNICIPI (HA) 

% RESPECTE 
SUPERFÍCIE 

MUNICIPI 

SUPERFÍC
IE TOTAL 
EIN (HA) 

% RESPECTE 
SUPERFÍCIE 
TOTAL ESPAI 

Riu Mogent (Congost): espai PEIN i xarxa Natura 
2000 (Codi: ES5110025) 

16,86 1,11 356,73 4,73 

Conreria-Sant Mateu-Céllecs: espai PEIN que forma 
part de l’espai  Xarxa Natura 2000 , Serres del litoral 
septentrional (Codi: ES5110011) 

404,51 26,61 7407,07 5,46 

Font: Lavola a partir de la cartografia del DTES.  

Com mostra la taula anterior, una quarta part del municipi està inclosa dins del Pla d’Espais 
d’Interès  Natural (PEIN) i la Xarxa Natura 2000 de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs. 

L’espai natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs forma part del PEIN, aprovat pel Decret 
328/1992, de 14 de desembre. Es troba situat als municipis de Badalona, Tiana, Santa Maria de 
Martorelles, Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Vallromanes, Vilanova del Vallès, 
Montornès del Vallès, la Roca del Vallès, Argentona, Òrrius, Cabrera de Mar, Cabrils, Vilassar de 
Dalt, Premià de Dalt, Teià i Alella, a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme.  

Els instruments de planificació i gestió d’aquest espai, establerts pel planejament sectorial amb 
caràcter supramunicipal i per tant les determinacions dels quals s’han detallat a l’apartat 3.2, 
són: 

• Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, 
aprovat l’any 2004. Es tracta d’un instrument de desenvolupament del PEIN mitjançant la 
qual es va establir la delimitació definitiva de l’espai així com les corresponents normes 
d’ordenació i protecció específiques que completin el règim bàsic de protecció establert pel 
PEIN. 

• Decret d’ampliació de l’espai de l’any 2013 (Decret 150/2013, de 9 d'abril, pel qual s’aprova 
la modificació del Pla d’espais d’interès natural, aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de 
desembre, en relació amb l’espai de la Conreria - Sant Mateu –Céllecs). Aquest Decret va 
suposar l’ampliació de l’espai protegit en algunes zones. No obstant això, cal tenir en 
compte que, a través de la Sentència Nº128 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
de 13 de març de 2017, s’estima la nul·litat d’aquesta ampliació per manca d’avaluació 
ambiental estratègica. 

• Acord del Govern de la Generalitat GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren 
zones especials de conservació (ZEC) de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de 
la xarxa Natura 2000 i se n'aprova l'instrument de gestió. Caldrà tenir especialment en 
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compte les mesures de conservació d’aplicació que es derivin d’aquest instrument de 
gestió de les ZEC declarades en la regió mediterrània, en relació a la presència d’elements 
clau a Vilanova del Vallès.  

Pel que fa al riu Mogent, inclòs dins de l’espai de la Xarxa Natura 2000 del riu Congost (Codi 
ES5110025) és un espai fluvial molt interessant dins un territori altament antropitzat, que 
serveix a més de corredor biològic entre el massís del Montseny, la serra prelitoral septentrional 
i la costa, en connectar el seu curs aquests espais i discórrer per la plana. Malgrat el seu grau 
d'artificialització, fins i tot es poden trobar comunitats vegetals ripàries característiques dels 
rius mediterranis. A més, algun dels elements artificials introduïts ha suposat la formació de 
sistemes lacustres artificials de gran valor ecològic, paisatgístic i pedagògic que donen empara 
a nombroses espècies d’aus i han aconseguit un elevat grau d’integració amb l’entorn físic i 
natural. Es troba situat als municipis de la Garriga, les Franqueses del Vallès,  Canovelles, 
Granollers, la Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, Montornès del Vallès, Montmeló, Martorelles, 
Mollet del Vallès i la Llagosta. Cal destacar les tasques municipals per la millora paisatgística i 
ambiental de les ribes d’aquest riu en els darrers anys,  

Els instruments de planificació i gestió d’aquest espai són:  

• Acord del Govern de la Generalitat GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren 
zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la 
xarxa Natura 2000 i se n'aprova l'instrument de gestió. Caldrà tenir especialment en 
compte les mesures de conservació d’aplicació que es derivin d’aquest instrument de 
gestió de les ZEC declarades en la regió mediterrània, en relació a la presència d’elements 
clau a Vilanova del Vallès.  

Sistema d’espais oberts del PTMB 

Com s’ha descrit a l’apartat 3.1.1 més de la meitat de la superfície del terme municipal té 
consideració de sòls de protecció especial (un 61%) del Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
(PTMB). En aquesta categoria s’hi inclouen, a més dels sòls protegits sectorialment descrits 
anteriorment (PEIN i Xarxa Natura 2000, els quals representen un 27,7% del terme), els sòls de 
protecció especial pel seu interès natural i agrari de la franja longitudinal de caràcter forestal 
entre els barris de Ca l’Alegre i Rodes, que inclou el turó de Can Galvany, amb la finalitat de donar 
continuïtat a la serralada litoral, i la plana agrícola de Valldoriolf, que forma part dels espais 
propis dels mosaics agroforestals de la plana del Vallès. La regulació específica d’aquesta 
tipologia d’espais oberts s’estableix a l’article 2.6 de les Normes d’Ordenació Territorial del PTMB.  

Pel que fa als sòls de protecció preventiva, representen un 14% de la superfície del municipi, 
incloent-se en aquesta tipologia els sòls forestals de la zona del turó de Can Nadal, entre els 
barris de Can Nadal i Ca l’Alegre, la zona de Santa Quitèria i el parc mediambiental de Santa 
Quitèria (abans sorrera de Can Cartró), així com el Pla del Notari i les zones agrícoles de l’extrem 
nord-est del municipi. La regulació del sòl de protecció preventiva ve donada per l’article 2.9 de 
les Normes d’Ordenació Territorial del PTMB. 
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Plànol. Espais Protegits (Font: Lavola a partir de les bases del DTES)  

 

Diagnosi 

Situació actual Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 

• Afectació sobre els valors dels espais 
naturals protegits. 

• Afectacions a sòls de protecció 
especial del PTMB 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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4.3.4 ALTRES ESPAIS I ELEMENTS DE RELLEVÀNCIA AMBIENTAL 

ALTRES ESPAIS I ELEMENTS DE RELLEVÀNCIA AMBIENTAL 

Contingut 

Per tal de complementar l’anterior apartat i caracteritzar detalladament el patrimoni natural de 
l’àmbit d’estudi, en la present s’identifiquen i es descriuen altres elements considerats de valor 
ambiental de l’àmbit d’estudi que s’han identificat com a tals a través de la informació 
disponible, del treball de camp realitzat i de la informació proporcionada pels tècnics municipals 
coneixedors del territori. 

Descripció i anàlisi 

La Diagnosi dels espais lliures del municipi de Vilanova del Vallès, elaborada per l’Oficina Tècnica 
de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona (març 2015), identifica diverses 
àrees d’interès faunístic i florístic al municipi les característiques de les quals es detallen a 
continuació. 

Àrees d’interès florístic: 

• Pla del Notari: s’hi localitza una població de Linaria viscosa, tot i que tal i com cita l’estudi 
del SITXELL segons els experts de la Flora Ibèrica seria un poblament al·lòcton, atès que 
aquesta espècie es localitza essencialment al sud de la península. 

• Torrent de Céllecs: a la zona compresa entre la font de Céllecs i la urbanització de les 
Roquetes, per la presència d’estepa ladanífera (Cistus ladanifer), espècie de flora vascular 
d’interès de conservació al Parc de la Serralada Litoral.  

• Torrent de Can Pei, torrent de les Ginesteres i torrent de Céllecs, dins la considerada zona 
culminant de Céllecs, íntegrament dins l’espai protegit, per la presència de Carex grioletti, 
espècie de flora vascular d’interès de conservació al Parc de la Serralada Litoral. 

Àrees d’interès faunístic:  

• Zona compresa entre el Turó d’en Lloberes i la riera de Can Nadal: territori de rapinyaires 
forestals per la presència d’astor (Accipiter gentilis), dins l’espai protegit del Parc de la 
Serralada Litoral, zona en la qual caldria prendre mesures per tal que les pràctiques 
silvícoles no puguin afectar aquesta espècie. 

• Coves d’en Nadal: àrea de conservació de quiròpters forestals dins l’espai protegit del Parc 
de la Serralada Litoral. 

• Hàbitats aquàtics d’interès: al municipi hi ha dues basses d’ús agrícola que ja no s’utilitzen i 
que estan integrades en el medi forestal, fet que els hi atorga una elevada potencialitat 
com a espais per a la conservació de la biodiversitat. Es tracta de la bassa de Can Nadal i la 
bassa de Can Maimó, ambdues  dins l’espai protegit del Parc de la Serralada Litoral. Per altra 
banda, a l’entorn urbà hi ha dues basses agrícoles sense ús que poden oferir serveis 
ecosistèmics: la bassa del Molinet (que actualment forma part de la xarxa freàtica per al reg 
municipal), al parc del mateix nom, i la bassa de Can Safont. També existeix la bassa 
abandonada de la Font de Sant Jordi i 3 basses a la zona agrícola en funcionament. 



 

  

53 

POUM de Vilanova del Vallès 

Document Inicial Estratègic 

• Fonts: s’identifiquen quatre fonts rellevants per a la conservació de la flora i la fauna per les 
característiques del seu entorn natural: la font de Sant Jordi (prop de l’església de Santa 
Quitèria i amb una bassa de reg important), la font de Santa Margarida, la font del Porc i la 
font de Sant Jaume. 

Per altra banda, segons la diagnosi del Pla director del verd urbà de Vilanova del Vallès (PDVU)15 
el municipi compta amb altres espais verds d’interès, com els grans parcs, que es considera que 
tenen un bon potencial de consolidació i ampliació amb els boscos propers com a eix 
vertebrador, i amb una elevada presència d’espais verds de transició amb l’entorn. Destaquen el 
bosc de la Casa Nova, el bosc de Can Maltes (o del Parc del Bosc de les Escoles), el bosc de Can 
Cebrià i el bosc de les Roquetes, a més del Bosc dels Capellans, si bé donada la seva qualificació 
com a sòl urbanitzable no està incorporat al PDVU. Cal precisar que no tots aquests espais són 
públics, essent necessària la definició d’un bon marc de gestió per determinar accions de 
protecció. 

Al 2016, el PDVU va identificar diversos problemes d’aquests boscos, tals com la compactació 
excessiva per l'ús intens i la conseqüent erosió elevada (al bosc de Can Maltes), la presència 
d’arbres amb risc de caiguda i zones embardissades amb risc d’incendi (al bosc de Can Cebrià i al 
bosc de les Roquetes) o els abocaments de terres i runes. 

Pel que fa a les espècies de fauna d’interès16, en els mosaics de conreus i boscos del municipi hi 
trobem dues espècies vulnerables com són la perdiu comuna (Alectoris rufa) i la tòrtora comuna 
(Streptotelia turtur), un fet que permet concloure que aquest mosaic d’hàbitats té un valor de 
conservació que caldria mantenir.  

Les poblacions de mamífers a Vilanova del Vallès són les habituals dels ambients mediterranis 
(Porc senglar, cabirol, cabra salvatge, guineu, teixó, fagina, geneta, mostela, conill, eriçó comú, 
rata cellarda, musaranya comuna,...). Tanmateix, pel fet de tractar-se d’un mosaic agroforestal 
poden aparèixer diferents espècies de rates pinyades amb estats de conservació vulnerable i en 
perill. La pervivència d’aquest grup de mamífers depèn en bona part de la qualitat dels insectes i, 
per això, una agricultura sense elements tòxics és fonamental per a la seva conservació. En els 
ambients aquàtics és probable que es trobi una espècie de rata pinyada en perill, el rat penat de 
peus grans (Myotis capaccinii). La presència d’aquesta espècie està vinculada a l’hàbitat fluvial 
del riu Mogent. 

El visó americà, escapat de granges pelleteres, s’observa en diferents trams del riu Mogent, però 
no ha estat detectat encara en el tram de Vilanova del Vallès. Així mateix, de vegades es pot 
sorprendre algun cabirol alimentant-se a les zones cultivades. Una espècie problemàtica per a 
l’activitat pagesa de la zona. 

Pel que fa als rèptils, destaca la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), espècie vulnerable i 
present en el riu Mogent. 

Cal posar en relleu, especialment, pel seu valor en termes de fauna i flora, tot l’espai protegit 
corresponent a la Serralada Litoral la qual, per la seva ubicació geogràfica i les diferències de 
relleu i orientació, originen una notable riquesa d’espècies i diversitat de sistemes naturals. 

 

 

                                                                            
 
15 Servei d’equipaments i espai públic de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Vilanova del Vallès. Redacció: Eliseu Guillamon Villalba. 2016.  
16 Diagnosi dels espais lliures del municipi de Vilanova del Vallès, elaborada per l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de 
la Diputació de Barcelona (març 2015) - SITXELL: per als ocells a partir de dades de l’Institut Català d’Ornitologia, per als mamífers i 
rèptils a partir de dades de l’empresa Minuartia.  
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Plànol. Altres espais de rellevància ambiental (Font: Lavola a partir de les bases de la 
Diputació de Barcelona i el DTES) 
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Plànol. Espais verds urbans(Font: Pla director del verd urbà de Vilanova del Vallès) 

 

Diagnosi 

Situació actual Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces • Antropització i pressió sobre les zones 
d’interès faunístic i florístic 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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4.3.5 CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

Contingut 

S’analitza l’esquema de connectivitat ecològica existent al municipi en relació amb el seu entorn 
més proper, vetllant per la identificació dels fluxos de connexió de major rellevància així com 
dels elements que fragmenten o amenacen la permeabilitat del territori. 

Descripció i anàlisi 

Per mantenir el patrimoni natural, a més de protegir unes determinades àrees, també cal 
garantir l’existència d’una xarxa de connexió entre elles per tal d’assegurar el manteniment de la 
seva funcionalitat i permanència i, alhora, per permetre una certa resiliència a possibles 
esdeveniments desfavorables. En aquest apartat, per tal de comprendre el procés de la 
connectivitat ecològica a la zona en què s’enquadra l’àmbit d’estudi, es consideren dues 
dimensions del territori: la permeabilitat ecològica, entesa com la qualitat de l’entorn per 
facilitar els moviments ecològics a través seu, i les barreres ecològiques, que corresponen a 
aquells elements dificultadors d’aquests moviments. 

El municipi de Vilanova del Vallès es situa a cavall entre la zona d’elevada permeabilitat 
ecològica de la Serralada Litoral, identificada com a connector a escala territorial pel PTMB, i una 
zona de pas de grans infraestructures (AP-7 i TAV) a l’entorn de la qual proliferen les zones 
industrials i grans equipaments com el Circuit de Catalunya. Per tant, la permeabilitat ecològica 
és elevada a la meitat sud-est del municipi i més baixa a la meitat nord. 

Pel que fa a elements amb potencial connector, és important tenir en compte el paper que juga 
la xarxa hidrogràfica. Els sistemes fluvials són elements estratègics per garantir la permeabilitat 
del territori, en tant que esdevenen fluxos biològics tant a escala local com regional. En aquest 
element cal incloure-hi el propi curs fluvial i el seu espai inundat o inundable amb la 
corresponent vegetació de ribera. En el cas de Vilanova del Vallès destaca el paper connector del 
riu Mogent, reconegut a escala territorial pel PTMB, tot i la seva mala qualitat físico-química 
(veure apartat 4.3.6), ja que la presència de zones amb una comunitat de ribera interessant i el 
manteniment de l’activitat agrícola al seu entorn defineixen una zona tampó entre l’espai i l’àrea 
més urbanitzada garantint la seva funció connectora. Segons el Pla d’Acció per a la Conservació 
de la Biodiversitat i la Connectivitat a la Plana del Vallès (ADENC, 2006), el Mogent aigües amunt 
de Vilanova del Vallès presenta importants valors naturals, ja que en el tram entre la Roca del 
Vallès i Vilanova del Vallès conté les principals masses de bosc de ribera pròpiament de la plana 
del Vallès. La connectivitat del riu Mogent està necessàriament associada a la seva plana 
agrícola que s’hauria de protegir globalment com a espai rellevant per als hàbitats i amb un 
elevat risc de fragmentació. 

Al límit del terme amb la Roca del Vallès i confrontant amb la riba esquerra del riu Mogent es 
localitza l’espai agroforestal del Sorret, classificat com a sòl urbà pel planejament vigent (UA17) 
on actualment es manté l’activitat agrícola i que, segons les recomanacions de l’estudi de 
Diagnosi dels espais lliures del municipi (SITXELL), se n’hauria de revisar la classificació ja que 
constitueix una falca clau en l’espai connector que suposa el riu Mogent i es troba situat, a més, 
en zona inundable. 

Altres cursos fluvials amb un interès connector, atenent a la presència d’un bosc de ribera 
d’interès associat, són el torrent de Céllecs, la riera de Can Nadal i en menor mesura, la riera 
d’Ardenya. En aquest sentit, cal destacar que, tal i com recull l’Auditoria Ambiental de Vilanova 
del Vallès, l’any 2006 l’Ajuntament de Vilanova del Vallès va sol·licitar incloure la riera d’Ardenya i 
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el torrent d’en Céllecs a la Xarxa Natura 2000 per l’elevat interès de connectors biològics entre 
l’espai PEIN i el riu Mogent, si bé finalment aquests cursos fluvials no es van incorporar a la 
delimitació definitiva de l’espai. 

D’altra banda, a la meitat nord del municipi la plana agrícola de Valldoriolf té un cert valor 
connector, especialment pels marges dels camps i torrents associats, en la qual la carretera de 
Valldoriolf (BV-5159) i el tren d’alta velocitat constitueixen un element amb efecte barrera. En 
relació al TAV, cal destacar que el seu pas en túnel per la zona del Pla de Can Cristòfol permet el 
manteniment dels fluxos de connectivitat per aquesta zona, escanyada pel nord per la 
presència del centre penitenciari de Quatre Camins. 

En direcció est, es troba la zona més muntanyosa del municipi, on al llarg del temps s’han 
desenvolupat diferents urbanitzacions disperses com són les Roquetes, Bosc Ruscalleda, al 
nord del terme, a la zona central Ca l’Alegre, Can Bosc, Can Jornet, el Xaragall i Can Rabassa i Can 
Nadal. 

A la meitat sud-est del municipi, per al manteniment de la connectivitat biològica dels diferents 
espais no urbanitzables amb l’espai PEIN, és rellevant el manteniment de les àrees forestals 
entre les diferents urbanitzacions i que les diferents urbanitzacions no s’uneixin formant una 
barrera contínua. Tal i com descriu l’Auditoria Ambiental de Vilanova del Vallès, existeix un punt 
crític entre Can Rabassa i Can Jornet, ja que l’espai que les separa és un espai no urbanitzable 
pel qual discorre la riera d’Ardenya amb un estat força degradat. 

En quant a les barreres ecològiques, és rellevant el pas de l’autopista AP-7 (IMD mitjana de 
106.933, en data 2016) per l’extrem nord del municipi per la fragmentació lineal que suposa el 
pas de més de 40.000 vehicles diaris. En menor mesura, les carreteres BV-5001 Santa Coloma 
de Gramenet – la Roca del Vallès (IMD mitjana de 5.134, en data 2013) i la BP-5002 Alella – 
Vilanova del Vallès(IMD mitjana de 6.095, en data 2012) que travessen el municipi tenen un 
efecte barrera sobre les poblacions faunístiques de l’entorn.  
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Plànol. Connectivitat ecològica (Font: Lavola) 

 

Diagnosi 

Situació actual Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 

• Creació de continus urbans entre diferents 
barris. 

• Transformació urbanística del sòl urbà del 
Sorret situat a l’eix connector del riu 
Mogent.  

• Estat de conservació millorable d’algun 
curs fluvial i l’entorn de ribera. 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 



 

  

59 

POUM de Vilanova del Vallès 

Document Inicial Estratègic 

4.3.6 HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRÀNIA 

HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRÀNIA 

Contingut 

En el present apartat es realitza una anàlisi dels cursos fluvials identificats a l’àmbit així com de les 
masses d’aigua subterrànies que corresponen, en tant que són els elements que conformen el 
cicle de l’aigua. 

Descripció i anàlisi 

El principal curs fluvial de Vilanova del Vallès és el riu Mogent, que travessa el municipi de nord-est 
a sud-oest. Pertany a la conca del Besòs, la seva subconca té una superfície de 180 km2 i el riu té  
una longitud de 31,4 km, naixent de les aigües que provenen del Pla de la Calma, de les rieres de 
Cànoves i de Vilamajor, i unint-se al riu Congost a l’alçada de Montmeló per formar el Besòs.  

El riu Mogent en el tram entre la depuradora de Vilanova del Vallès i la seva confluència amb el riu 
Congost presenta un estat general dolent17. Aquest fet ve determinat per un estat ecològic 
mediocre, especialment per la seva mala qualitat físico-química, amb nivells elevats de clorurs, 
conductivitat, fosfats, nitrats i TOC, i valor mediocre de qualitat biològica. Les dades presentades 
corresponen a les darreres oficials disponibles, derivades de l’Informe de Seguiment de l’estat de 
les masses d’aigua publicat per l’ACA l’any 2015. 

Les principals pressions a les quals està sotmesa aquesta massa d’aigua i que condicionen el seu 
estat són: l’endegament de la llera, els usos del sòl a les riberes, la presència d’infraestructures i 
serveis en espais fluvials i la presència d’espècies invasores. Cal tenir en compte que segons la 
base de dades del projecte EXOAQUA (millora de la base de dades de les espècies exòtiques del 
medi aquàtic de Catalunya), promogut per l'ACA i dut a terme per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (CREAF)18, en aquest tram del riu Mogent es té constància de la presència de fins a 100 
espècies exòtiques, incloent plantes, invertebrats, algues, herpetofauna, peixos, ocells i mamífers. 

Pel que fa a la resta de cursos fluvials del municipi, tots de caràcter estacional i que conflueixen en 
el Mogent, els més destacats els del marge esquerre que davallen de la Serralada Litoral: el Torrent 
de Céllecs, que es forma a partir de la confluència del Torrent de Ginesteres amb el Torrent de Can 
Pei i la Riera d’Ardenya que es forma a partir de la confluència de la Riera de Can Nadal i del Torrent 
de Can Maymó i posteriorment dona lloc a la Riera de Vallromanes.  

Tal i com descriu l’auditoria ambiental municipal, els elevats pendents dels torrents que neixen a la 
Serralada Prelitoral per la diferència de cotes topogràfiques i les considerables dimensions de les 
conques de recepció provoquen que en èpoques de pluges intenses, els cabals desguassats siguin 
molt importants. Si bé l’auditoria ambiental és de 2007, es consideren vàlides aquestes 
conclusions. 

Els torrents del marge dret, que neixen als relleus localitzats al nord del municipi son: el Torrent de 
Valldoriolf, el Torrent de Can Cristòfol i el Torrent dels Batlles. 

No es disposa de dades de la qualitat de les aigües d’aquests torrents.  

Pel que fa a les aigües subterrànies, tal i com descriu l’auditoria ambiental municipal, el terme 
municipal de Vilanova del Vallès s’inclou dins d’un sistema hidrogeològic complex, a cavall entre 

                                                                            
 
17 Estat de les masses d'aigua a Catalunya – Agència Catalana de l’Aigua (Dades corresponents a l’any 2015) 
18 Andreu, J., Pino, J., Rodríguez-Labajos, B. i Munné, A. (2011). Avaluació de l’estat i el risc d’invasió per espècies exòtiques dels 
ecosistemes aquàtics de Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. 
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dos àrees hidrogeològiques: la de Collserola-Maresme i la Depressió del Vallès.  

A la part del terme municipal que pertany a la Depressió del Vallès poden diferenciar-se dos 
sistemes aqüífers: l’aqüífer al·luvial, lligat a les terrasses quaternàries del riu Mogent i l’aqüífer 
multicapa format pels materials terciaris. Aquesta zona s’inclou a la massa d’aigua dels Al·luvials 
del Vallès, que presenta un estat general dolent, per l’alteració del seu estat químic per presència 
de nivells elevats de nitrats i, de forma puntual, de percloroetilè, mentre que l’estat quantitatiu és 
bo. 

Per altra banda,  a la part del municipi inclosa dins de la Serralada Litoral també poden diferenciar-
se dos tipus d’aqüífers, encara que de poca importància: aqüífer format pels trams fracturats en 
els materials granítics i aqüífer format per materials detrítics, procedents de la descomposició del 
granit, acumulats al fons de les rieres i de les depressions. 

No es localitzen aqüífers protegits al municipi, però limita amb els aqüífers protegits del Baix 
Maresme i de la Riera d’Argentona (el límit dels quals ressegueix el límit de terme municipal). 

Per altra banda, tot el municipi està declarat com a vulnerable per contaminació de nitrats pel 
Decret 476/2004. 

Imatges 

 
Figura 7. El riu Mogent al seu pas pel municipi 

Diagnosi 

Situació actual Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 

• Afectació sobre el riu i els seus afluents  
• Impacte sobre l’estat qualitatiu i 

quantitatiu de l’aqüífer 
• Alteració dels règims d’escorrentia 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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4.3.7 ABASTAMENT I SANEJAMENT 

ABASTAMENT I SANEJAMENT 

Contingut 

S’analitzen els sistemes d’abastament i sanejament existents actualment al municipi per tal de 
poder valorar l’impacte de les propostes del POUM. 

Descripció i anàlisi 

El sistema d’abastament19 d’aigua potable de Vilanova del Vallès està format per la suma de les 
diferents xarxes que proveeixen els diferents nuclis residencials del municipi, gestionades per 
tres gestors privats: CADAC SL, Mompart SL i Sorea SA. Per altra banda, cal tenir en compte que la 
xarxa gestionada per CADAC SL està integrada als municipis veïns de Montornès del Vallès i 
Vallromanes, i el barri de Can Rabassa és gestionat per Sorea des del municipi veí de 
Vallromanes. L’origen de l’aigua és principalment el sistema Aigües Ter- Llobregat, excepte la 
xarxa gestionada per Mompart SL, que s’abasteix d’un pou propi. No obstant això, cal ressaltar 
que l’Ajuntament està treballant per unificar la gestió i la propietat de la xarxa després d’haver 
arribat a un acord amb CADAC i d’haver intervingut la xarxa d’aigües Mompart. 

A banda de l’actual disparitat de gestors, juntament amb l’abrupta orografia on estan situades 
les urbanitzacions, dificulten la gestió del sistema d’abastament municipal d’aigua, de forma que 
el dimensionat de les xarxes moltes vegades és insuficient per abastir les demandes actuals. 
Amb dades de l’any 2008, el consum total anual és de 236.962 m3/any, la dotació en alta és de 
202 l/hab/dia i el rendiment de la xarxa es situa en el 72%, podent incrementar-se fins al 85% 
amb la implantació de diverses mesures per tal de reduir les pèrdues i els consums no 
autoritzats. El Pla director del servei d'abastament d'aigua potable realitza una prognosi de les 
dotacions necessàries per a l’any 2025 segons les previsions de creixement del planejament 
vigent, amb una població de 8.137 habitants i una dotació de 195 l/hab/dia, assolint un consum 
total de 493.000 m3/any.  

Una de les principals actuacions contemplades al Pla director és la incorporació d’un nou dipòsit 
de 3.000 m3 a la zona del Bosc dels Capellans, que s’afegiria als 9 dipòsits existents actualment.  

El Pla director també contempla la incorporació de l’aprofitament dels recursos hídrics propis del 
pou Municipal com a complement de l’aigua provinent del sistema ATLL, que ja s’ha posat en 
marxa en els darrers anys amb la creació d’una xarxa freàtica per al reg municipal del casc urbà. 
Aquesta xarxa d’aigua freàtica ha comportat també la recuperació de la bassa del Molinet com a 
sobreeixidor de la mina i com a dipòsit intermig per al reg. L’aigua freàtica sobrant és bombejada 
per realimentar directament el pou o l’aqüífer del riu Mogent, contribuint a la recuperació de 
l’aqüífer del riu Mogent i al manteniment de la flora i fauna, a banda de potenciar l’estalvi d’aigua 
potable.  

A continuació es mostren les dades d’evolució de consum d’aigua al municipi proporcionades per 
l’Agència Catalana de l’Aigua: 

 

 

 

                                                                            
 
19 Segons el Pla director del servei d'abastament d'aigua potable del municipi 2010-2025, no aprovat.  
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Figura 8. Consums d’aigua de Vilanova del Vallès  (2010-2016) 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 

En quant al sanejament, la major part de les aigües que s’aboquen a la xarxa de clavegueram del 
municipi són tractades a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Montornès del 
Vallès. Per altra banda, a l’entrada del riu Mogent al municipi, al seu marge dret, hi ha l’EDAR de 
Vilanova del Vallès, on es tracten majoritàriament aigües residuals provinents d’altres municipis. 
Ambdues EDAR’s són gestionades pel Consorci Besòs-Tordera. A continuació es resumeixen les 
principals característiques d’aquests sistemes de sanejament:  

• Sistema Montornès del Vallès: situada al Pla de Can Buscarons, al terme municipal de 
Montornès del Vallès, tracta les aigües residuals de Montornès del Vallès, Parets del Vallès, 
Vilanova del Vallès, Montmeló, Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt, Vallromanes i una vessant de 
Granollers i Mollet, així com les aigües residuals generades pels seus assentaments 
industrials que no disposen de depuració pròpia. La xarxa de col·lectors en alta és 
d’aproximadament 64 km de longitud en el seu conjunt. Pel municipi de Vilanova del Vallès 
discorren paral·lelament a les lleres del riu Mogent i la riera de Vallromanes. És una 
depuradora de tractament biològic amb eliminació de nitrogen, i el seu cabal de disseny és 
de 40.000 m3/dia, corresponent a una població equivalent de 300.000 habitants. Segons 
les dades d’explotació del darrer any, el seu cabal mitjà diari es situa entre els 25.000 i 
30.000 m3/dia, lluny del seu cabal màxim20.  

• Sistema Vilanova del Vallès:  situada al marge dret del riu Mogent, a l’entrada del riu al 
municipi de Vilanova del Vallès. Es tracta d’una depuradora biològica amb reducció de 
nutrients que tracta les aigües residuals urbanes i industrials del terme municipal de la 
Roca del Vallès, així com d’algunes zones de Granollers i Les Franqueses. La seva xarxa de 
col·lectors en alta és de 13 km de longitud, que al municipi de Vilanova del Vallès segueixen 
el curs del torrent de Valldoriolf. Està dissenyada per tractar 5.000 m3/dia, que suposa una 
població de 25.000 habitants. Segons les dades d’explotació del darrer any, el seu cabal 
mitjà diari es situa entre els 4.000 i 5.000 m3/dia, pròxima al seu cabal màxim21. 

                                                                            
 
20 Agència Catalana de l’Aigua. Dades de setembre 2016 a juliol 2017.  
21 Ídem anterior.  
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S’han fet diverses obres d’infraestructura local per a la construcció de diversos col·lectors de 
sanejament als barris que permeten la connexió de les urbanitzacions al sistema de 
sanejament. 

Diagnosi 

Situació actual Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 

• Deficiències a les xarxes d’abastament i 
sanejament actuals 

• Increment del consum d’aigua d’abastament 
• Increment de la generació d’aigües residuals 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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4.3.8 RISCOS NATURALS  

RISCOS NATURALS  

Contingut 

En aquesta fitxa s’analitzen els riscos naturals, entesos com els que no deriven de l’acció 
antròpica sinó de factors naturals, que s’han detectat a l’àmbit d’estudi atès que donen lloc a 
successos extrems de caràcter excepcional i poden originar situacions de perill. En concret, 
s’analitzen els següents riscos naturals: risc d’inundacions, risc d’incendi forestal i risc geològic.  

Descripció i anàlisi 

Pel que fa al risc d’inundació, la presència d'un curs hídric de la entitat del riu Mogent ja fa 
preveure l'existència de zones inundables associades al seu comportament hidrològic. A banda, 
també cal considerar el pas d’altres rieres com la d’Ardenya o el torrent de Céllecs, amb una 
dinàmica força torrencial, susceptibles de produir avingudes. De manera preliminar, cal indicar 
que a l’entorn del riu Mogent es delimiten zones inundables per diferents períodes de retorn. Les 
zones inundables per a un període de retorn de 100 anys afecten part del nucli urbà al nord del 
Passeig del Centenari. Per altra banda, els cursos com el torrent de Céllecs i la riera d’Ardenya, es 
consideren potencialment inundables segons criteris geomorfològics del terreny. A més a més, 
segons el pla INUNCAT, Vilanova del Vallès es classifica com a municipi amb risc alt de patir 
inundacions, fet pel qual està obligat a considerar aquest risc en la planificació municipal 
d’actuació en front d’emergències.  Amb tot, en el marc de l’elaboració del POUM de Vilanova del 
Vallès, s’està realitzant un estudi d’inundabilitat específic, els resultats del qual es prendran en 
consideració en el procediment d’avaluació ambiental així com en la definició de la proposta del 
POUM. 

L’extensa ocupació de les masses forestals al municipi fa que el risc d’incendi, sigui un aspecte 
a tenir en consideració. Les zones forestals de la meitat sud-est del municipi presenten un risc 
entre moderat i alt d’incendi forestal segons el Mapa de perill bàsic d’incendi forestal. Per altra 
banda és important posar en relleu que l’estructura de la implantació urbana a Vilanova del 
Vallès comporta la necessitat de prendre en especial atenció la Llei 5/2003 de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i 
les instal·lacions situats en terrenys forestals i el Decret 123/2005 de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
En aquest sentit, segons fonts municipals les urbanitzacions de Can Bosc, Can Nadal, Ca l’Alegre, 
la Casa Nova i del Bosc Ruscalleda compten amb el corresponent Pla de prevenció d’incendis 
forestals a les urbanitzacions, en els quals es defineixen les franges perimetrals de baixa 
combustibilitat per a millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i 
disminuir el risc de propagació d’un incendi urbà cap a l’exterior de la urbanització. La resta de 
barris situats en contacte amb terrenys forestals compten amb  franges exteriors de protecció, 
donant compliment a l’establert a la normativa sectorial.  Entre els elements vulnerables 
identificats al Pla de prevenció municipal d’incendis forestals hi ha, a banda de les 
urbanitzacions, diverses masies habitables situades enmig de les masses forestals. 

Els anomenats riscos geològics solen trobar-se fortament condicionats per trets característics 
bàsics del territori. El Mapa per a la prevenció de riscos geològics a escala 1:25.000 no identifica 
cap àrea de risc geològic al municipi22. 

Per altra banda, la caracterització de riscos geològics gravitatoris potencials realitzada en el 

                                                                            
 
22 Mapa per a la Prevenció de Riscos Geològics 1:25.000, ICGC. Full: Mollet del Vallès 393-1-2 (73-30). 2012.  
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marc del projecte SITXELL en base a les grans unitats geomorfològiques i a les grans unitats 
litològiques a escala 1:50.000 identifica diferents zones d’erosionabilitat alta així com zones 
amb potencial caiguda de roques que coincideixen amb algunes de les zones de major pendent 
del municipi, a l’extrem est i sud-est, als vessants del Turó de Céllecs, Turó Rodó, Turó de Can 
Nadal i Turó d’en Lloberes. En alguns casos aquestes zones amb potencial caiguda de roques 
afecten part de zones urbanitzades existents, com part del barri de les Roquetes i de Can 
Rabassa i una petita part de Can Nadal. 

Per tal d’aprofundir en el coneixement d’aquest risc, l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics 
(EIRG) a Vilanova del Vallès, realitzat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (2017), 
analitza la perillositat geològica d’origen natural relacionada amb els següents riscos: 
moviments del terreny (moviments de vessant i esfondraments), fluxos torrencials associats a 
cons de dejecció, esfondraments (subsidències, col·lapses), inundabilitat i sismicitat.  

Aquest estudi ha localitzat alguns petits sectors o punts amb blocs i boles granítiques 
dispersos, o en forma de talús, pels que s'ha dut a terme la valoració de la perillositat natural per 
despreniments i que es citen a continuació: 

• Àrea de Can Nadal: Correspon als blocs situats al sector de les coves de Can Nadal situats 
en un vessant amb pendents significatives. En aquest indret s'ha detectat alguns indicis de 
blocs dinamitzats pel que s'ha estimat una perillositat baixa a mitjana. Es recomana 
efectuar un reconeixement detallat del vessant per identificar potencials inestabilitats i, si 
és el cas, la necessitat de prendre mesures de protecció. 

• Àrea de Can Bosc: En el carrer Alzina, s'ha localitzat una parcel·la amb presència de blocs 
dispersos que s’ha valorat amb una perillositat baixa a molt baixa. Es recomanen 
actuacions puntuals que podrien consistir en la fragmentació d’un dels blocs per 
minimitzar la seva perillositat,. 

• Àrees de Bosc Ruscalleda, Ca l'Alegre, les Roquetes i el Xaragall: Es tracta d'àrees similars 
en les que es s'observen blocs, en general decimètrics, sobre pendents relativament 
suaus. En totes aquestes àrees s'ha estimat una perillositat natural per despreniments 
entre baixa i negligible. 

Malgrat que, de forma general, els vessants es troben en una situació aparentment estable, cal 
tenir en compte que la modificació de la seva morfologia podria generar inestabilitats. Per tant, 
es recomana que les actuacions que s’hi realitzin tinguin cura en evitar la seva inestabilització i 
que els estudis geotècnics previs a la realització d’edificacions, especialment en el cas de 
realitzar desmunts o càrregues en el terreny, considerin l’efecte sobre l'estabilitat dels vessant. 
En la majoria del casos es podrà mitigar la reduïda perillositat natural mitjançant actuacions 
puntuals específiques amb maquinaria convencional. 

En relació als esfondraments i fluxos torrencials, no s’han observat indicis, de forma que es 
considera una perillositat molt baixa o negligible per esfondraments.  

Pel que fa a la perillositat relacionada amb la inundabilitat, tenint en compte l’existència 
d’episodis històrics d’inundabilitat al riu Mogent, el règim pluviomètric i les característiques 
fisiogràfiques de les conques hídriques de torrents i rieres, es recomana la realització d’un 
estudi d’inundabilitat del riu Mogent i tributaris al seu pas pel terme municipal. Cal tenir en 
compte també algun episodi extraordinari a la Rierda d’Ardenya, per la seva incidència al Camí de 
Vilassar. 

A nivell de planejament, caldrà vetllar també perquè el desenvolupament urbanístic tingui en 
compte les limitacions que es determinen tant Text refós de la Llei d’urbanisme com el seu 
Reglament, quan estipulen que el planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els 
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terrenys de pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de 
creixement dels nuclis existents.  

En aquest sentit, un 56% del municipi presenta pendents superiors al 20%, principalment al sud-
oest, mentre que les zones més planeres (pendent inferior al 5%) representen un 27% del 
municipi, principalment al nord-est. Diversos dels barris residencials existents es localitzen en 
zones amb pendents superiors al 20%: les Roquetes, Bosc Ruscalleda, Ca l’Alegre, Can Bosc, Can 
Rabassa, Can Jornet, el Xargall i Can Nadal. La presència de forts pendents provoca problemes 
urbanístics pel que fa al sistema viari, dificultat de circulació de certs vehicles de serveis com 
l’autobús o el camió d’escombraries en algunes zones, necessitat d’estabilització dels talussos, 
etc.  

Hi ha altres riscos naturals que poden afectar el municipi com són: 

• Risc sísmic, segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el municipi es situa en una 
zona d’intensitat sísmica VII-VIII. A Vilanova del Vallès, l’acció d’un terratrèmol afectarà de 
forma diferent al municipi segons el tipus de relleu i geologia existent. En zones 
muntanyoses, el risc intrínsec estarà en la caiguda d’arbrat i pedra, mentre que en zona 
urbana, afectarà pròpiament als edificis. Segons el Pla SISMICAT el municipi de Vilanova del 
Vallès està obligat a elaborar el Pla d’Actuació Municipal ja que representa una intensitat 
sísmica igual o superior a VII(500 anys). 

• Risc de ventades, segons l’annex II (Planificació municipal) del Pla d’emergències VENTCAT, 
Vilanova del Vallès no està obligat a redactar el pla en no superar el llindar de vent de ratxes 
màximes de 20 m/s més de 10 dies l’any ni superar els 20.000 habitants. Tanmateix, les 
experiències en el temporal al llarg del temps fan necessari establir un protocol d’actuació 
específic per a episodis de fortes ventades, fet pel qual s’inclou un procediment operatiu 
per a aquest risc en el DUPROCIM i s’identifiquen les possibles franges de caiguda d’arbres a 
la xarxa viària del municipi.  

• Risc de nevades, Vilanova del Vallès no està obligat a elaborar el pla d’emergències per 
nevades, degut a que pot nevar en qualsevol zona de Catalunya però no existeixen cotes 
més altes dels 400 m d’altura. En aquest sentit, s’inclou un procediment operatiu per a 
aquest risc en el DUPROCIM i s’identifiquen les rutes prioritàries de neteja i distribució de 
fundents. 

Cal citar que l’ajuntament ha aprovat inicialment el DUPROCIM com a document unitari per a la 
planificació municipal enfront els riscos que són d’afectació, tant naturals com tecnològics. 

Diagnosi 

Situació actual Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 

• Implantació d’usos en zones amb 
potencialitat de patir esdeveniments 
associats als riscos descrits. 

• Alteració dels règims d’escorrentia 
• Possible augment del risc d’incendi en 

zones en contacte amb zones forestals  

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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4.3.9 RISCOS TECNOLÒGICS 

RISCOS TECNOLÒGICS 

Contingut 

Tot seguit s’analitza aquells riscos tecnològics que s’han identificat com a potencials al municipi, 
concretament el risc químic i el risc de transport de mercaderies perilloses. 

Descripció i anàlisi 

Risc químic: 

Si bé al municipi de Vilanova del Vallès no es localitza cap establiment inclòs al PLASEQCAT segons 
el Mapa de Protecció Civil , una petita zona a l’extrem nord-oest del municipi es veu afectada per   la 
zona d’intervenció i alerta de l’empresa Repsol Butano, de perill alt, situada al municipi veí de 
Montornès del Vallès i a poc més d’un quilòmetre de distància del mateix. Per altra banda, a 
Montornès del Vallès es localitza també un altre establiment de perill baix (Lucta), que afecta 
l’extrem nord-oest del municipi en quedar dins la zona situada a 500 m de distància de 
l’establiment. 

El municipi compta amb el corresponent pla d’actuació municipal per fer front al riscos del sector 
químic PLASEQCAT de Vilanova del Vallès aprovat l’any 2011. No obstant això, cal tenir en compte 
que s’ha aprovat inicialment el DUPROCIM del municipi que aglutina la planificació de tots els riscos 
d’afectació. 

Pel que fa a l’establiment de les zones d’indefensió envers l’autoprotecció que determina la 
resolució de IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat als criteris per a 
l’elaboració dels informes referents al control de la implantació de nous elements vulnerables 
compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil, es considera que no són viables en relació 
al risc químic en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, les previsions de 
desenvolupament urbanístic amb implantació d’elements vulnerables (edificació residencial, 
edificis de pública concurrència o àmbits d’oci en general) a l’interior de la zona d’indefensió envers 
l’autoprotecció que es defineix inicialment com la franja de 500 metres definida al voltant del límit 
de les instal·lacions considerades de risc. S’exceptuen els usos industrials sempre i quan aquests 
es destinin a activitat industrial compatible amb la presència d’instal·lacions considerades de risc. 

Risc en el transport de  mercaderies  perilloses: 

L’autopista AP-7 que passa per l’extrem nord-oest del municipi està considerada una via de perill 
molt alt pel transport de mercaderies perilloses. L’únic element vulnerable existent a les 
proximitats de l’autopista és l’Hotel Augusta, situat a 200 m de distància de la mateixa. Per altra 
banda, la carretera BP-5002 en el tram comprès entre l’AP-7 i l’entrada al nucli urbà de Vilanova del 
Vallès és de perill alt pel transport de mercaderies perilloses.  

Pel que fa al transport ferroviari, la línia del tren d’alta velocitat al seu pas pel municipi és una via 
ferroviària de perill alt pel transport de mercaderies perilloses. 

Risc radiològic: 

Pel que fa al risc radiològic, tot i que no existeixen instal·lacions que puguin suposar un risc 
radiològic dins del municipi de Vilanova del Vallès, el municipi està afectat per una instal·lació del 
sector de valorització de metalls ubicada a Granollers i que queda englobat en el radi d’1 km 
d’afectació del risc radiològic procedent d’aquesta instal·lació. 
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Diagnosi 

Situació actual Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 
• Implantació d’usos en zones amb 

potencialitat de patir esdeveniments 
associats als riscos descrits.  

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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4.3.10 AMBIENT ATMOSFÈRIC 

AMBIENT ATMOSFÈRIC 

Contingut 

Tot i que serà un element a tenir en especial consideració en la tasca de valoració dels impactes 
associats al desenvolupament del POUM, es creu convenient realitzar una breu caracterització de 
l’àmbit pel que fa als elements associats a la qualitat atmosfèrica. Amb això, es duu a terme una 
anàlisi de l’estat actual pel que fa a l’ambient atmosfèric. 

Descripció i anàlisi 

Pel que fa a la qualitat de l’aire, el municipi de Vilanova del Vallès es localitza a la Zona de Qualitat 
de l’Aire ZQA2 –  Vallès – Baix Llobregat, la qual presenta problemàtiques rellevants, fet pel qual es 
van declarar zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric 40 municipis de la mateixa que 
presenten uns nivells de qualitat de l’aire de diòxid de nitrogen i partícules totals en suspensió 
d’un diàmetre inferior a 10 micres superiors als valors límit màxims admissibles que fixa la 
normativa vigent sobre protecció de l’ambient atmosfèric. El municipi de Vilanova del Vallès no 
està inclòs a les Zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, mentre que sí que ho estan 
els municipis veïns de Montornès del Vallès i Granollers. Segons les dades de l’estació de  
vigilància i control de la contaminació atmosfèrica situada a Montornès del Vallès, que únicament 
mesura les partícules en suspensió (PM10), els seus valors són inferiors als valors límit establerts 
per la normativa vigent23. Pel que fa a la presència de focus emissors, segons dades de l’Auditoria 
Ambiental de Vilanova del Vallès es poden distingir diferents tipus d’emissions: 

• Emissions fixes puntuals causades per processos de combustió fixos, tant d’ús industrial, 
comercial com domèstic, localitzats principalment a les zones industrials del municipi, amb 
una baixa incidència ambiental. Destacar únicament la presència d’un establiment inclòs al 
Registre d'emissions i transferència de contaminants (Desguaces La Cabaña) i una activitat 
inclosa al Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (FLINT GROUP 
IBERIA S.A). 

• Com a emissions fixes difoses destaquen les tres activitats extractives (Santa Quitèria, 
Mercedes i La Vinya), tot i que en aquests moments cap d’elles es troba en funcionament pel 
què fa a l’extracció, i en menor mesura la benzinera situada a la cruïlla del Passeig del 
Centenari amb l’avinguda Verge de Núria. 

• Emissions mòbils procedents del trànsit rodat: principalment per l’AP-7 a l’extrem nord-oest 
del municipi. 

• Emissions causades per activitats agrícoles, forestals, etc. 

Segons els resultats obtinguts de les diverses modelitzacions de la qualitat de l’aire que elabora el 
DTES, d’acord amb el conjunt de les dades diàries dels models de pronòstic de la qualitat de l’aire i 
emprant el model de pronòstic ARAMIS (Regional Air-Quality Modelling Integrated System), la 
mitjana anual de NO2 es situa en valors inferiors a 20µg/m3a la major part del municipi, si bé es 
superaria el valor límit anual per a la protecció de la salut humana establert en 40µg/m3 a l’extrem 
nord-oest, a la zona de l’AP-7. Pel que fa a la modelització de la mitjana anual de PM10, el municipi 
es situa en valors compresos entre els 20 i el 30 µg/m3, no superant-se en cap cas els nivells de 
referència regulats per la Unió Europea (UE), establerts en 40 µg/m3, però sí els nivells de 
referència recomanats en relació a la salut segons la Organització Mundial de la Salut (OMS), 
establerts en 20 µg/m3. Cal remarcar que es tracta de modelitzacions i no de dades reals, però en 

                                                                            
 
23 Estació situada a Montornès del Vallès (CEIP Marinada), període 2011-2016. 
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tot cas, es pot afirmar que el pas de l’AP7 té una incidència rellevant sobre la qualitat de l’aire del 
municipi.  

D’altra banda, en referència a la qualitat acústica, Vilanova del Vallès va aprovar l’any 2011 
l’Ordenança Municipal reguladora del soroll i les vibracions i el Mapa de capacitat acústica. El Mapa 
de capacitat acústica és l’instrument que estableix la zonificació acústica del territori, assignant 
els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat a les zones urbanes i els nuclis de població 
en funció de la seva sensibilitat acústica, segons els valors establerts per la legislació vigent i que 
es mostren a la taula següent. Aquesta zonificació acústica es pot visualitzar al mapa que 
acompanya aquest apartat. 

Segons aquest mapa, les zones amb sensibilitat acústica més baixes són els carrers de les 
diferents zones industrials, la zona esportiva i les vies de comunicació principals (Passeig del 
Centenari, carretera BV-5001, BP-5002, Camí de Vilassar), així com alguns dels carrers del nucli 
urbà i els carrers d’accés al barri de CA l’Alegre (Avinguda de Catalunya) i de les Roquetes (Camí de 
Cal Sereno). Els carrers a l’entorn de l’Ajuntament i dels diversos equipaments docents i culturals, 
així com els carrers interiors dels diferents barris residencials estan categoritzats com a vies de 
sensibilitat acústica alta i per tant es considera que requereixen una protecció alta contra el soroll. 

Taula 6. Objectius de qualitat acústica segons zones 

ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA I USOS DEL SÒL 

VALORS LÍMIT D’IMMISSIÓ EN DB(A) 

Ld (7h – 21h) Le (21h – 23h) Ln (23h – 7h) 

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 

(A1) Espais d’interès natural i altres - - - 

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 

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

65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 65 65 55 

Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 

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

- - - 

Font: Ajuntament de Vilanova del Vallès 
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Pel que fa a la contaminació lluminosa, entesa com l’augment del fons de brillantor del cel nocturn 
a causa de la dispersió de llum d’origen artificial, es parteix de la delimitació de zones segons el 
grau de protecció envers aquest tipus de contaminació, fixada pel DTES. Es consideren quatre 
tipologies de protecció del medi envers la contaminació lluminosa: 

• Zones de protecció màxima (E1): comprèn el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), els espais 
naturals de protecció especial, els espais de la xarxa Natura 2000, els espais corresponents 
al punt de referència de l'Observatori Astronòmic del Montsec i també els espais que els 
ajuntaments han proposat per augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa 

• Zones de protecció alta (E2): comprèn els espais que la planificació urbanística considera 
com a sòl no urbanitzable, fora de la zona de protecció màxima, la qual està ampliada amb els 
espais en els quals els ajuntaments han proposat augmentar la protecció envers la 
contaminació lluminosa. 

• Zones de protecció moderada (E3): correspon al sòl urbà o urbanitzable aprovat per la 
planificació urbanística, llevat del territori que, a conseqüència de les propostes dels 
ajuntaments, disposa d'una protecció màxima o alta en una part del sòl urbanitzable i d'una 
protecció menor en una petita part del sòl urbà. 

•  Zones de protecció menor (E4): correspon a espais urbans d'ús intensiu durant la nit per 
l'alta mobilitat de persones o per la seva activitat comercial, industrial o de serveis, que els 
ajuntaments han proposat amb una menor protecció i el departament competent en matèria 
de medi ambient ha acceptat. 

Tal i com es pot observar al mapa que acompanya aquest apartat, els espais protegits de la 
Serralada Litoral i el riu Mogent estan considerats com a zona de protecció màxima, les zones 
urbanes com a zona de protecció moderada i, per a la resta de sòl municipal, una zona de protecció 
alta, atesa la poca transformació existent. En qualsevol cas, atenent a aquesta zonificació caldrà 
determinar el tipus i les característiques de la il·luminació que s'hi pot instal·lar per tal de garantir 
la protecció de la visió del cel a la nit, sobretot en relació a les activitats i usos presents en el sòl no 
urbanitzable. 

Tenint en compte la incidència de la contaminació electromagnètica sobre la salut pública (a 
banda de les qüestions paisatgístiques), convé fer esment a les instal·lacions de telecomunicació 
(telefonia mòbil, WiFi,...entre d’altres) així com a les línies d’alta tensió, estacions i subestacions 
de transformació, etc. En qualsevol cas, tot i el gran nombre d'estudis científics i projectes 
d'investigació duts a terme fins al moment, especialment durant els darrers deu anys, existeix 
encara molta controvèrsia i incerteses sobre els efectes dels camps electromagnètics (CEM) en la 
salut de les persones, especialment en allò que es refereix als efectes derivats de l'exposició 
crònica a les fonts generadores. 

Pel municipi passa una línia d’alta tensió de 132 KV (La Roca-Llinars-Salt) que travessa el municipi 
en un recorregut aproximat de 3000 m, i hi ha diverses instal·lacions de radiocomunicació, al Turó 
Rodó i a Can Bosc. 
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Plànol. Mapa de capacitat acústica de Vilanova del Vallès (Font: Ajuntament de Vilanova del 
Vallès) 
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Plànol. Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa (Font: Lavola a partir de les bases 
cartogràfiques del DTES) 

 

Diagnosi 

Situació actual Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 

• Superacions puntuals dels nivells 
recomanats de NO2 i PM10. 

• Impacte lluminós de les activitats disperses 
pel SNU (zona de protecció alta, E2). 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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4.3.11 PAISATGE I PATRIMONI 

PAISATGE I PATRIMONI 

Contingut 

Anàlisi de les unitats paisatgístiques i de les àrees i elements d’interès, partint de l’anàlisi del 
Catàleg de Paisatge corresponent elaborat per l’Observatori del Paisatge, concretant-ho a la 
realitat municipal. 

Descripció i anàlisi 

A nivell territorial s’analitzen a continuació els principals elements i valors del paisatge que 
s’identifiquen per les Unitats de Paisatge de la Plana del Vallès i la Serra de Marina del Catàleg de 
Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona (2014) en les quals queda comprès el municipi 
de Vilanova del Vallès. Així mateix, s’inclouen aquelles propostes de criteris i accions que poden 
ser d’aplicació en el marc del POUM i que permetrien donar compliment als objectius definits per 
a aquestes unitats. 

Per una banda, la unitat de paisatge de la Plana del Vallès és una unitat molt extensa, que abasta 
prop de 53.000 ha entre els dos Vallesos. Al municipi abasta el sector al nord de la carretera BV-
5001 Santa Coloma de Gramenet – la Roca del Vallès, incloent la plana fluvial del riu Mogent i la 
plana agrícola de Valldoriolf. 

Aquesta darrera està inclosa dins un dels paisatges d’atenció especial definits pel Catàleg, el 
Mosaic agroforestal del Vallès. Concretament, la plana de Valldoriolf està inclosa a la Plana 
Central, on s’observa una proporció més equilibrada entre el paisatge agroforestal i l’urbà. La 
finalitat en aquesta zona és mantenir l’equilibri d’usos. La contenció de nous creixements 
urbans és fonamental, així com la conservació i potenciació del sòl agroforestal. Les estratègies 
establertes per a aquest paisatge d’atenció especial s’integren a la taula següent. 

El sector sud del municipi es situa a la unitat de paisatge de la Serra de Marina, que amb una 
extensió de més de 35.000 ha abasta les parts altes i els obacs de la Serralada Litoral nord, 
entre el Besòs i la Tordera. 

UNITAT DE PAISATGE PLANA DEL VALLÈS 

ELEMENTS VALORS I ASPECTES DESTACATS 
Principals valors del 
paisatge  

▪ El relleu ondulat, la successió de franges de careners i valls. 
▪ El mosaic agroforestal vallesà. 
▪ El riu Besòs i els seus afluents, amb llurs boscos de ribera. 

Debilitats i amenaces ▪ Degradació dels àmbits periurbans i dels àmbits fluvials, per elements amb 
qualitats paisatgístiques baixes o molt baixes. Aquesta degradació en bona 
mesura té a veure amb la irrupció d’activitats il·legals, alegals o controvertides i 
amb l’abandonament dels camps, en bona mesura a causa de les expectatives 
urbanístiques. 

▪ El planejament sense una visió supramunicipal o territorial, pot constituir una 
amenaça en la mesura que possibiliti la extensió de les infraestructures i la 
creació de noves àrees urbanitzades sense seguir pautes d’ordre i de qualitat.  

Fortaleses i oportunitats ▪ Existència d’una imatge del paisatge molt ben establerta i socialment assumida, 
basada en la ruralitat, la morfologia ondulada del terreny, el mosaic agroforestal, 
etc. Es tracta d’una imatge molt potent que dota d’identitat la unitat de paisatge. 

▪ L’actual crisi del sector immobiliari representa una menor pressió constructora i 
per tant pot ser una bona oportunitat per reorientar les dinàmiques de 
creixements de baixa densitat imperants els darrers decennis a la plana vallesana. 

▪ Un escenari de canvi contundent en la política territorial agrària a Catalunya que 
impliqui la defensa de l’espai agrari i el seu desenvolupament, en especial en 
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entorns periurbans. 
▪ Previsible millora progressiva de la qualitat de les aigües de la conca del Besòs, de 

la contaminació atmosfèrica i de la sobreexplotació i de la contaminació de les 
aigües dels aqüífers 

Estratègies establertes 
pel paisatge d’atenció 
especial del Mosaic 
agroforestal del Vallès 

▪ Preservar i potenciar els corredors paisatgístics d’interès agroforestal. 
▪ Definir figures de gestió per a la millora i gestió del paisatge agroforestal. 
▪ Recuperar els espais agroforestals degradats com a espais d’oportunitat per a 

reforçar la qualitat paisatgística de l’entorn. 
Propostes i accions 
relacionats amb la 
protecció i relacionats 
amb l’àmbit del pla 

▪ Definir com a espais naturals protegits els cursos fluvials, tal i com s’ha 
esdevingut a l’incloure el riu Congost a la xarxa Natura 2000. Es tracta d’un 
procediment per garantir-ne la qualitat ecològica futura i la protecció urbanística 
estricta. 

Propostes i accions 
relacionats amb la 
gestió i relacionats amb 
l’àmbit del pla 

▪ Vetllar per una protecció urbanística i territorial dels terrenys agraris i dels 
mosaics agroforestals. 

▪ Estudiar els espais més amenaçats (estrangulaments) en la continuïtat 
paisatgística dels espais oberts de la plana vallesana i cercar mesures eficaces 
per millorar la connectivitat ecològica, social (itineraris) i paisatgística. 

Propostes i accions 
relacionats amb 
l’ordenació i relacionats 
amb l’àmbit del pla 

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

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

UNITAT DE PAISATGE SERRA DE MARINA 

ELEMENTS VALORS I ASPECTES DESTACATS 
Principals valors del 
paisatge  

▪ Els caos de boles, formes d’erosió característiques que, aïlladament o agrupades 
en «castells» es troben a Céllecs, Montalt, Corredor i a la serra Polseruda. 

▪ 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 nombrosos jaciment ibers distribuïts per la serralada, com el de Céllecs, etc. 
Debilitats i amenaces ▪ La manca de gestió dels espais forestals i el risc d’incendi associat, que al tractar-

se d’una unitat eminentment forestal podria comportar profundes alteracions 
paisatgístiques. 

▪ L’activitat extractiva que provoca una alteració de les visuals. 
▪ La profusió d’urbanitzacions que banalitzen i desvirtuen el paisatge d’una unitat 

de matriu natural. 
▪ Si no s’aconsegueix mantenir un rendiment atractiu de l’agricultura, pot 

desaparèixer o esdevenir totalment testimonial. 
▪ Transformació de les zones agrícoles de les planes intermèdies i fons de vall per la 

pressió de les activitats econòmiques i l’urbanisme. 
▪ Pèrdua del patrimoni natural i paisatgístic vinculat a les rieres, per la seva 

canalització, l’obertura de vials i/o la sobreexplotació de l’aqüífer. 
Fortaleses i oportunitats ▪ El fet que la major part del territori es trobi sota figures de protecció assegura una 

pervivència dels elements naturals i una gestió respectuosa amb l’entorn, i és un 
clar fre a eventuals creixements urbanístics. 

▪ Al tractar-se d’un espai forestal amb molts pocs nuclis importants en el seu 
interior, cap d’ells amb estratègia de creixement significativa, no es preveuen 
tensions a mig ni a llarg termini per necessitats d’expansió dels mateixos. 

▪ El gran nombre de senders de gran recorregut i d’àmbit local que recorren la unitat 
i que afavoreixen la descoberta del paisatge. 

▪ El canvi de paradigma turístic cap a una oferta més diversificada i de qualitat pot 
afavorir la rehabilitació de masos per a activitats de turisme rural i incidir en la 
fixació de la població i el manteniment de l’activitat agrària. 

Propostes i accions 
relacionats amb la 
protecció i relacionats 

▪ Garantir la preservació de la morfologia primigènia de la Serra de Marina 
constituïda pels relleus, ondulacions, careners i formacions granítiques singulars, 
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amb l’àmbit del pla entre les quals destaquen els caos de boles de Céllecs, entre d’altres. Evitar en la 
mesura del possible la desfiguració de la singularitat geomorfològica dels relleus 
de la Serra de Marina, amb construccions, infraestructures i, en general, amb 
barreres visuals que impedeixin o dificultin considerablement la percepció de les 
panoràmiques més interessants. 

Propostes i accions 
relacionats amb la 
gestió i relacionats amb 
l’àmbit del pla 

▪ Aplicar en el planejament mesures de protecció del sòl per garantir la preservació 
dels espais oberts, enfront de la pressió urbanística. 

▪ Cal protegir els boscos amb vegetació natural d’interès. A la Serra de Marina hi ha 
una predominança absoluta i històrica dels aprofitaments forestals constituïts 
principalment per pinedes, alzinars i suredes en les zones més exposades del 
relleu, amb una predominança de rouredes a les obagues. Aquesta vegetació 
dominant s’ha afavorit pel seu important valor productiu, no només per 
l’aprofitament de fusta, sinó també per l’explotació històrica del suro. Els 
principals atributs d’aquesta coberta són la diversitat d’espècies; el valor dels 
boscos de l’obaga amb característiques centreeuropees, amb fragments relictuals 
de roureda de fulla gran, roure africà i fins i tot alguns faigs; i la presència de 
boscos de ribera amb alberedes, vernedes, pollancredes i salzedes d’elevat valor 
botànic. 

▪ 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. 

▪ Vetllar pel manteniment del conreu en els espais agrícoles situats a les planes 
culminals i a les feixes que es conserven dins de l’àmbit protegit de la Serra de 
Marina, així com a les àrees basals que l’envolten perquè diversifiquen el paisatge 
forestal, tenen valors estètics i faunístics i constitueixen espais de transició amb 
les àrees urbanes i les infraestructures viàries. 

▪ 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. 

▪ Preservar el mosaic agroforestal de la Serra de Marina pel seu caràcter singular i 
gran valor cultural i paisatgístic. Convé fomentar principalment la recuperació de la 
vinya i els fruiters de secà. 

▪ Gestionar i mantenir els edificis patrimonials pel seu valor identitari i paisatgístic i 
pel seu potencial com a element de promoció turística i de valor productiu. 

Propostes i accions 
relacionats amb 
l’ordenació i relacionats 
amb l’àmbit del pla 

▪ 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. 

▪ 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 del  
Parc de la Serralada Litoral hi hauria de contribuir. 

▪ Fomentar, en tot procés de planificació i d’ordenació dels recursos dels espais 
protegits de la Serra de Marina, el manteniment o la recuperació del mosaic 
agroforestal. Vetllar per la continuïtat de les masies, dedicades o no de forma 
prioritària als usos primaris o de gestió del territori. 

▪ Promoure la restitució dels valors paisatgístics als llocs on s’han perdut per causa 
de processos d’explotació dels recursos geològics. 

▪ 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 
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coneixement del territori. 

La definició de les unitats de paisatge a escala territorial coincideix amb les dues realitats 
paisatgístiques diferenciades del municipi. Així doncs, a una escala d’estudi de major detall, al 
municipi de Vilanova del Vallès es poden identificar dues unitats de paisatge clarament 
diferenciades: la plana agrícola i la Serralada Litoral.  

La primera, la plana agrícola del Mogent, inclou la plana de Valldoriolf i Can Cristòfol inclosa al 
Mosaic agroforestal del Vallès, on el manteniment de l’agricultura és de vital importància pel 
manteniment del mosaic del paisatge i dels sistemes naturals de la zona. És un tipus de 
paisatge molt dinàmic i heterogeni, on la pressió pel creixement de les zones urbanes, el 
desenvolupament de noves infraestructures i la implantació d’usos en el sòl no urbanitzable 
deslligats de l’activitat agrícola són les principals amenaces per a aquesta subunitat.  

Dins la mateixa, el corredor fluvial del riu Mogent constitueix un element amb un destacat valor 
paisatgístic, de connectivitat ecològica i amb un destacat ús social.  

La segona, la Serralada Litoral, es caracteritza per formar una extensa massa forestal entre els 
diferents turons (Turó de Céllecs, Turó Rodó,  Puig Calbell i Turó d’en Lloberes) amb una 
homogeneïtat major que la plana agrícola, si bé està fragmentada per la presència de diferents 
urbanitzacions residencials de baixa densitat.  

El municipi de Vilanova del Vallès compta amb un ampli patrimoni cultural, identificat a 
l’Inventari de Patrimoni Cultural de Vilanova del Vallès (Diputació de Barcelona, 2005), el qual 
recull un total de 76 elements: 41 edificis (masies, esglésies, cases noucentistes/modernistes, 
forns i basses, 1 bòbila i 1 molí), 20 jaciments arqueològics, 3 elements de patrimoni moble 
(escultures i elements religiosos), 4 elements de patrimoni documental (documents històrics i 
arxiu), 3 elements de patrimoni immaterial (tradicions orals i manifestacions festives) i 5 
elements de patrimoni natural. A continuació es descriuen breument les característiques dels 
elements de patrimoni natural inclosos a l’Inventari:   

• Els tres turons de Céllecs: Les Encantades, el Turó Gros de Céllecs i el Turó de Mataró. En 
aquest darrer es troba la Pedra del Contravent, pedra coneguda ja que per les seves 
dimensions és un punt de referència des de tot el municipi. Aquests tres turons marquen el 
límit municipal entre Vilanova del Vallès i Òrrius. 

• Font de Sant Jaume: a prop dels boscos de la Casa de Sant Lleïr, es tracta d’una petita font 
en un entorn forestal, envoltada d’alzines sureres de gran tamany. Antigament era molt 
freqüentada, si bé en el moment de realització de l’Inventari (2005) es constata un estat 
de conservació dolent per la presència de deixalles i brossa. 

• Font i mina de Sant Jordi: Dins els boscos a tocar a Can Bosc Nou, es tracta d'una petita font 
i de la seva mina d'aigua situada en un lloc d'abundant vegetació, amb plàtans i alzines de 
gran tamany. La font raja poca aigua però de forma continua. Damunt de la pròpia font hi ha 
una rajola de ceràmica amb la figura i la inscripció de Sant Jordi. 

• Pi de Cal Gavatx: situat al Turó de Can Nadal, a tocar de la casa de Cal Gavatx, es tracta d’un 
exemplar de pi pinyer de grans dimensions que probablement té més de 150 anys i que per 
la seva elevada visibilitat ha esdevingut un referent per a la població de la zona. 

• Reserva natural del riu Mogent, que per les seves característiques presenta una gran 
riquesa de flora i fauna. 
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A banda dels elements inventariats, al municipi es localitzen altres elements patrimonials de la 
cultura de l’aigua tals com molins i basses que actualment no compten amb cap figura de 
protecció. 

Pel que fa als eixos de connectivitat social, entre l’extensa xarxa de camins del municipi 
destaquen el camí fluvial del Mogent i les anomenades tres anelles de circuits a peu: ruta dels 
Capellans (3 km), ruta del Senglar (11 km) i ruta de Céllecs (13,5 km). No obstant, en alguns 
trams hi ha deficiències de connexió, com al camí de Vilassar. El Projecte de foment de la 
mobilitat tova (Diputació de Barcelona, 2016) identifica diverses propostes d’actuació per a la 
millora de la mobilitat, entre les quals hi ha la creació d’un itinerari a peu i en bicicleta pel camí de 
Vilassar i la difusió de la xarxa d’itineraris a peu que connecten el nucli urbà i els espais naturals 
dels voltants.  

A continuació es detallen les principals àrees de valor paisatgístic i les principals fragilitats 
paisatgístiques identificades al municipi a partir de les diferents fonts d’informació consultades i 
el treball de camp realitzat. 

Àrees de valor paisatgístic 

• Zones de domini forestal del Parc de la Serralada Litoral 

• Zona fluvial del riu Mogent amb les comunitats de ribera associades i el camí fluvial 

• Torrent de Céllecs i riera de Can Nadal amb les comunitats de ribera associades.  

• Mosaic agroforestal de la plana de Valldoriolf i Can Cristòfol 

• Les Tres Anelles (circuits a peu per Vilanova del Vallès) 

• Elements del patrimoni arqueològic i arquitectònic. 

Fragilitats paisatgístiques: 

• Estat dels boscos. Dificultats i reptes propis del mantinent i de la gestió dels boscos 
(75%) del territori. 

• Estat dels camins. Dificultats i reptes propis del manteniment dels camins forestals i 
agroforestals. 

• Activitats extractives amb un fort impacte visual sobre el paisatge 

• Urbanitzacions en zones d’elevat pendent amb elevat impacte paisatgístic 

• Cases aïllades disperses en la matriu forestal amb deficiències de serveis (que 
realitzen abocaments directes d’aigües residuals) 

• Granges de grans dimensions properes a les zones residencials (com la Granja Céllecs) 

• Altres construccions i usos en el sòl no urbanitzable amb impacte sobre el seu 
entorn(Pitch&putt, Centre de joves de quatre Camins, EDAR, etc.) 
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Imatges 

  

Figura 9. A l’esquerra: àrea de fragilitat paisatgística (antiga sorrera de Can cartró) envoltada d’una àrea de valor 
paisatgístic (zones forestals i església de Santa Quitèria). A la dreta: mosaic agroforestal de Valldoriolf.  

  
Figura 10. Camí fluvial del riu Mogent, a l’esquerra, i passera sobre la riera d’Ardenya, a la dreta, que formen part de 

les anelles verdes del municipi. 

Diagnosi 

Estat de conservació Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 

• Activitats extractives amb un fort impacte 
visual sobre el paisatge 

• Elevada dispersió de les zones urbanes 
• Fragilitats paisatgístiques detectades a 

nivell municipal   

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa 
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4.3.12 CONSUM DE RECURSOS, EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE I 
GESTIÓ DE RESIDUS 

CONSUM DE RECURSOS, EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE I GESTIÓ DE RESIDUS 

Contingut 

Es realitza una quantificació del consum de recursos, les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
i la generació de residus del municipi a partir de les darreres dades disponibles. 

Descripció i anàlisi 

Pel que fa als consums energètics, s’han emprat les dades referents al PAES del municipi així 
com del seguiment del mateix realitzat per l’Ajuntament. En les taules que segueixen es 
presenten les principals dades energètiques del municipi, referides al consum per sectors i a la 
distribució segons fonts energètiques: 

Taula 7. Consums energètics  

SECTOR 
CONSUM ANY 2005 

(MWH) 
CONSUM ANY 2015 

(MWH) 

Terciari 8.109 1.119 

Domèstic 13.693 8.033 

Transport 32.677 40.994 

Total 54.480 50.146 

 

FONT 
CONSUM ANY 2005 

(MWH) 
CONSUM ANY 2015 

(MWH) 

Electricitat 14.708 0 

Gas Natural 3.856 6.668 

Combustibles líquids 35.531 43.169 

GLP 385 309 

Xarxa calor/fred 0 0 

Biomassa 0 0 

Solar tèrmica 0 0 

Geotèrmia 0 0 

Total 54.480 50.146 

Font: Ajuntament de Vilanova del Vallès 
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Al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) es posa de manifest una reduïda producció local 
d’energia així com un baix grau d’autoabastament amb energies renovables o recursos locals. 
Així mateix, el PAES avalua el potencial d’implantació d’energies renovables al municipi, 
concloent que en tres equipaments municipals es podrien instal·lar plaques fotovoltaiques, en 
sis equipaments plaques solars tèrmiques i a dos equipaments canviar a calderes de biomassa.  

Pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’inventari d’emissions del PAES 
en data 2005, any de referència, correspon a 22.218 tCO2 equivalents. Aquesta xifra correspon a 
6,77 tCO2 equivalents per càpita, inferior a la mitjana de la província de Barcelona24. El sector 
transport i el sector domèstic representen conjuntament prop del 75%  de les emissions de 
l’àmbit del PAES (que són totes les del municipi excloent la indústria i el sector primari). Amb tot 
l’Ajuntament va assumir el Compromís de reducció per al 2020 de 3.768,87 tCO2 equivalents, a 
través de diferents accions. 

Com s’ha dit, el sector domèstic té un pes específic rellevant pel que fa a les emissions de GEH. 
En aquest sentit, per tal de caracteritzar el parc d’habitatges existents del municipi, partint de 
les dades de l’Institut Català de l’Energia en relació a la certificació d’eficiència energètica dels 
edificis (que parteix de dades d’un 20% del parc d’habitatges del municipi, els que disposen de 
certificat), s’observa com la majoria d’habitatges certificats al municipi de Vilanova del Vallès 
corresponen a la categoria E, seguida de la G. Els edificis més eficients són minoritaris.   

CATEGORIA NOMBRE % 

A 2 0,48% 

B 1 0,24% 

C 20 4,83% 

D 73 17,63% 

E 179 43,24% 

F 46 11,11% 

G 93 22,46% 

total 414 20% 

Total habitatges familiars (Idescat, 2011) 2.090  

Font: ICAEN, gener 2018.  

Finalment, pel que fa als residus, la taula que segueix resumeix les dades proporcionades per 
l’Agència de Residus de Catalunya en referència a la generació de residus a Vilanova del Vallès. 
Tal i com es pot observar, Vilanova del Vallès compta amb una generació de residus similar a la 
mitjana catalana, si bé el percentatge de residus recollits selectivament és sensiblement 
inferior a les dades per al conjunt de Catalunya.  

 

                                                                            
 
24 Anàlisis dels resultats dels Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible a la Província de Barcelona. Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat. Diputació de Barcelona. 2011. 
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Taula 8. Dades de generació i recollida de residus a Vilanova del Vallès (2016) 

  Vilanova del vallès Total Catalunya 

Població 5.217 7.522.596 

Re
co

lli
da

 s
el

ec
tiv

a 

Auto compostatge 30,80 6.452,90 

Matèria orgànica 183,56 371.696,80 

Poda i jardineria 35,29 93.685,01 

Paper i cartró 75,32 263.468,45 

Vidre 97,23 166.136,33 

Envasos lleugers 82,23 139.242,13 

Residus voluminosos + fusta 92,67 210.328,74 

RAEE 51,09 33.041,84 

Ferralla 0,55 8.597,35 

Olis vegetals 0,17 1.299,43 

Tèxtil 0,10 7.853,58 

Runes 53,90 113.828,16 

Res. Especials en petites quantitats 0,88 2.548,60 

Altres recollides selectives 2,02 17.684,65 

% Recollida selectiva 27,44 38,53 

  VILANOVA DEL 
VALLÈS TOTAL CATALUNYA 

Fr
ac

ci
ó 

re
st

a 

Resta a Dipòsit 0,00 632.950,40 

Resta a Incineració 0,00 259.726,07 

Resta a Tractament 1.866,60 1.398.665,49 

Suma Fracció Resta 1.866,60 2.291.341,96 

% Fracció resta 72,56 61,47 

Ge
ne

ra
ci

ó 
re

si
du

s 
m

un
ic

ip
al

s 

Generació Residus Municipal Totals 2.572,42 3.372.385,93 

Kg / hab / dia 1,35 1,36 

Kg / hab / any 493,08 495,49 

Font: ARC 
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El servei de recollida del rebuig i de la matèria orgànica és gestionat pel propi Ajuntament 
mitjançant una empresa prestadora del servei, mentre que el servei de recollida selectiva és 
gestionat pel Consorci de Residus del Vallès Oriental. El municipi no disposa de deixalleria 
municipal. 

El municipi compta amb una instal·lació de gestió de residus de la construcció i runes, el dipòsit 
controlat de Vilanova del Vallès localitzat al parc mediambiental de Santa Quitèria (antiga sorrera 
de Can Cartró). 

Diagnosi 

Situació actual Bo Millorable Dolent 

Impactes, riscos o amenaces 
• Augment del consum energètic dels usos 

previstos 
• Augment en la generació de residus 

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa  
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4.3.13 ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

Contingut 

Considerant el que indiquen les projeccions climàtiques cal tenir en compte els possibles 
efectes esperats, amb l’objectiu de poder preveure mesures d’adaptació a aquests efectes 
derivats del canvi climàtic. 

Descripció i anàlisi 

A partir de les projeccions climàtiques disponibles25 es considera que els perills climàtics que 
poden provocar efectes sobre el municipi de Vilanova del Vallès són els següents:  

• Increment de les temperatures 

• Canvis en els cicles de les estacions 

• Augment dels períodes de sequera 

• Augment de la freqüència de pluges torrencials 

L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic i Lavola han desenvolupat una metodologia d’anàlisi del grau 
de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya enfront del Canvi Climàtic a partir de 18 
indicadors de vulnerabilitat a tot el territori.  

Els indicadors s’han organitzat en diferents àmbits funcionals (Agricultura i ramaderia; 
Biodiversitat; Gestió de l’aigua; Gestió forestal; Indústria, serveis i comerç; Mobilitat i 
infraestructures de transport; Salut; Sector energètic; Turisme; Urbanisme i habitatge).  

Per al seu càlcul, s’han desenvolupat indicadors d’exposició, 
sensibilitat i capacitat adaptativa als impactes climàtics 
predeterminats [Vulnerabilitat = (Exposició x Sensibilitat) – 
Capacitat adaptativa]. 

Tenint en compte que els valors de tots els indicadors d’exposició, 
sensibilitat i capacitat adaptativa han estat reclassificats a una 
escala de 1-2-3, l’índex de vulnerabilitat oscil·larà entre -2 i 8, si bé 
s’ha fet un ajust de manera que l’escala queda entre 0 i 10, de poc 
vulnerable a molt vulnerable: 

Les dades necessàries per al càlcul dels indicadors s’han obtingut de fonts públiques i una 
vegada processades, s’han treballat en un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) per a 
representar territorialment els resultats del càlcul dels indicadors de vulnerabilitat dels 
municipis de Catalunya al canvi climàtic. 

A continuació es recullen els resultats obtinguts pel que fa al càlcul dels indicadors de 
vulnerabilitat per al municipi de Vilanova del Vallès. Cal tenir en compte que aquest estudi 
únicament ha abordat els riscos associats a l’augment de la temperatura. Es preveu abastar la 
resta de riscos climàtics en posteriors treballs. Tal i com es mostra a la taula, els indicadors 
enfront els quals el municipi presenta un major grau de vulnerabilitat són l’increment del risc 
d’incendi en el sector agrari i per a la biodiversitat i l’increment de les necessitats de reg sobre 
l’urbanisme i l’habitatge: 
                                                                            
 
25 A. Barrera - Escoda i J. Cunillera (2011): Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya 
durant el segle XXI. Informe tècnic, elaborat per l’Àrea de Recerca Aplicada i Modelització del Servei Meteorològic de Catalunya  (SMC) 
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Taula 9. Indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic per a Vilanova del Vallès 

INDICADOR VALOR 

Increment de les necessitats de reg en l’agricultura i ramaderia (AGR01) 4 

Major risc d’incendi en el sector agrari (AGR02) 6 

Canvis en els cultius (AGR03) 2 

Major risc d'incendi per a la biodiversitat (BIO01) 6 

Canvis en el patró de la demanda turística en la gestió de l’aigua (AIG01) 3 

Disminució de la disponibilitat d'aigua en la gestió de l’aigua (AIG02) 4 

Major risc d'incendi en l'àmbit de la gestió forestal (FOR01) 4 

Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal (impacte 
climàtic: increment de la temperatura) (FOR02) 

1 

Disminució de la disponibilitat d'aigua en l'àmbit de la gestió forestal (impacte 
climàtic: sequera) (FOR03) 

1 

Canvis en els patrons de demanda energètica en l’àmbit de la indústria, els serveis i 
el comerç (IND01) 

4 

Risc d'incendi en la mobilitat i infraestructures de transport (MOB01) 5 

Increment de la mortalitat associada a la calor (SAL01) 3 

Empitjorament del confort climàtic (accentuació del fenomen d’illa de calor) sobre la 
salut (SAL02) 

1 

Canvis en els patrons de demanda energètica en l'àmbit del sector energètic (ENE01) 4 

Canvis en el patró de demanda turística en el turisme (TUR01) 3 

Major risc d’incendi que afecti al sector turístic (TUR02) 4 

Empitjorament del confort climàtic en l'àmbit d'urbanisme i habitatge (URB01) 1 

Increment de les necessitats de reg sobre l’urbanisme i l’habitatge (URB02) 6 

Font: OCCC i Lavola 

Per altra banda, la Diputació de Barcelona ha desenvolupat l’Eina per a fer una avaluació 
simplificada de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic (ASVICC), que a partir de la 
recollida de dades de diverses fonts, incloent fonts municipals i integrant els resultats de 
l’estudi anterior (anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya 
enfront del Canvi Climàtic), permet fer una primera avaluació de l'exposició, la sensibilitat i la 
capacitat d'adaptació del municipi. Dels resultats obtinguts es desprèn que la vulnerabilitat de 
Vilanova del Vallès davant els impactes del canvi climàtic és mitja, així com l’exposició, la 
sensibilitat i la capacitat d’adaptació del municipi. Els aspectes en els quals la vulnerabilitat és 
més elevada són l’erosió i els efectes sobre els boscos derivats de d’una major exposició a 
plagues. Cal tenir en compte que es tracta d’una eina d’implantació recent, les dades de la qual 
es preveu que s’actualitzin periòdicament.  
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VULNERABILITAT GLOBAL 
EXPOSI

CIÓ 
SENSIBI

LITAT 
CAPACI

TAT 
VULNERABI

LITAT 
CATEGORIT

ZACIÓ 

Onades de calor/Augment temperatura 0,4 0,3 0,3 0,78 Baixa 

Increment de demanda d'energia 0,4 0,2 0,4 0,98 Mitja 

Afectació de la calor a infraestructures 0,4 0,3 0,3 0,99 Mitja 

Afectació a la població feble (augment mortalitat) 0,4 0,3 0,3 1,02 Mitja 

Empitjorament del confort climàtic (accentuació del 
fenomen d'illa de calor) URB 01 Gen 

 
 

  0,30 Baixa 

Canvis en els cultius (AGR03 Gen)    0,60 Baixa 

Sequeres i disponibilitat d'aigua 0,4 0,4 0,5 1,3 Mitja 

Problemes d'abastament 0,5 0,5 0,6 1,6 Alta 

Problemes en l'agricultura i ramaderia (incorpora 
AGR01 Gen) 

0,5 0,3 0,3 1,2 Mitja 

Problemes al verd urbà (incorpora URB02 Gen) 0,4 0,5 0,4 1,3 Mitja 

Disponibilitat aqüífers 0,3 0,3 0,7 1,2 Mitja 

Efectes sobre els boscos 0,7 0,3 0,5 1,3 Mitja 

Incendis forestals 0,5 0,4 0,5 1,4 Mitja 

Plagues 0,9 0,2 0,4 1,5 Alta 

Sequera als boscos, menys disponibilitat aigua 
(basat en FOR02 i FOR03, Gen) 

0,6   1,0 Mitja 

Valors paisatgístics i biodiversitat 0,5 0,6 0,5 1,6 Alta 

Erosió 0,9 0,9 0,4 2,2 Molt alta 

Pèrdua d'interès turístic entorn natural*(no costa) 0,4 0,5 0,5 1,4 Mitja 

Pèrdua de biodiversitat 0,3 0,3 0,5 1,1 Mitja 

Tempestes i pluges torrencials 0,6 0,2 0,3 1,1 Mitja 

Inundacions i riuades** 0,6 0,2 0,3 1,1 Mitja 

Pujada del nivell del mar     No aplica 

Desaparició de platges i dunes NA NA NA NA NA 

Pèrdua interès turístic costaner NA NA NA NA NA 

Vulnerabilitat global 0,52 0,34 0,43 1,3 Mitja 

Nota: els valors de la taula estan ponderats de 0 (mínim) a 3 (màxim). Per aquest motiu els valors dels indicadors 
que provenen de l’Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya enfront del Canvi 

Climàtic no coincideixen amb els mostrats a la taula corresponent d’aquest mateix apartat. 

Font: Eina ASVICC de la Diputació de Barcelona (gener 2017) 
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Diagnosi 

Impactes, riscos o amenaces • Veure taules anteriors.  

Grau de sensibilitat ambiental Molt alta Alta Moderada Baixa  
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4.4 MAPA DE SENSIBILITAT AMBIENTAL 
La definició de la sensibilitat ambiental té per objectiu establir quins són els àmbits que 
permeten un major nivell d’acolliment dels nous usos previstos. Es realitza a partir de 
l’associació dels nivells de sensibilitat o d’acollida prèviament analitzats per als diferents 
aspectes del medi considerats en el els apartats precedents de diagnosi. 
 
L’elaboració d’aquest mapa per tot l’àmbit d’estudi s’ha realitzat en base als criteris ambientals, 
que es tradueixen en les següents categories de sensibilitat: 

• Sensibilitat baixa: no s’aprecien elements especialment significatius que poguessin fer no 
recomanable la seva transformació urbanística. Es tracta de les àrees on s’haurien de 
situar preferentment els elements més impactants. 

• Sensibilitat moderada: S’hi donen condicions específiques que, sense impedir estrictament 
la seva transformació, fan recomanable l’adopció de determinades mesures preventives o 
correctores. 

• Sensibilitat alta: Coincideixen amb àrees que per les seves condicions o posició relativa 
respecte d’altres elements haurien de quedar preferentment excloses del procés de 
transformació o, en cas de que això no fos possible, prendre mesures preventives, 
correctores o compensatòries significatives. 

• Sensibilitat molt alta: Són aquelles àrees on s’hi aprecien condicionants que desaconsellen 
totalment la seva transformació o directament queden excloses del procés urbanitzador 
per determinacions legals o de risc. 

Per a la definició d’aquestes àrees es pot assignar un atribut de sensibilitat a cada aspecte del 
medi considerat, de manera que en cas de superposició, sempre s’assigna a aquella àrea el grau 
de sensibilitat més alt. 
 
La sensibilitat d’un àmbit s’ha de considerar molt alta si s’hi dóna algun dels següents supòsits: 

• Espais naturals protegits 

• Sòls de protecció especial del PTMB 

• Hàbitats d’interès comunitari de caràcter prioritari 

• Espais inundables per períodes de retorn de 10 anys 

• Zones amb pendents superiors al 20% 

 
La sensibilitat alta s’ha de considerar quan, com a mínim, s’hi donen un d’aquests atributs: 

• Sòls de protecció territorial del PTMB 

• Hàbitats d’interès comunitari de caràcter no prioritari 

• Espais inundables per períodes de retorn de 100 anys 
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• Zones en contacte amb els espais naturals protegits: franja de 100 m 

 
Pel que fa a les zones de sensibilitat ambiental moderada, s’han de considerar així aquelles 
zones en que s’hi dóna almenys una de les següents situacions: 

• Recorreguts de les anelles verdes 

• Espais inundables per períodes de retorn de 500 anys 

 
Les zones no incloses en cap de les categories de sensibilitat ambiental anteriors s’han 
classificat com a de sensibilitat baixa. 
 
Cal tenir en compte que per a la definició de la sensibilitat ambiental del municipi de Vilanova del 
Vallès s’ha emprat una escala de treball segons les fonts d’informació disponibles i els anàlisis 
cartogràfics realitzats en el marc de la present avaluació ambiental. Així doncs, en fases 
posteriors i de manera lligada a l’avaluació dels sòls objecte de transformació, es durà a terme 
una anàlisi acurada que tingui en compte tots aquells elements que, en aquest moment, no es 
poden grafiar si tenim en compte l’escala de treball municipal. 
 
En base a aquesta categorització es mostra, a continuació, el mapa de sensibilitat ambiental del 
municipi de Vilanova del Vallès. 
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Figura 11. Mapa de sensibilitat ambiental 

 
Font: Lavola
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4.5 DIAGNOSI AMBIENTAL I DEFINICIÓ DELS ELEMENTS 
AMBIENTALMENT SIGNIFICATIUS 

Una vegada identificats i analitzats els elements ambientals rellevants es procedeix a 
continuació a realitzar una diagnosi sintètica i integrada d’aquesta anàlisi, amb l’objectiu 
d’identificar aquells elements ambientalment significatius que ens permetran una millor i més 
adequada definició dels objectius i criteris ambientals del Pla. 
 
Així, a partir de l’anàlisi realitzada, els elements ambientalment significatius a tenir en compte 
per a la definició de la proposta del POUM són els següents: 
 

El model urbanístic del municipi es caracteritza per la dispersió i 
la baixa densitat  
Al municipi hi ha un clar predomini de les  urbanitzacions i cases aïllades (prop d’un 11%), 
enfront de l’urbanitzat residencial compacte (4%). Les zones urbanitzades es troben disperses 
en diversos nuclis residencials de baixa densitat, situats principalment en zones de pendents 
elevats dels turons de la Serralada Litoral al sud del nucli principal: Barri Rodes, les Roquetes, 
Bosc Ruscalleda, Can Cebrià, Barri de Sant Lleïr, Ca l’Alegre, Can Bosc, Polígon Vallesà, Can 
Rabassa, Can Jornet, el Xargall i Can Nadal. Aquest model es tradueix en, a priori, uns majors 
consums de recursos i una mobilitat fonamentada en el vehicle privat, així com en problemes pel 
que fa a la dotació de serveis derivats de la dispersió i els pendents elevats (abastament i 
sanejament d’aigua, recollida de residus, autobús urbà, etc.). 
 

S’identifiquen algunes activitats impròpies del sòl no 
urbanitzable, entre les quals destaquen les activitats 
extractives. 
Les tres activitats extractives presents al terme tenen una elevada incidència ambiental: Santa 
Quitèria (abans Can Cartró, extracció de granit en procés de restauració), Mercedes (o Calatayud, 
extracció de graves en actiu) i La Vinya (o Veguillas, extracció de granit en actiu). 
 

Al municipi es localitzen dos espais naturals protegits clarament 
diferenciats amb un elevat interès connector a escala territorial 
Per una banda, l’extrem sud-est del municipi (una quarta part del mateix) està inclosa dins el 
Parc de la Serralada Litoral (espai PEIN i xarxa Natura 2000 de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs), 
espai de grans dimensions amb un valor connector per la continuïtat de les seves masses 
forestals. Per altra banda, el riu Mogent està inclòs a l’espai PEIN i xarxa Natura 2000 del Riu 
Congost, considerat un  espai fluvial molt interessant dins un territori altament antropitzat, que 
serveix a més de corredor biològic entre el massís del Montseny, la serra prelitoral septentrional 
i la costa. 
 

La meitat del municipi és ocupada per superfície forestal 
Els boscos densos representen un 46%  de la superfície del municipi, principalment boscos 
densos de pineda de pi pinyer a les cotes mitjanes i baixes, i alzinar a les cotes més altes i a la 
zona inclosa al Parc de la Serralada Litoral. Prop de la meitat d’aquesta superfície forestal es 
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troba inclosa dins el Parc de la Serralada Litoral. Els boscos de ribera són presents al riu Mogent, 
si bé al seu pas pel municipi a l’entorn de la seva llera predominen els herbassars, i al Torrent de 
Céllecs i al Torrent de Can Nadal, en aquests darrers es localitzen vernedes i altres boscos de 
ribera afins considerades hàbitats d’interès comunitari prioritari.  
 

Els sòls de protecció especial del planejament territorial 
complementen la infraestructura verda del municipi 
Els sòls de protecció especial pel seu interès natural i agrari del PTMB inclouen la franja 
longitudinal de caràcter forestal entre els barris de Ca l’Alegre i Rodes, amb el turó de Can 
Galvany, amb la finalitat donar continuïtat a la serralada litoral, i la plana agrícola de Valldoriolf, 
que forma part dels espais propis dels mosaics agroforestals de plana del Vallès. 
 

Existeixen altres espais d’interès ambiental a nivell local que no 
queden protegits per cap figura de protecció ambiental 

L’anàlisi del municipi permet identificar diversos espais no protegits que sostenen un valor 
ambiental rellevant: zones d’interès florístic, grans parcs urbans i boscos considerats espais 
verds de transició amb l’entorn, i elements relacionats amb el vector aigua, com ara fonts o 
basses, amb un elevat interès per a la fauna. 
 

La xarxa hidrogràfica juga un important paper connector, tot i la 
mala qualitat de les aigües 
Al municipi destaca el paper connector del riu Mogent, reconegut a escala territorial pel PTMB, tot 
i la seva mala qualitat físico-química, ja que la presència de zones amb una comunitat de ribera 
interessant i el manteniment de l’activitat agrícola al seu entorn defineixen una zona tampó 
entre l’espai i l’àrea més urbanitzada garantint la seva funció connectora. Altres cursos fluvials 
amb un interès connector, atenent a la presència d’un bosc de ribera d’interès associat, són el 
torrent de Céllecs, la riera de Can Nadal i en menor mesura, la riera d’Ardenya. 
 

Es detecta l’afectació derivada de diversos riscos naturals i 
tecnològics.  
A l’entorn del riu Mogent es delimiten zones inundables per diferents períodes de retorn, que 
afecten part del nucli urbà al nord del Passeig del Centenari (per a un període de retorn de 100 
anys). Per altra banda, l’extensa ocupació de les masses forestals al municipi i la seva 
configuració urbanística amb nombrosos elements vulnerables fa que el risc d’incendi, sigui un 
aspecte a tenir en consideració. Si bé no identifica cap àrea de risc geològic al municipi la 
presència d’elevats pendents fa que es localitzin zones amb potencial caiguda de roques que 
afecten part de zones urbanitzades existents, com part del barri de les Roquetes i de Can 
Rabassa i una petita part de Can Nadal. Finalment, cal prendre en consideració el ric químic, ja 
que si bé al municipi de Vilanova del Vallès no es localitza cap establiment de risc, petita zona a 
l’extrem nord-oest del municipi  està afectada per la zona d’intervenció i alerta de l’empresa 
Repsol Butano, de perill alt, situada al municipi veí de Montornès del Vallès i a poc més d’un 
quilòmetre de distància del mateix. 
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Baixa presència d’activitats potencialment contaminats de 
l’atmosfera al municipi, si bé aquest es localitza en un entorn 
amb problemàtiques rellevants  
Si bé el municipi de Vilanova del Vallès no està inclòs a les Zones de protecció especial de 
l'ambient atmosfèric, sí que ho estan els municipis veïns de Montornès del Vallès i Granollers. Al 
municipi la presència d’activitats potencialment contaminats és molt baixa, si bé el pas de l’AP7 i 
les activitats extractives poden tenir una incidència rellevant sobre la qualitat de l’aire del 
municipi.  
 

El municipi compta amb un paisatge divers i ric en el qual destaca  
la plana de Valldoriolf 
Al municipi de Vilanova del Vallès es poden identificar dues unitats de paisatge clarament 
diferenciades: la plana agrícola de Valldoriolf i la Serralada Litoral. La plana de Valldoriolf forma 
part del Mosaic agroforestal del Vallès, considerat un dels paisatges d’atenció especial definits 
pel Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona.  
 

El municipi presenta eixos rellevants de connectivitat social amb 
potencial de millora 
Entre l’extensa xarxa de camins del municipi destaquen el camí fluvial del Mogent i les 
anomenades tres anelles de circuits a peu: ruta dels Capellans, ruta del Senglar i ruta dels 
Céllecs. No obstant, en alguns trams hi ha deficiències de connexió, com en el que passa pel 
camí de Vilassar, identificats al Projecte de foment de la mobilitat tova que incorpora diverses 
propostes d’actuació per a la millora de la mobilitat.  
 

Si bé les dades de ràtios de consum de recursos i generació de 
residus no són elevades, el desenvolupament del POUM 
comportarà un impacte sobre aquests elements lligats al 
metabolisme urbà. 
Les dades disponibles en referència als consums de recursos, les emissions de GEH i la 
generació de residus presenten valors moderats i, a més, cal tenir en compte que el municipi ha 
emprès diverses actuacions d’interès en termes de sostenibilitat del metabolisme urbà. No 
obstant, existeixen aspectes amb un elevat potencial de millora, com són els índexs de recollida 
selectiva del municipi i l’ús d’energies renovables, que el nou planejament urbanístic haurà de 
prendre en consideració.    
 

Existeixen impactes derivats del canvi climàtic amb potencial 
afectació en el desenvolupament urbà de la ciutat 
Existeixen uns determinats impactes derivats del canvi climàtic, els quals són ja inevitables, i 
pels quals el planejament haurà de tenir en compte la integració de criteris i estratègies 
d’adaptació al canvi climàtic. La vulnerabilitat de Vilanova del Vallès davant els impactes del 
canvi climàtic és mitja, així com l’exposició, la sensibilitat i la capacitat d’adaptació del municipi. 
Els aspectes en els quals la vulnerabilitat és més elevada són l’erosió i els efectes sobre els 
boscos derivats de d’una major exposició a plagues.
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5 OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DEL PLA 

D’acord amb la diagnosi anterior i amb els principis del desenvolupament urbanístic sostenible, 
s’estableixen els objectius ambientals a considerar en el Pla. 

5.1 OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS AMBIENTALS 
PREDETERMINATS 

En aquest apartat es sintetitzen aquells objectius de protecció mediambiental fixats a l'àmbit 
internacional, comunitari europeu, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb el pla.  
 
De manera preliminar, i tenint en compte que marcaran el full de ruta per als propers anys per tal 
d’avançar cap a un desenvolupament sostenible, es considera necessari recollir els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) (post 2015) desenvolupats a partir dels principals 
resultats de la Conferència de Rio+20 i amb una temporalització prevista fins l’any 2030. Per a 
aquells que tenen una relació més directa amb les qüestions ambientals emmarcades en 
l’avaluació ambiental estratègica, s’especifiquen les fites que es considera que s’han d’assolir: 

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

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

Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes 
les persones 

• 6.1 Per a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable, a un preu 
assequible per a totes les persones.  

• 6.2 Per a 2030, aconseguir l'accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per 
a totes les persones, i posar fi a la defecació a l'aire lliure, amb especial atenció a les 
necessitats de les dones i nenes, així com a les persones en situacions vulnerables.  

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

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

• 6.5 Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins 
i tot mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient.  
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Objectiu 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes 
les persones 

• 7.1 Per a 2030, garantir l'accés universal a serveis d'energia assequibles, confiables i 
moderns.  

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

• 7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l'eficiència energètica. 

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

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

Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, 
resilients i sostenibles 

• 11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics 
adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.  

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

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

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

• 11.5 Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades per desastres, 
inclosos els relacionats amb l'aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir 
substancialment les pèrdues econòmiques directes causades per desastres relacionades 
amb el producte interior brut mundial, fent un èmfasi especial en la protecció de les 
persones pobres i de les persones en situacions de vulnerabilitat.  

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

• 11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, 
inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les 
persones amb discapacitat. 
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Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles 

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

• 12.4 Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de 
tots els productes de rebuig al llarg de llur cicle de vida, de conformitat amb els marcs 
internacionals convinguts, i reduir de manera significativa llur alliberament a l'atmosfera, a 
l'aigua i al sòl a fi de minimitzar llurs efectes adversos sobre la salut humana i el medi 
ambient.  

• 12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de productes de rebuig 
mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.  

• 12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses 
transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la 
sostenibilitat en llur cicle de presentació d'informes.  

• 12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i 
conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en 
harmonia amb la natura. 

Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes 

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

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

• 13.3 Millorar l'educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació 
amb la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a aquest, la reducció dels seus efectes i 
l'alerta primerenca. 

Objectiu 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al 
desenvolupament sostenible 

• 14.1 Per a 2025, prevenir i reduir de forma significativa la contaminació marina de tot tipus, 
en particular la contaminació produïda per activitats terrestres, inclosos els detritus marins 
i la contaminació per excés de nutrients.  

• 14.2 Per a 2020, protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i 
costaners per tal d’evitar efectes nocius importants, enfortint-ne, entre altres mesures, la 
resiliència, i emprendre accions per a restaurar-los per tal de restablir la salut i la 
productivitat dels oceans.  

• 14.5 Per a 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de 
conformitat amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor 
informació científica disponible.  
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Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, 
gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la 
degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat 

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

• 15.2 Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la 
desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment el 
repoblament forestal i la reforestació a escala mundial.  

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

• 15.8 Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció d'espècies exòtiques 
invasores i reduir de forma significativa llurs efectes en els ecosistemes terrestres i 
aquàtics, i controlar o eradicar les espècies prioritàries.  

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

D’altra banda, pel fet de tractar-se aquest d’un pla de tipus urbanístic, es considera que caldrà 
tenir especial consideració el fet que la Llei d’Urbanisme estableix com un objectiu bàsic de 
planificació urbanística l’assoliment d’un model de desenvolupament urbanístic sostenible tal i 
com queda recollit en el seu article 3. Aquest objectiu, per la seva rellevància es desenvolupa 
més detalladament en l’apartat següent juntament amb els objectius ambientals específics per 
a aquest pla. 
 
Cal considerar també de manera especial que la Generalitat va aprovar els Criteris per al 
planejament territorial a Catalunya. El document presenta 15 criteris per al planejament 
territorial que en bona part són igualment aplicables al planejament urbanístic. Per la seva 
implicació ambiental directa se'n ressalten els següents:  

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

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

• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori 

• Moderar el consum de sòl 

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

• Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori 
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• Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 
implantació de polígons industrials o terciaris 

• Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residencia 

• Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements 

• Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà 

• Fer de la mobilitat un dret i no una obligació 

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

 
Per altra banda, existeixen tot un seguit d’altres figures normatives, acords, convenis, plans, 
estratègies, etc. que d’una manera ho altre estableixen obligacions o criteris que s’haurien de 
tenir en compte a nivell general pel planejament urbanístic. La següent taula resumeix, sense 
ànim d’exhaustivitat aquests instruments directors: 
 

Taula 10 Síntesi dels plans, acords i instruments amb incidència sobre el planejament urbanístic 

ÀMBIT TEMÀTIC 
ÀMBIT 
TERRITORIAL 

INSTRUMENT 

DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE 

Internacional 
Declaració de Rio sobre medi ambient i desenvolupament 
(1992). 

Comunitari 

VII Programa de medi ambient de la Unió Europea. 

Estratègia europea de desenvolupament sostenible. 

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) ONU. 

Estatal 
Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible. 

Estratègia espanyola de sostenibilitat urbana i local. 

Autonòmic Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. 
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ÀMBIT TEMÀTIC 
ÀMBIT 
TERRITORIAL 

INSTRUMENT 

BIODIVERSITAT I 
CONNECTIVITAT 
ECOLÒGICA 

Internacional 

Estratègia global per a la conservació de la biodiversitat 
(1992). 

Convenció de Rio sobre la diversitat biològica (1992) i 
Declaració sobre els boscos i masses forestals. 

Estratègia Paneuropea per a la Diversitat Ecològica i 
Paisatgística (1995). 

Convenció RAMSAR de les Nacions Unides. 

Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de 
30 de novembre de 2009 relativa a la conservació de las aus 
silvestres (Directiva d’aus). 

Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa 
a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres (Directiva Hàbitats). 

Comunitari Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat fins 2020. 

Estatal 

Estrategia española para la conservación y el uso sostenible 
de la diversidad biológica. 

Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional 
de los Humedales. 

Estrategia Forestal Española. 

Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer que desenvolupa el 
llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial i el 
Catàleg espanyol d'espècies amenaçades i successives ordres 
AAA de modificació d’aquest. 

Autonòmic 

Estratègia catalana per a la conservació i l'ús sostenible de la 
diversitat biològica.  

Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de 
Catalunya. 

Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la 
Biodiversitat. 

Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora 
amenaçada de Catalunya.  

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

Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es 
designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i 
s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) 

AIGUA I COSTES 

Internacional 
Conveni de Barcelona per a la protecció del medi marí i la regió 
costanera del Mediterrani. 

Comunitari 
Directiva Marc de l'Aigua (DMA). 

Directiva Marco sobre la Estrategia Marina. 
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ÀMBIT TEMÀTIC 
ÀMBIT 
TERRITORIAL 

INSTRUMENT 

Estatal 

Estrategia Común de Implementación de la DMA. 

Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la 
contaminación marina. 

Autonòmic 

Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 

Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques 
internes de Catalunya. 

Text refós de la Llei d’Aigües i el Reglament de domini públic 
hidràulic. 

MEDI ATMOSFÈRIC 

Internacional Directrius sobre qualitat de l’aire de la OMS. 

Comunitari 
Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a 
una atmósfera más limpia en Europa. 

Estatal 

Estrategia Española de Calidad del Aire. 

Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la 
qualitat de l’aire. 

Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats 
de la Contaminació. 

Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

Autonòmic 

Decret 226/2006, de 26 de maig, pel qual es declaren zones de 
protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis. 

Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones 
de protecció especial de l’ambient atmosfèric. 

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

SÒL 

Internacional Conveni de Nacions Unides de lluita contra la desertificació. 

Comunitari Estratègia temàtica per a la protecció del sòl COM(2006). 

Estatal 

Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND). 

Real decreto 9/2005, de 14 de enero, por el qual se establece 
la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos  
contaminados. 

Autonòmic - 
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ÀMBIT TEMÀTIC 
ÀMBIT 
TERRITORIAL 

INSTRUMENT 

CANVI CLIMÀTIC 

Internacional 

Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. 

COP21: Acords de París sobre el Canvi Climàtic. 

Nova Agenda Urbana derivada de la III Conferència sobre 
vivenda i desenvolupament urbà celebrada a Quito (2016). 

Comunitari 

Estratègia europea d’adaptació al canvi climàtic (2013) 

Programa europeu sobre el canvi climàtic PECC I i PECC II 

Llibre verd i llibre blanc d'adaptació al canvi climàtic   

Estatal 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 

Autonòmic 

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

Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, horitzó 
2013-2020 (ESCACC), revisada el març de 2017Pla de l’Energia 
i el Canvi Climàtic 2012 – 2020. 

Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 2012 – 2020. 

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

PAISATGE 

Internacional 
Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i 
Natural (1972). 

Comunitari Conveni europeu del paisatge. 

Estatal - 

Autonòmic 
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció i gestió del paisatge. 

Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona 

MOBILITAT 

Internacional - 

Comunitari Estratègia Transport 2050 del Llibre Blanc de la Unió Europea. 

Estatal Estratègia espanyola de mobilitat sostenible. 

Autonòmic 

Pla estratègic d’infraestructures de transport de Catalunya 
2006-2026. 

Llei 9/2003, de la mobilitat- 

Directrius nacionals de mobilitat- 

Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya. 

Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020. 

RISCOS Internacional - 
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ÀMBIT TEMÀTIC 
ÀMBIT 
TERRITORIAL 

INSTRUMENT 

Comunitari 
Directives Seveso I i II. 

Directiva relativa a l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació. 

Estatal Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre protecció civil. 

Autonòmic 

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya 

Plans d’Autoprotecció per als riscos naturals i tecnològics 
(protecció civil). 

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

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana. 

Altres 

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

Llei 20/2009,del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, entre d’altres. 

 
Així doncs, a mode de síntesi, es pot extreure que a grans termes, els objectius ambientals amb 
els quals haurà de ser coherent el Pla, d’acord amb el marc jurídic internacional, comunitari, 
estatal i autonòmic són els següents: 

• Afrontar els factors causants del canvi climàtic i preparar-se per a afrontar-ne l’impacte 
mitjançant estratègies d’adaptació 

• Aconseguir un aprofitament sostenible dels recursos naturals, amb especial atenció a 
l’aigua i l’energia 

• Fer front a totes les formes de contaminació i restaurar els ambients i àrees ja degradats, 
inclosos el sòl, les aigües i l’atmosfera 

• Aturar la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes i les espècies 

• Protegir i gestionar adequadament el paisatge 
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5.2 OBJECTIUS GENERALS PER A UN DESENVOLUPAMENT 
URBANÍSTIC SOSTENIBLE 

La Llei d’Urbanisme de Catalunya estableix en el seu article 3 el concepte de desenvolupament 
urbanístic sostenible com: 
  

“la utilització racional del territori i el medi ambient que comporta conjuminar 
les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels 
valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la 
qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, 
comporta també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la 
dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació 
i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de 
vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment 

eficient. 
 
L'exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d'acord amb 
l'ordenació territorial, l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.” 

 
D’aquí se’n desprèn que els principis generals per a un desenvolupament urbanístic sostenible 
són: 
 
A. MODEL D’OCUPACIÓ I ORDENACIÓ DEL SÒL: minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús, 
d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals 
existents. 
 

A-1 Garantir una ordenació urbanística eficient, especialment pel que fa  a la 
funcionalitat i al consum de recursos, i adaptada a les característiques ambientals del 
sector i el seu entorn. 
A-2 Establir la zonificació i els usos del sector potenciant la seva plurifuncionalitat i 
autonomia. 
A-3 Possibilitar una mobilitat sostenible mitjançant la planificació integrada dels 
usos del sòl i del transport. 
A-4 Adoptar un model d’ordenació urbanística energèticament eficient. 

 
B. CICLE DE L’AIGUA: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua, garantir-ne 
la disponibilitat i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment 
eficient. 
 

B-1 Prevenir el risc d’inundació, evitant l’afectació a béns i persones. 
B-2 Protegir la xarxa hídrica i els espais fluvials  
B-3 Garantir la disponibilitat de l’aigua i fomentar-ne l’estalvi i la reutilització en 
l’espai urbà. 
B-4 Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació. 
B-5 Preservar i millorar la qualitat de l’aigua. 
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C. AMBIENT ATMOSFÈRIC (I): minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i 
el canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les immissions de substàncies contaminants. 
 

C-1 Optimitzar l’eficiència energètica de l’ordenació urbanística i de les pròpies 
edificacions garantint la màxima reducció de la seva contribució al canvi climàtic. 
C-2 Fomentar l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús de les energies no 
renovables  
C-3 Prevenir i corregir les immissions i les fonts d’emissions contaminants. 

 
D. AMBIENT ATMOSFÈRIC (II): prevenir i corregir la contaminació acústica, lluminosa i 
electromagnètica. 
 

D-1 Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació. 
D-2 Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i 
evitar-ne els fluxos hemisferi superior, la intrusió lluminosa i l’impacte negatiu sobre els 
organismes vius. 
D-3 Regular la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació i de transport 
d’energia elèctrica, per tal de minimitzar els seus efectes sobre els éssers vius i el 
paisatge. 

 
E. GESTIÓ DE RESIDUS: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i, si és el cas, 
facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament. 
GESTIÓ DE MATERIALS: minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el 
medi ambient en general. 
 

E-1 Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la 
reutilització i la recollida selectiva dels residus. 
E-2 Promoure en els edificis la previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la 
recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió. 
E-3 Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de 
minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la 
reutilització i el reciclatge. 

 
F. BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL: considerar la biodiversitat 
urbana en l’ordenació i conservar els elements d’interès natural. 
 

F-1 Establir, com a element bàsic i vertebrador de l’ordenació adoptada, un sistema 
d’espais lliures que respongui, entre d’altres, a criteris de biodiversitat urbana, 
físicament continu i connectat amb les xarxes urbanes i les xarxes territorials exteriors. 
F-2 Fomentar la naturalització de l’espai urbà. 

 
G. PAISATGE: integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la 
qualitat. 

5.3 OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS PEL PLA 
A continuació s’especifiquen els objectius i criteris ambientals que, en base a la diagnosi dels 
aspectes ambientalment significatius, dels objectius de protecció ambiental fixats a l'àmbit 
internacional, estatal, autonòmic o local que tinguin relació amb l’instrument objecte d’avaluació 
ambiental i del concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, es considera que el Pla 
hauria d’atendre i que serviran de base per a la seva avaluació ambiental. 
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ELEMENT AMBIENTALMENT SIGNIFICATIU OBJECTIU AMBIENTAL 

El model urbanístic del municipi es 
caracteritza per la dispersió i la baixa densitat. 

Caldrà apostar per un creixement urbanístic 
que potenciï el nucli antic, la rehabilitació 
interior i un desenvolupament en continuïtat al 
nucli urbà, amb més densitat. 

S’identifiquen algunes activitats impròpies del 
sòl no urbanitzable, entre les quals destaquen 
les activitats extractives, que han de ser 
compatibles amb els valors ambientals i 
paisatgístics existents en els terrenys on es 
localitzen. 

S’apostarà per una regularització adequada 
dels usos i instal·lacions localitzats en sòl no 
urbanitzable. 

Al municipi es localitzen dos espais naturals 
protegits clarament diferenciats (Riu Mogent i 
Conreria – Sant Mateu – Céllecs) amb un elevat 
interès connector a escala territorial. 

Caldrà garantir la protecció dels espais 
integrats en sistemes territorials de protecció 
ambiental i de la connectivitat, com la plana 
agrícola del Mogent i l’entorn de Valldoriolf. Els sòls de protecció especial del planejament 

territorial complementen la infraestructura 
verda del municipi. 

Existeixen altres espais d’interès ambiental a 
nivell local que no queden protegits per cap 
figura de protecció ambiental (àrees d’interès 
florístic o faunístic i espais verds de caràcter 
urbà, principalment). 

Caldrà preveure els instruments necessaris 
per a la protecció i posada en valor dels espais 
de valor ambiental local identificats. 

La meitat del municipi és ocupada per 
superfície forestal. 

Caldrà gestionar la superfície forestal del 
municipi que atengui a criteris ambientals i 
d’eficiència en la seva gestió. 

La xarxa hidrogràfica juga un important paper 
connector. 

Caldrà assegurar la protecció de la xarxa fluvial 
i els seus entorns per garantir la seva funció 
connectora. 

Es detecta l’afectació derivada de diversos 
riscos naturals i tecnològics. 

Caldrà compatibilitzar els possibles 
desenvolupaments previstos amb el risc 
d’inundabilitat (associat principalment al 
Mogent, la riera d’Ardenya i el torrent de 
Céllecs) i amb les limitacions d’usos per als 
diferents nivells d’inundabilitat. 

Es prendran les mesures necessàries per a la 
protecció envers el risc d’incendi. 

Caldrà atendre a la compatibilitat de la 
proposta d’ordenació amb els riscos geològics 
detectats a l’EIRG en els àmbits propers a les 
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àrees urbanes. 

Es garantirà la compatibilitat de la proposta 
amb el risc químic existent en l’àmbit 
industrial proper a l’extrem nord-est del 
municipi (Repsol i AP-7). 

Baixa presència d’activitats potencialment 
contaminats de l’atmosfera al municipi, si bé 
aquest es localitza en un entorn amb 
problemàtiques rellevants. 

Es garantirà un model urbà que minimitzi les 
necessitats de mobilitat en modes privats 
motoritzats. 

El municipi compta amb un paisatge divers i ric 
en el qual destaca  la plana de Valldoriolf. 

S’integraran els criteris necessaris per a 
garantir la qualitat paisatgística dels àmbits 
amb més valor. 

S’apostarà per un model d’espai públic que 
posi la salut de la ciutadania en el centre dels 
seus objectius. 

El municipi presenta eixos rellevants de 
connectivitat social amb potencial de millora 
(com el tram que passa pel Camí de Vilassar). 

Es vertebrarà una xarxa de connectivitat que 
enllaci les zones habitades entre elles i amb 
les zones de l’entorn. 

Si bé les dades de ràtios de consum de 
recursos i generació de residus no són 
elevades, el desenvolupament del POUM 
comportarà un impacte sobre aquests 
elements lligats al metabolisme urbà. 

S’apostarà per un model d’edificació i 
urbanització que prioritzi l’estalvi i l’eficiència 
energètica així com la minimització dels 
recursos. 

Existeixen impactes derivats del canvi climàtic 
amb potencial afectació en el 
desenvolupament urbà de la ciutat 

El planejament tindrà en compte la integració 
de criteris d’adaptació al canvi climàtic. 

 
 
Els objectius ambientals han de formular-se de forma jerarquitzada en funció del seu grau 
d’importància relativa, amb l’objecte que restin diferenciats clarament aquells més essencials. 
En aquest sentit, per tal d’establir aquesta jerarquització, en el present informe es valora cada 
objectiu en funció de dos criteris a partir dels quals s’estableix la jerarquització dels mateixos: 

• Rellevància (REL). Es refereix a la importància de l’objectiu en qüestió d’acord amb 
l’element de diagnosi del qual se’n deriva i tenint en compte la realitat física de l’àmbit 
territorial en el que s’emmarca el pla objecte d’avaluació. 

• Aplicabilitat (APL). Es refereix a la capacitat que té el planejament, tenint en compte l’abast 
i l’escala del pla objecte d’avaluació, per a incidir sobre les causes i possibles solucions de 
l’objectiu en qüestió. 
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Així doncs, a cada un d’aquests objectius se li atorga un pes específic en funció de si la seva 
importància/incidència és Alta (3), Mitja (2) o Baixa (1) i la suma d’ambdós pesos dóna un valor 
final o “valor de jerarquització”. Així, s’estableixen els següents valors de jerarquització: 
 
 
 

Nivell de jerarquització Σ 

Objectius prioritaris 6 

Objectius rellevants 5 

Objectius secundaris 1 a 4 

 
 

Objectiu ambiental REL APL ∑ Jerarquització 

Caldrà apostar per un creixement urbanístic que potenciï el 
nucli antic, la rehabilitació interior i un desenvolupament 
en continuïtat al nucli urbà, amb més densitat. 

3 3 6 Prioritari 

S’apostarà per una regularització adequada dels usos i 
instal·lacions localitzats en sòl no urbanitzable. 

2 3 5 Rellevant 

Caldrà garantir la protecció dels espais integrats en 
sistemes territorials de protecció ambiental i de la 
connectivitat, com la plana agrícola del Mogent i l’entorn de 
Valldoriolf. 

3 3 6 Prioritari 

Caldrà preveure els instruments necessaris per a la 
protecció i posada en valor dels espais de valor ambiental 
local identificats. 

3 2 5 Rellevant 

Caldrà gestionar la superfície forestal del municipi que 
atengui a criteris ambientals i d’eficiència en la seva 
gestió. 

3 2 5 Rellevant 

Caldrà assegurar la protecció de la xarxa fluvial i els seus 
entorns per garantir la seva funció connectora. 

3 3 6 Prioritari 

Caldrà compatibilitzar els possibles desenvolupaments 
previstos amb el risc d’inundabilitat (associat 
principalment al Mogent, la riera d’Ardenya i el torrent de 
Céllecs) i amb les limitacions d’usos per als diferents 
nivells d’inundabilitat. 

3 3 6 Prioritari 

Es prendran les mesures necessàries per a la protecció 
envers el risc d’incendi. 2 3 5 Rellevant 

Caldrà atendre a la compatibilitat de la proposta 
d’ordenació amb els riscos geològics detectats a l’EIRG en 
els àmbits propers a les àrees urbanes. 

2 3 5 Rellevant 
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Es garantirà la compatibilitat de la proposta amb el risc 
químic existent en l’àmbit industrial proper a l’extrem nord-
est del municipi (Repsol i AP-7). 

3 2 5 Rellevant 

Es garantirà un model urbà que minimitzi les necessitats 
de mobilitat en modes privats motoritzats. 

3 2 5 Rellevant 

S’integraran els criteris necessaris per a garantir la qualitat 
paisatgística dels àmbits amb més valor. 

3 3 6 Prioritari 

S’apostarà per un model d’espai públic que posi la salut de 
la ciutadania en el centre dels seus objectius. 

3 2 5 Rellevant 

Es vertebrarà una xarxa de connectivitat que enllaci les 
zones habitades entre elles i amb les zones de l’entorn. 2 2 4 Secundari 

S’apostarà per un model d’edificació i urbanització que 
prioritzi l’estalvi i l’eficiència energètica així com la 
minimització dels recursos. 

3 2 5 Rellevant 

El planejament tindrà en compte la integració de criteris 
d’adaptació al canvi climàtic. 3 1 4 Secundari 

 
 
Per tant, els objectius ambientals establerts queden jerarquitzats de la següent manera: 
 

Objectius prioritaris 

Caldrà apostar per un creixement urbanístic que potenciï el 
nucli antic, la rehabilitació interior i un desenvolupament en 
continuïtat al nucli urbà, amb més densitat. 

Caldrà garantir la protecció dels espais integrats en sistemes 
territorials de protecció ambiental i de la connectivitat, com la 
plana agrícola del Mogent i l’entorn de Valldoriolf. 

Caldrà assegurar la protecció de la xarxa fluvial i els seus 
entorns per garantir la seva funció connectora. 

Caldrà compatibilitzar els possibles desenvolupaments 
previstos amb el risc d’inundabilitat (associat principalment al 
Mogent, la riera d’Ardenya i el torrent de Céllecs) i amb les 
limitacions d’usos per als diferents nivells d’inundabilitat. 

S’integraran els criteris necessaris per a garantir la qualitat 
paisatgística dels àmbits amb més valor. 

Objectius rellevants 
S’apostarà per una regularització adequada dels usos i 
instal·lacions localitzats en sòl no urbanitzable. 
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Caldrà preveure els instruments necessaris per a la protecció i 
posada en valor dels espais de valor ambiental local 
identificats. 

Caldrà gestionar la superfície forestal del municipi que atengui 
a criteris ambientals i d’eficiència en la seva gestió. 

Es prendran les mesures necessàries per a la protecció envers 
el risc d’incendi. 

Caldrà atendre a la compatibilitat de la proposta d’ordenació 
amb els riscos geològics detectats a l’EIRG en els àmbits 
propers a les àrees urbanes. 

Es garantirà la compatibilitat de la proposta amb el risc químic 
existent en l’àmbit industrial proper a l’extrem nord-est del 
municipi (Repsol i AP-7). 

Es garantirà un model urbà que minimitzi les necessitats de 
mobilitat en modes privats motoritzats. 

S’apostarà per un model d’espai públic que posi la salut de la 
ciutadania en el centre dels seus objectius. 

S’apostarà per un model d’edificació i urbanització que prioritzi 
l’estalvi i l’eficiència energètica així com la minimització dels 
recursos. 

Objectius secundaris 

Es vertebrarà una xarxa de connectivitat que enllaci les zones 
habitades entre elles i amb les zones de l’entorn. 

El planejament tindrà en compte la integració de criteris 
d’adaptació al canvi climàtic. 
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6  ALTERNATIVES DE PLANEJAMENT 

És fonamental que aquells elements que han de desenvolupar una funció estructuradora de 
l’ordenació del POUM siguin ambientalment adequats. En cas contrari, es poden provocar 
efectes en cadena molt difícilment reconduïbles a posteriori. És per això que resulta 
especialment rellevant valorar les possibles alternatives globals d’ordenació, és a dir, l’esquema 
dels models territorials plantejats i dels seus elements configuradors (sistemes generals, 
classificació de sòl, actuacions estratègiques, àmbits principals de protecció, etc.). 

6.1 ALTERNATIVES CONSIDERADES 
En aquest apartat es descriuen les grans línies propositives de les alternatives plantejades, 
atenent al grau d’aprofundiment que permet la informació continguda en la Memòria urbanística 
de l’avanç del POUM de Vilanova del Vallès. Concretament, s’han estudiat 3 alternatives com a 
opcions de desenvolupament del municipi (veure apartat 12 de la Memòria urbanística). 
 
Cal tenir en compte que totes les alternatives que s’han considerat comparteixen uns elements 
comuns: 

• Els estudis demogràfics contemplats preveuen una projecció de creixement moderat per al 
municipi, fet que es recull en l’estratègia també de creixement moderat que estableix el 
PTMB per a la trama urbana compresa pel Casc Antic, Eixample, Bosc del Capellans i Can 
Cebrià, en quant al sistema d’assentaments. 

• L’orografia i característiques ambientals dels terrenys que ocupa el municipi impedeix que 
el possible creixement urbà es produeixi en direcció cap a la Serralada Litoral i cap al riu, 
sobre els quals hi ha espais PEIN i Xarxa Natura 2000, protegeix aquests àmbits dels 
processos urbanitzadors. Paral·lelament, gran part del territori municipal queda inclòs en el 
sistema d’espais oberts del PTMB dins la categoria de sòls de protecció especial.  

• Es tenen en compte les delimitacions de les línies d’inundabilitat per a períodes de retorn 
de 10, 100 i 500 anys. 

• En els sòls urbans ja existents, es planteja una reordenació i renovació interna per tal 
d’optimitzar l’aprofitament i la qualitat urbana d’aquests sòls ja ocupats. 

• A les activitats econòmiques es diferenciaran els usos comercials dels industrials per tal de 
reservar sòl específic per a l’industria i facilitar el manteniment i major ocupació d’aquesta 
dins el terme municipal.  

• Es considera que els processos de transformació interna no seran suficients per el 
desenvolupament de ciutat pels propers 20 anys i s’haurà de preveure nous creixements 
residencials i d’activitats econòmiques. 
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Amb tot, la posició i dimensió d’aquests creixements, així com la seva programació o delimitació, 
és el que origina les diferents alternatives de planejament: 

• Alternativa 0. Planejament vigent (NNSS) 

• Alternativa 1. Reconsideració del creixement residencial 

• Alternativa 2. Creixement industrial expansiu 

En el quadre següent es resumeixen les diferents alternatives plantejades en termes de 
superfícies, si bé la proposta de cadascuna es detalla en els apartats posteriors: 
 

Taula 11. Superfícies de les diferents alternatives estudiades 

Classificació del sòl Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Sòl urbà 335,57 334,87 334,87 

Sòl urbanitzable 36,95 54,41 63,81 

Residencial – Bosc dels Capellans 36,95 18,31 24,63 

Residencial – Bosc dels Capellans (espais forestals) 0,00 18,64 12,32 

Activitats econòmiques industrials 0,00 10,22 19,62 

Activitats econòmiques comercial/terciari 0,00 7,24 7,24 

Sòl no urbanitzable 1.148,26 1.131,5 1122,1 

Font: equip redactor del POUM 
 
S’ha de fer èmfasi que els valors dels diferents sectors és aproximat, i que serà en el 
desenvolupament del POUM quan es podrà fixar amb precisió els diferents àmbits de gestió.   
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6.1.1 ALTERNATIVA 0 
La primera de les alternatives preses en consideració, és l’alternativa zero, és a dir, la 
corresponent a la no redacció d’un nou POUM i, per tant, al manteniment de les NNSS com a 
instrument de planejament general del municipi, amb les mateixes previsions d’evolució 
urbanística que aquestes contemplen.  
 
Pel que fa al desenvolupament previst d’aquesta alternativa es desprèn el següent: 

• Potencial per a ús residencial de més d’un miler d’habitatges (800 habitatges del sector 
urbanitzable del Bosc dels Capellans, 200 solars pendents d’edificar i 35 habitatges buits, 
aproximadament).  

• Potencial per a activitats econòmiques pràcticament esgotat, quedant únicament 
disponibles alguns solars buits. 

• No desenvolupament del pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i 
arqueològic. 

• Regulació del sòl urbanitzable genèrica, sense protecció especial del vorariu i la banda nord 
del Mogent, o sigui tota la vall de Valldoriolf. 

Figura 12. Alternativa zero 

 

  
Font: equip redactor del POUM 
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6.1.2 ALTERNATIVA 1 
La segona alternativa, alternativa 1, preveu fer una reconsideració del model de ciutat, atenent 
a les projeccions demogràfiques i a l’evolució de l’activitat econòmica i, a banda, reconeixent 
determinats valors ambientals i paisatgístics dels terrenys no urbanitzats. Concretament 
aquesta alternativa contempla: 

• Reconsideració dels terrenys ja classificats com urbanitzable per les vigents NNSS però 
que resten pendents de desenvolupar. Es proposa mantenir la superfície classificada com a 
sòl urbanitzable però limitant que la meitat del sector (la més elevada i allunyada de 
l’eixample) quedi qualificada com espais lliures d’edificació, preveient una urbanització 
naturalitzada. Caldrà modificar les tipologies urbanes a blocs plurifamiliars. 

 

• Ampliació dels sòl urbanitzable per a activitats econòmiques, principalment en tres 
localitzacions: prolongació del polígon Oest de Cal Pinxo pel sud (combinant usos 
industrials i usos comercials/terciaris), prolongació del polígon Mas Ferrer pel nord fins al 
corredor ferroviari (usos industrials, petita i mitjana parcel·la) i nou sector industrial al sud 
de la fàbrica de Lucta fins a la carena o la línia ferroviaria (usos industrials, mitjana i gran 
parcel·la). 
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• Estudi de la millor opció per als buits urbans (unitats d’actuació que no s’han 
desenvolupat), especialment al barri de Rodes, per facilitar-ne la gestió i desenvolupament 
així com per completar el sòl urbà ja desenvolupat. 

• Adequació de la normativa per preservar els valors de nucli històric del casc urbà i per 
afavorir la rehabilitació urbana i la renovació i millora del paisatge urbà.  

• Incorporació de criteris d’elevada eficiència energètica per als projectes d’edificació o 
reforma. 

• Incorporació de criteris per facilitar l’aparició de nous usos diferents del residencial en les 
plantes baixes (comerç, petits tallers, usos terciaris). 

• En relació a les infraestructures, supressió de la creació d’infraestructures viàries de gran 
capacitat (pont sobre el Mogent i autovia de Granollers a Montcada). 

• Previsió d’un Pla d’integració paisatgística per les carreteres BV-5001 i BP-50002 per tal 
d’acondicionar-les com a vials de sòl urbà així com la millora peatonal del Camí de Vilassar. 

• En sòl no urbanitzable, es contempla un sistema d’espais amb una regulació força 
restrictiva d’acord amb les previsions del PTMB:  

• Protecció integral del riu Mogent (XN2000) i la seva plana inundable (sistema hídric) amb 
la corresponent regulació d’usos admesos atenent a aquesta consideració de terrenys 
potencialment inundables. 

• Protecció dels sòls forestals entre les urbanitzacions de la Serralada Litoral i el mosaic 
agroforestal de la Vall de Valldoriolf. 

• Creació de corredors ambientals per crear continuïtats entre els hàbitats del riu Mogent, 
l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral i la matriu agroforestal de Valldoriolf 
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Figura 13. Alternativa 1 

 
Font: equip redactor del POUM 
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6.1.3 ALTERNATIVA 2 
La tercera alternativa, alternativa 2, es planteja com una alternativa lleugerament més 
expansiva però amb un plantejament similar a l’alternativa anterior. Concretament es contempla 
un major creixement de l’activitat econòmica.  Així doncs, a més del descrit en l’alternativa 1, es 
contempla: 

• Ampliació major del sòl urbanitzable per a activitats econòmiques, incorporant un nou sòl 
urbanitzable delimitat al límit nord-est del terme, al sud de l’autopista AP-7, amb tipologies 
industrials de parcel·la gran o molt gran (superiors als 5.000m2). Aquesta ampliació 
permetria que el municipi s’equiparés, en termes de capacitat indústria disponible, amb els 
municipis que formen els vallesos, suposant una àrea d’unes 20 hectàrees.  
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Figura 14. Alternativa 2 

  
Font: equip redactor del POUM 
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6.2 VALORACIÓ AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES 
A continuació es fa una valoració inicial de la relació de les diferents alternatives amb els 
objectius ambientals plantejats en el present Document Inicia Estratègic:  
 
S’assigna un valor a cadascuna de les categories, amb l’objectiu de disposar d’un sumatori final 
que complementi l’anàlisi realitzada i permeti disposar d’un valor d’idoneïtat ambiental de cada 
alternativa i faciliti la seva comparativa. 
 

1 Poc compatible amb objectiu 
2 Compatible integrant mesures 
3 Valoració inicial compatible 
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OBJECTIU AMBIENTAL A0 A1 A2 VALORACIÓ 

Caldrà apostar per un creixement urbanístic 
que potenciï el nucli antic, la rehabilitació 
interior i un desenvolupament en 
continuïtat al nucli urbà, amb més densitat. 

3 2,5 1 

Cal tenir en compte que totes les alternatives comparteixen un 
denominador comú que és assumir una projecció de 
creixement moderat per al municipi. Amb tot, es valora 
positivament que totes les alternatives prenguin com a base la 
reordenació i renovació interna del teixit ja construït, com a 
element per minimitzar el consum de nou sòl. En fases 
posteriors aquest fet es podrà reforçar amb mecanismes tals 
com la programació dels diferents àmbits o sectors o la 
incorporació de mesures ambientals. No obstant això, aquests 
processos es considera que no seran suficients. En aquest 
sentit, l’alternativa zero és la que suposa un menor creixement 
urbanístic en quant a sòl urbanitzable, fet pel qual és la que 
presenta un compliment satisfactori d’aquest objectiu, tot i que 
no permet donar resposta a les necessitats del municipi. Les 
alternatives 1 i 2 es diferencien, precisament per la magnitud 
dels creixements considerats, essent la 2 la més expansiva 
(per a sòls per activitats econòmiques) i ambientalment 
menys favorable en termes de consum del sòl. Es valora molt 
positivament el fet que l’alternativa 1 opti per mantenir dins del 
sistema d’espais lliures la pineda existent en el SUD residencial 
contemplat. 

Caldrà garantir la protecció dels espais 
integrats en sistemes territorials de 
protecció ambiental i de la connectivitat, 
com la plana agrícola del Mogent i l’entorn 
de Valldoriolf. 

3 3 3 

En les tres alternatives considerades es parteix de la premissa 
comuna de protegir els terrenys inclosos en figures de 
protecció ambiental dels processos urbanitzadors, fet pel qual 
en els tres casos s’assigna un nivell de compliment 
satisfactori, el qual s’acabarà de concretar en funció de la 
regulació que se’n faci en fases posteriors de l’elaboració del 
POUM, especialment en la redacció de la normativa urbanística. 
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OBJECTIU AMBIENTAL A0 A1 A2 VALORACIÓ 

Caldrà assegurar la protecció de la xarxa 
fluvial i els seus entorns per garantir la seva 
funció connectora. 

2 3 3 

Es valora positivament la proposta continguda per igual en les 
alternatives 1 i 2 referida a la protecció integral del riu Mogent, 
tenint en compte la seva plana inundable que conforma el 
sistema hídric, indicant que la regulació d’usos haurà de ser 
compatible amb les característiques d’aquest risc. A banda, 
aquestes alternatives també contemplen la definició d’uns 
connectors ambientals per crear continuïtats entre els hàbitats 
del riu Mogent, el Parc de la Serralada Litoral i la matriu 
agroforestal de Valldoriolf. En quant a l’alternativa 0, es 
considera que aquesta protecció no està directament 
assumida, si bé es podria complir amb mesures. 

Caldrà compatibilitzar els possibles 
desenvolupaments previstos amb el risc 
d’inundabilitat (associat principalment al 
Mogent, la riera d’Ardenya i el torrent de 
Céllecs) i amb les limitacions d’usos per als 
diferents nivells d’inundabilitat. 

2 3 3 

De manera anàloga amb l’objectiu anterior, es preveu un major 
compliment d’aquest objectiu en les alternatives 1 i 2 que 
tenen en compte tota la llera (plana inundable) del riu Mogent. 
En quant a l’alternativa 0, es considera que aquesta protecció 
no està directament assumida (i més tenint en compte que no 
es protegeix especialment el vorariu del Mogent ni la seva 
banda nord, és a dir, la vall de Valldoriolf), si bé es podria 
complir amb mesures. 

S’integraran els criteris necessaris per a 
garantir la qualitat paisatgística dels àmbits 
amb més valor. 

2 3 2,5 

En relació al paisatge, la protecció del sòl no urbanitzable que 
es preveu per a les alternatives 1 i 2 és més adequada que la 
que contempla el planejament vigent, el qual no contempla una 
protecció del vorariu i la banda nord del Mogent, entre d’altres 
mancances. Entre les alternatives 1 i 2 es puntua positivament 
la protecció de la pineda del SUD residencial que contempla 
l’alternativa 1 i que permet preservar un entorn de valor 
paisatgístic. A banda cal remarcar la voluntat de tractar amb 
cura el paisatge urbà, entre d’altres amb la integració urbana 
d’algunes carreteres, tant en l’alternativa 1 com en la 2. 
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OBJECTIU AMBIENTAL A0 A1 A2 VALORACIÓ 

S’apostarà per una regularització adequada 
dels usos i instal·lacions localitzats en sòl 
no urbanitzable. 

2 2 1,5 

Es considera que en els tres casos, l’acompliment de l’objectiu 
passa principalment per l’adopció de mesures ambientals 
adequades en fases posteriors de l’elaboració del pla. No 
obstant això, el fet que l’alternativa 2 prevegi un major 
creixement per a activitats econòmiques, el qual s’estima com 
a no imprescindible en el marc supramunicipal en què 
s’enclava el municipi, suposa la ocupació de terrenys amb 
certa naturalitat per la implantació d’una activitat amb  
potencial impacte. 

Caldrà preveure els instruments necessaris 
per a la protecció i posada en valor dels 
espais de valor ambiental local identificats. 

2 3 2 

En aquest cas, es valora positivament la protecció de 
l’alternativa 1 de la pineda del SUD residencial previst, com a 
element diferenciador entre les tres alternatives en quant a 
elements de valor ambiental locals no reconeguts per cap 
figura de protecció ambiental. A banda, caldrà a atendre a la 
regulació normativa que es faci dels diferents espais que tenen 
valor ambiental a nivell local, exercici corresponent a posteriors 
fases de l’elaboració del POUM. 

Caldrà gestionar la superfície forestal del 
municipi que atengui a criteris ambientals i 
d’eficiència en la seva gestió. 

2 2 2 

Es considera un objectiu abordable principalment a través de la 
regulació normativa que es faci posteriorment en el moment de 
redactar la normativa urbanística del planejament i, per tant, no 
s’aprecien diferències significatives entre les tres alternatives 
considerades.  

Es prendran les mesures necessàries per a 
la protecció envers el risc d’incendi. 

2 2 2 

Igual que en el cas anterior, les tres alternatives es valoren 
tenint en compte que l’acompliment de l’objectiu passa per la 
correcta regulació normativa de determinades activitats i 
espais. 
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OBJECTIU AMBIENTAL A0 A1 A2 VALORACIÓ 

Caldrà atendre a la compatibilitat de la 
proposta d’ordenació amb els riscos 
geològics detectats a l’EIRG en els àmbits 
propers a les àrees urbanes. 

3 3 3 

De manera preliminar, no s’estima que cap de les tres 
alternatives entri en conflicte amb les zones potencialment 
afectades per riscos geològics. 

 No obstant això, caldrà atendre a les consideracions i 
recomanacions que s’estableixin en l’Estudi d’Identificació dels 
Riscos Geològics que acompanyarà al POUM com a estudi 
complementari, especialment tenint en compte els àmbits de 
risc que són propers a les àrees urbanes. 

Es garantirà la compatibilitat de la proposta 
amb el risc químic existent en l’àmbit 
industrial proper a l’extrem nord-est del 
municipi (Repsol i AP-7). 

3 3 2,5 

S’identifica una àrea d’atenció en l’alternativa 2 ja que 
contempla més sòl per a activitats econòmiques que podrien 
incrementar el risc químic, depenent de les activitats que s’hi 
implantin. Per la resta, no es preveu, preliminarment, que hi 
hagi usos en zones d’afectació per aquest risc que puguin 
suposar la previsió de nous elements vulnerables.  

Es garantirà un model urbà que minimitzi 
les necessitats de mobilitat en modes 
privats motoritzats. 

2 2,5 2,5 

El model de municipi, amb nuclis separats, no gaudeix d’una 
compacitat que de manera senzilla afavoreixi els 
desplaçaments no motoritzats. No obstant això, es valora molt 
positivament la previsió d’integració paisatgística de les 
carreteres que creuen sòls urbans, fet que pot afavorir una 
mobilitat més sostenible. La puntuació assignada no mostra 
diferències significatives en tant que es considera que les tres 
alternatives tenen potencial per incorporar mesures, en fases 
posteriors, per fomentar un model del mobilitat més sostenible. 

S’apostarà per un model d’espai públic que 
posi la salut de la ciutadania en el centre 
dels seus objectius. 

2 2 2 

Es considera un objectiu abordable principalment a través de la 
regulació normativa que es faci posteriorment en el moment de 
redactar la normativa urbanística del planejament i, per tant, no 
s’aprecien diferències significatives entre les tres alternatives 
considerades.  
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OBJECTIU AMBIENTAL A0 A1 A2 VALORACIÓ 

S’apostarà per un model d’edificació i 
urbanització que prioritzi l’estalvi i 
l’eficiència energètica així com la 
minimització dels recursos. 

2 3 3 

Les alternatives es valoren positivament en quant a 
l’acompliment d’aquest objectiu ja que parteixen de la premissa 
d’incorporar mesures i criteris per afavorir l’estalvi i l’elevada 
eficiència energètica en les noves edificacions així com en les 
rehabilitacions de les ja construïdes. L’alternativa zero podria 
abordar aquest objectiu amb la incorporació de les 
corresponents mesures, fet que actualment no està 
contemplat. 

Es vertebrarà una xarxa de connectivitat 
que enllaci les zones habitades entre elles i 
amb les zones de l’entorn. 

2 2 2 

Es considera un objectiu abordable principalment a través de la 
regulació normativa que es faci posteriorment en el moment de 
redactar la normativa urbanística del planejament i, per tant, no 
s’aprecien diferències significatives entre les tres alternatives 
considerades.  

El planejament tindrà en compte la 
integració de criteris d’adaptació al canvi 
climàtic. 

2 2 2 

Es tracta d’un aspecte ja abordat en altres objectius. En aquest 
cas, caldria incorporar mesures que permetin reduir 
vulnerabilitat en àmbits que no hagin quedat suficientment 
resolts des d’altres perspectives. Per això en els tres casos 
s’assigna preliminarment un compliment condicionat a la 
incorporació de les mesures que es derivin d’un anàlisi més 
detallat en fases futures de la redacció del POUM. 

TOTAL 36 41 37  
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6.3 JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA 
Per tot allò exposat en els apartats anteriors, i a falta d’un treball d’anàlisi més detallat a mesura 
que es concreti la proposta del POUM, es considera que l’alternativa 1 és la que presenta una 
major capacitat d’adequació als objectius ambientals predeterminats i als objectius ambientals i 
estratègies definides en el present Document Inicial Estratègic, principalment pel fet de tractar-
se d’una alternativa que s’enfoca a un creixement antròpic més contingut. 
 
No obstant això, al tractar-se d’una fase del planejament molt inicial, i tenint en compte que les 
propostes que s’hi presenten s’han d’anar concretant a mesura que progressi l’elaboració del 
POUM, cal considerar igualment l’alternativa 2 com una opció que també s’adapta al territori i a 
les expectatives municipals. A tal efecte, i atenent a la posició de la Comissió de Seguiment del 
POUM i als resultats del procés de participació ciutadana sobre l’elaboració del POUM, l’equip 
redactor ha optat per no assenyalar una alternativa com a seleccionada. S’ha considerat 
escaient deixar la decisió oberta, a l’espera de considerar els suggeriments de la població que es 
puguin presentar durant la fase d’informació pública de l’avanç així com els informes que es 
rebin en el marc de les consultes a les administracions (entre els quals el document d’abast de 
l’òrgan ambiental).  
 
En qualsevol cas, a continuació es llisten, de manera sintètica, les principals apostes per a la 
sostenibilitat que incorpora el pla en aquesta fase d’avanç: 
 

• El pla neix amb la voluntat de cercar la consolidació, el reajust i la remodelació de la 
realitat urbana existent. Així doncs, en la definició de les noves àrees de creixement 
s’aposta per la identificació d’espais adequats en continuïtat amb la trama existent, 
evitant la dispersió dels nous creixements i optimitzant les xarxes de serveis ja existents, 
entre d’altres beneficis ambientals associats als models de creixement compactes i de 
consolidació de les trames urbanes.  

• Es valora molt positivament la proposta de prioritzar els buits urbans corresponents a 
unitats d’actuació pendents de desenvolupar, facilitant-ne la gestió. 

• En referència al creixement de tipus residencial, el pla es fixa la necessitat de dimensionar 
de nou les previsions d’aquest tipus de creixement, en base a les previsions de les vigents 
NNSS i atenent no només a les necessitats municipals sinó també del conjunt del sistema 
urbà del que forma part.  Si bé es contempla el manteniment de la superfície classificada 
com a sòl urbanitzable, es valora positivament el fet que es limita la ocupació de la meitat 
del sector, la part ubicada a una cota més elevada i més allunyada de l’eixample, preveient 
que sigui incorporat en el sistema d’espais lliures d’edificació amb una urbanització 
naturalitzada, per tal de mantenir els valors d’aquesta pineda, com a element de valor 
ambiental local. 

• El pla reconeix la importància de la renovació i rehabilitació del parc edificatori existent 
com a eina per a la millora en l’eficiència energètica d’aquest. Així doncs, es podran  
establir criteris i normativa per a la urbanització i la nova edificació que contribueixin, 
també, a l’optimització de l’eficiència energètica i, per tant, a la reducció dels consums i 
les emissions derivades. Suposa, doncs, una aposta clara per l’òptima gestió del conjunt 
del metabolisme urbà del municipi, amb l’objectiu d’una progressiva reducció de les 
emissions de CO2. S’incorpora, doncs, la mitigació i, alhora, l’adaptació al fenomen global 
del canvi climàtic a través d’aquesta reducció dels consums (energètics, d’aigua, de 
materials,...). 



 

 

126 

• El pla inclou com a objecte de treball la restauració del paisatge urbà cercant posar en 
valor l’espai públic. Destaca especialment la aposta per a què es redacti un pla 
d’integració paisatgística per a les carreteres BV-5001, BP-5002, per tal d’acondicionar-
les com a vials de sòl urbà, amb velocitat de circulació reduïda i una major seguretat viària, 
així com la millora peatonal del Camí de Vilassar. 

• En consonància amb la important extensió i l’elevat valor dels espais naturals i dels espais 
oberts del terme, el pla reconeix la necessitat d’incorporar una regulació acurada del sòl 
no urbanitzable.  

 
Així doncs, es considera que el Pla pot funcionar com un instrument potent per a la preservació 
de l’important patrimoni natural existent al municipi, tant el que es troba reconegut per alguna 
figura de protecció ambiental com aquell de caràcter més local i, per tant, no protegit. Aquesta 
preservació podrà anar acompanyada de diverses mesures ambientals que en permetin, a 
més, la seva potenciació i millora respecte a l’estat actual i també sobre l’ús i benefici que 
representen per a la ciutadania. 
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7 POTENCIALS EFECTES AMBIENTALS DEL PLA 

Un cop realitzada aquesta caracterització ambiental de l’àmbit d’estudi i plantejada l’alternativa 
escollida, es realitza a continuació una identificació dels potencials impactes que es preveuen 
associats al desenvolupament del pla (tal i com estableix el punt 1.d) de l’article 18 de la Llei 
21/2013).  
 
Per tant, a falta de concretar la caracterització dels impactes en l’Estudi Ambiental Estratègic a 
realitzar en la fase d’aprovació inicial, el present apartat té per objectiu esdevenir una base de 
treball que permeti, des dels inicis de treballs, la correcta identificació dels potencials impactes 
associats al desenvolupament previst pel pla. Aquest apartat ha de permetre, alhora, centrar el 
posterior anàlisi ambiental en aquells elements rellevants i que poden resultar afectats amb el 
desenvolupament del pla. 

7.1 IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DELS EFECTES AMBIENTALS 
POTENCIALS 

En la següent matriu es relacionen els potencials impactes previstos, relacionant-los amb els 
elements ambientalment rellevants identificats en l’apartat anterior i efectuant una primera 
valoració del seu nivell de rellevància (molt alt, alt, mig, baix i molt baix). 
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ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL IMPACTES POTENCIALS 
NIVELL DE 
RELLEVÀNCIA 

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ INICIAL 

Ocupació i 
consum de sòl 

Gemorfologia i 
Geologia 

Impermeabilització de sòls Moderat 

La proposta de planejament preveurà un creixement urbanístic que, inevitablement, suposarà una impermeabilització 
dels sòls, per la qual cosa caldrà incorporar mesures que minimitzin aquest impacte. No obstant això, cal apuntar que 
el creixement moderat que es preveu pretén completar la trama urbana actual i, per tant, evitar una dispersió dels 
teixits urbans arreu del terme municipal, de manera que es considera que es minimitza la superfície 
impermeabilitzada associada.  

Alteració de topografia i 
moviments de terres 

Moderat 
Tenint en compte les característiques morfològiques del municipi no es preveu una necessitat d’alteracions de la 
topografia, amb la conseqüent necessitat de moviments de terres.  

Usos 
agrícoles o 
ramaders 
rellevants 

Pèrdua de sòl agrícola - 
La proposta d’avanç s’encamina cap a la preservació i el desenvolupament de l’activitat agrícola al terme i, per tant, no 
es preveu un impacte en termes de pèrdua de sòl amb valor agrícola.  

Pèrdua de sòls productius Baix 
Caldrà avaluar amb detall si el manteniment i potenciació de l’activitat agrícola permet evitar la ocupació d’aquells sòls 
amb valor productiu des del punt de vista agrícola, de manera que no es considera un impacte inexistent sinó de baixa 
rellevància. 

Usos forestals 
rellevants 

Pèrdua de superfície forestal Baix 

La proposta d’avanç del POUM comportarà la preservació de les principals masses forestals existents així com la 
protecció dels espais naturals protegits, alhora que en el SUD previst de caràcter residencial aposta pel manteniment 
de la pineda existent amb la seva incorporació al sistema d’espais lliures En referència als boscos de ribera, no es 
preveu una afectació rellevant i, addicionalment, la potenciació de l’eix del riu Anoia com a parc fluvial del sistema urbà 
pot revertir en una millora de les condicions de les seves comunitats riberenques.  

Pèrdua de les espècies 
potencials en aquests àmbits 

Baix 
En consonància amb l’anterior impacte, la preservació de les zones forestals de major rellevància no fa preveure un 
impacte destacable en referència a la pèrdua d’espècies associades als ambients forestals. No obstant això, caldrà 
valorar en detall l’afectació indirecta del procés urbanitzador.  

Hàbitats i 
espècies 
protegides 

HIC no 
prioritaris 

Desaparició o degradació de 
taques d’HIC no prioritaris 

Baix 

Existeixen zones d’HIC no prioritari properes als espais on es preveuen actuacions urbanístiques que podrien suposar 
una degradació d’aquestes taques, si bé en la definició de l’ordenació detallada d’aquests sectors es podran 
incorporar mesures que suposin la seva màxima preservació. Caldrà avaluar també l’impacte indirecte sobre aquestes 
taques. 

HIC prioritaris 
Desaparició o degradació de 
taques d’HIC prioritaris 

- No es preveu una afectació sobre les zones on s’identifica l’únic HIC prioritari. 

Espais naturals 
protegits 

Espais PEIN 
Afectació sobre espais 
protegits 

- 
La proposta del POUM recull la protecció dels espais que gaudeixen de certa protecció de rang superior per la qual cosa 
no es preveu una afectació directa, ni tampoc indirecta, sobre el seu estat actual  Espais 

XN2000 

Altres elements 
locals de valor 
ambiental 

Espais 
d’interès 
faunístic i 
florístic 

Afectació sobre espais 
d’interès per a determinades 
espècies 

- No es preveu una afectació sobre les zones delimitades com a tals. 
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Connectivitat 
ecològica 

Presència de 
connectors 
d’abast 
territorial 

Afectació a aquests eixos i 
processos d’estrangulament 

Moderat 

La proposta d’avanç del POUM pretén protegir els principals espais de valor natural, que juguen un paper important en 
la connectivitat ecològica al terme municipal. Per altra banda, es preveu una millora de la situació actual del riu 
Mogent, que es concep com un parc fluvial associat al sistema urbà. En aquest sentit, en termes de connectivitat, 
caldrà tenir en consideració l’augment de la freqüentació que comportarà la potenciació d’aquest curs com a eix verd 
urbà, fet que pot traduir en una molèstia per a les espècies que en facin ús.  

Pel que fa a els elements que esdevenen barreres ecològiques, el fet de preveure els creixements de manera adjacent 
als nuclis existents minimitzarà la proliferació de continus urbans amb efecte barrera. D’altra banda, es preveu un 
impacte rellevant associat a la previsió d’infraestructures viàries.  

Eixos de 
connectivitat 
local 

Fragmentació dels eixos de 
connectivitat local  

Moderat 

A nivell local, caldrà valorar específicament l’afectació sobre la xarxa de torrents que solca el terme atès que el grau de 
detall de la proposta d’avanç no permet afinar més la valoració d’aquest impacte. Així mateix, donada la importància 
del mosaic agroforestal en la funcionalitat ecològica del territori municipal, caldrà tenir en compte la proliferació 
d’usos en sòl no urbanitzable, especialment associats a l’activitat agrícola que es pretén potenciar, ja que esdevenen 
perjudicials pel manteniment de la connectivitat. 

Riscos naturals 

Presència de 
zones de risc 
d’incendi alt  

Increment del risc d’incendi a 
partir de les activitats 
previstes. 

Baix 

Caldrà analitzar la relació entre els usos residencials previstos i el risc d’incendi en la zona per tal d’identificar les 
possibles activitats de risc i adoptar les mesures necessàries per a la seva minimització  No obstant això, es considera 
un risc de baixa rellevància atès que les zones de creixement s’annexen als nuclis existents, on s’identifica un risc baix 
d’incendi forestal.  

Increment del risc d’incendi a 
partir de les infraestructures 
de mobilitat i/o energètiques 
previstes 

Baix La proposta d’avanç no contempla noves infraestructures, fet pel qual es minimitza aquest risc. 

Urbanitzacion
s aïllades en 
contacte amb 
zones 
forestals 

Previsió de zones residencials 
de baixa densitat en contacte 
amb masses forestals 

Baix 
Es considera que serà un aspecte a analitzar en detall en fase d’aprovació provisional, tenint en compte la presència 
de masses forestals en contacte amb zones habitades. Caldrà integrar mesures per tal de minimitzar-ne el risc 
associat. 

Presència 
d’àrees amb 
riscos 
geològics 

Augment de la vulnerabilitat 
als riscos geològics 

Baix 
Caldrà analitzar de forma acurada les característiques geològiques del terreny prèviament a l’execució de les 
edificacions previstes, si bé preliminarment no es considera un aspecte delicat. 

Existència 
d’àrees 
d’inundables 

Impermeabilització del sòl i 
alteració del règim 
d’escorrenties 

Moderat 

L’ordenació prevista suposarà un increment del sòl urbà previst i, tal i com ja s’ha apuntat, una major 
impermeabilització del sòl i, per tant, una previsible alteració dels règims d’escorrentia superficial que poden derivar 
en un major risc derivat dels episodis d’inundació. Així doncs, es considera que caldrà tenir especialment en compte 
aquest risc en la concreció dels desenvolupaments previstos. 

Desenvolupaments urbans en 
zones situades en la 
delimitació de zones 
inundables 

Baix 

Caldrà que la proposta del pla incorpori les mesures derivades de l’Estudi hidrològic que acompanyarà els treballs del 
POUM. En el moment en que es concretin les zones de desenvolupament urbà caldrà analitzar amb detall la seva 
relació amb el risc d’inundació existent al municipi., si bé a priori no es preveu cap creixement potencialment afectat 
per aquestes zones de risc. 
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Riscos 
tecnològics 

Risc químic 
en 
establiments 
industrials 

Desenvolupaments urbans en 
zona afectades pel risc químic 
d’establiments industrials 

Baix 
A priori, no es preveuen nous desenvolupaments urbans en la zones de planificació establertes per a la protecció de la 
població en relació amb aquest risc.  

Ci
cl

e 
de

 l’
ai

gu
a 

Superfic
ials 

Cursos i 
qualitat de les 
aigües 
superficials  

Afectacions a la qualitat de les 
aigües superficials 

Baix 
La proposta d’avanç contempla la potenciació d’alguns cursos fluvials com a eixos verds i, per tant, en preveu la seva 
millora. No obstant això, en el moment en que es concretin els desenvolupaments urbans caldrà incloure les 
corresponents mesures per tal de garantir el manteniment, i fins i tot la millora, de qualitat de les aigües superficials. 

Afectacions sobre els 
ecosistemes de ribera 

Subterrà
nies 

Aqüífers 
protegits 

Pressió sobre la capacitat de 
l’aqüífer 

Baix 
Les actuacions previstes fan preveure un impacte baix sobre l’estat de les aigües subterrànies, si bé caldrà preveure 
les mesures concretes en normativa per a garantir la no afectació futura sobre aquestes.  Qualitat en 

aigües 
subterrànies 

Risc de contaminació de 
l’aqüífer 

Instal·la
cions 

Abastament 
Augment de les necessitats 
d’abastament i pressió sobre 
els sistemes existents 

Alt 

Els creixements previstos fan preveure un augment significatiu en les necessitats d’abastament i sanejament d’aigua. 
Caldrà valorar la suficiència del sistema per donar resposta als creixements previstos 

Sanejament 
Augment de la pressió sobre 
sistemes existents de 
sanejament 

Alt 

Ambient 
atmosfèric 

Qualitat de 
l’aire 

Impacte derivat de la mobilitat 
generada amb els 
desenvolupaments del Pla, 
tant en generació de GEH com 
de contaminants locals 

Moderat 

La proposta de creixements urbans en continuïtat amb els nuclis existents minimitza l’increment de la mobilitat 
generada i per tant les emissions associades a aquesta. No obstant, la previsió de nous sòls industrials apunten a una 
mobilitat associada a aquest ús. En qualsevol cas, l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada serà l’instrument que 
quantifiqui l’augment de mobilitat. 

Impacte derivat de les 
emissions de GEH associats 
als requeriments energètics 
de l’edificació i la urbanització 

Moderat 
Caldrà vetllar per la integració de regulacions normatives referents a criteris d’eficiència energètica en les noves 
edificacions i en els projectes d’urbanització per tal de minimitzar les emissions de GEH associades als nous 
desenvolupaments 
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Impacte derivat de les 
emissions associades als 
usos industrials 

Moderat La previsió de creixements per a activitat econòmica fa preveure un increment potencial de determinats contaminats, 
si bé caldrà vetllar per incloure mesures que permetin minimitzar aquest impacte.   

Contaminació 
acústica 

Augment de l’impacte acústic 
derivat de la nova mobilitat 

Baix 
Es preveu un increment de les emissions sonores derivades d’un augment de la mobilitat com a conseqüència del 
creixement moderat que preveu el POUM.  

Zones 
sensibles de 
contaminació 
lluminosa 

Impacte sobre les zones més 
sensibles pel seu valor 
ambiental 

Baix 
La protecció que es preveu dels àmbits de major rellevància ambiental fa preveure un impacte lleu derivat de la 
contaminació lluminosa.  

Paisatge i 
patrimoni 

Elements 
d’interès 
patrimonial 

Possible afectació a la qualitat 
i conservació d’aquests 
elements 

Baix 
La proposta d’avanç del POUM considera la incorporació d’un Catàleg de béns a protegir del Patrimoni arquitectònic, 
historicoartístic i ambiental, fet que permet minimitzar, i fins i tot evitar, aquest impacte.  

Eixos 
rellevants de 
connectivitat 
social 

Alteració o fragmentació dels 
eixos de connectivitat social 
existents.  

Baix 
Es preveu un impacte baix sobre el pas dels diversos senders i rutes d’ús social donat que no es preveuen actuacions 
en el seu recorregut. De fet, la potenciació de diversos eixos verds pot esdevenir un factor de millora de la 
connectivitat social existent, sobretot en relació amb l’accessibilitat al sòl no urbanitzable.  

Elements 
paisatgístics 
rellevants  

Impacte paisatgístic de les 
noves ocupacions i 
l’artificialització del mateix 

Moderat 
Caldrà avaluar amb detall la regulació del sòl no urbanitzable atès que esdevé un espai amb elevat valor paisatgístic. 
En aquest sentit, es considera que els objectius que es fixa l’avanç del Pla en relació al sòl no urbanitzable permeten 
minimitzar l’impacte paisatgístic associat.  

Pel que fa als nous creixements previstos, aquests comportaran inevitablement l’artificialització d’una superfície 
considerable i caldrà incorporar mesures que permetin una transició adequada entre aquestes àrees i el sòl no 
urbanitzable colindant.  

Alteració de les façanes 
paisatgístiques (límits urbans, 
vies de comunicació..) 

Moderat 

Energia 

Eficiència 
energètica en 
edificis i 
urbanització 

Augment dels consums 
energètics associats a la 
mobilitat generada 

Alt 
Els nous usos previstos, tant residencials com d’activitat econòmica, fan preveure un augment de la mobilitat 
generada que porta associat un augment dels consums energètics d’aquest vector. No obstant això, el creixement 
compacte previst permet que la repercussió d’aquest impacte sigui menor.  

Augment del consum 
energètic dels 
desenvolupaments previstos 

Moderat 

En qualsevol cas, caldrà avaluar que es garanteixin les necessitats bàsiques quan a recursos energètics segons les 
propostes previstes. Pel que fa als nous desenvolupaments previstos, si bé comportaran inevitablement un increment 
dels consums energètics, caldrà vetllar per la incorporació de criteris de màxima eficiència energètica que, igualment, 
en minimitzin l’impacte.  



 

 

132 

ELEMENT/VECTOR AMBIENTAL IMPACTES POTENCIALS 
NIVELL DE 
RELLEVÀNCIA 

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ INICIAL 

Residus i materials 

Residus de la construcció 

Moderat 
El model de creixement moderat permet una incidència considerable d’aquest impacte, si bé la integració en 
normativa de mesures  de gestió residus en fase de construcció pot comportar l’atenuació de la seva rellevància.  

Utilització de materials per a 
l’edificació i urbanització 

Afectació a la ràtio de 
generació de residus per 
càpita 

Moderat 
Es preveu un increment de la generació de residus per càpita, a resultes dels nous desenvolupaments previstos, i, en 
conseqüència, cal preveure una major pressió sobre els sistemes existents per a la seva recollida i gestió.   

Pressió sobre els sistemes de 
recollida i gestió 

Medi Socioeconòmic  

Efectes sobre l’economia dels 
municipis, l’entorn pròxim i la 
comarca 

Moderat 

La proposta d’avanç s’encamina cap a facilitar la implantació de noves activitats econòmiques i de serveis per tal de 
fomentar la diversitat i tendir cap a un major reequilibri en l’activitat econòmica i, per tant, es considera que revertirà 
de manera positiva sobre el municipi i sobre la conurbació de la que forma part, contribuint també a la dinamització i 
reactivació del mercat de treball.  

Efectes sobre el mercat de 
treball dels municipis, l’entorn 
pròxim i la comarca on està 
ubicada 

Efectes sobre els recursos i 
l’activitat econòmica 

Planejament urbanístic 

Incompatibilitats o 
incoherències amb el 
planejament vigent 

Baix 
El Pla suposa una revisió de les vigents NNSS, permetent la seva adequació a la legislació urbanística i sectorial 
esdevinguda des de la seva aprovació fa més de 30 anys. Així doncs, els treballs iniciats permeten un marc per a la 
reconsideració de determinats criteris i per a l’ajust de determinades disfuncions actualment existents.  

Incompatibilitats o 
incoherències amb 
prescripcions establertes en 
altres instruments 
d’ordenació 
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Canvi climàtic 
Efectes 
derivats del 
canvi climàtic 

Riscos derivats dels impactes 
previstos: 

- Increment de les 
temperatures. Estius 
més calorosos i secs 

- Augment dels episodis 
de sequera 

- Pluges torrencials més 
intenses i freqüents 

Moderat 
Tot i que molts dels riscos derivats d’aquests impactes (en tant que existents) ja es tindran en compte en l’ordenació 
prevista (risc d’inundació, d’incendi, demanda energètica...), caldrà analitzar i tenir en compte l’evolució prevista 
tenint en compte els efectes esperats del canvi climàtic.  
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8 TRÀMIT I DESENVOLUPAMENT DEL PLA 

Pel que fa referència a la tramitació, el present Document Inicial Estratègic serà remès a l’Òrgan 
ambiental (en aquest cas l’Oficina Tècnica d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona). Aquest 
sotmetrà el document avanç del Pla i el present Document inicial estratègic a consultes de les 
Administracions afectades i de les persones interessades. A partir de la resposta a les consultes, 
l’òrgan ambiental elaborarà i remetrà al promotor i a l’òrgan substantiu el Document d’Abast de 
l’Estudi ambiental estratègic, juntament a les respostes rebudes a les consultes realitzades 
(article 19 de la Llei 21/2013).  
 
A partir d’aquest document, es redactarà l’Estudi Ambiental Estratègic (segons els continguts 
detallats a l’annex IV de la Llei 21/2013) que acompanyarà al document del Pla que es sotmetrà 
a aprovació inicial. Aquest document aprovat inicialment es sotmetrà a exposició pública per un 
període de, com a mínim, quaranta-cinc dies hàbils. Simultàniament a aquest procés 
d’informació pública es sotmetrà la versió inicial del Pla, juntament amb l’Estudi Ambiental 
Estratègic a consulta de les administracions públiques afectades i de les persones 
interessades, les quals hauran d’emetre els informes i al·legacions que estimin pertinents.  
 
Prenent en consideració les al·legacions i informes rebuts, el promotor modificarà, de ser 
necessari, l’Estudi Ambiental Estratègic, i elaborarà la proposta final del Pla. Es remetrà a l’òrgan 
ambiental l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complet format per la proposta del Pla, 
l’Estudi Ambiental Estratègic, el resultat de la informació pública i les consultes i un Document 
Resum en el que es descrigui la integració a la proposta final del Pla dels aspectes ambientals, 
de l’Estudi Ambiental Estratègic i de la seva adequació al Document d’Abast, el resultat de les 
consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideració.  
 
L’òrgan ambiental realitzarà una anàlisi tècnica de l’expedient i emetrà, en el termini de quatre 
mesos, la Declaració Ambiental Estratègica, la qual tindrà naturalesa d’informe preceptiu i 
determinant que contindrà una exposició dels fets que resumeixi les principals fites del 
procediment, incloent els resultats de la informació pública, de les consultes i de les 
determinacions, mesures o condicions finals que s’hagin d’incorporar a la versió del Pla que 
s’aprovi definitivament.  
 
El promotor incorporarà la Declaració Ambiental Estratègica al Pla i el sotmetrà a l’aprovació 
definitiva per part del l’òrgan substantiu. 
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Batrachion)

3270. Rius amb vores llotoses

colonitzades per herbassars nitròfils

del Chenopodion rubri p.p. i del

Bidention p.p.

8220. Costers rocosos silicis amb

vegetació rupícola

91E0. Vernedes i altres boscos de

ribera afins (Alno-Padion) (Prioritari)

92A0. Alberedes, salzedes i altres

boscos de ribera

9330. Suredes

9340. Alzinars i carrascars

9540. Pinedes mediterrànies

Inclou 91E0: Vernedes i altres boscos

de ribera (Prioritari)

Cartografia de
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Línies topogràfiques
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Cartografia dels hàbitats d'interès comunitari 

a Catalunya 1:50.000, v2.Data: 2008 - 2012. DTES
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Natural i dins la Xarxa Natura 2000
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Capes d'Espais dins el Pla d'Espais d'Interès 
Natural i dins la Xarxa Natura 2000. 
E. 1:50.000. Darrera actualització: 2016. 
DTES
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Hàbitat aquàtic d'interès
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Àrea de conservació de quiròpters forestals

Espais de rellevància ambiental

Zones humides

Àrees amb flora amenaçada

Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Espais dins el Pla Espais d'Interès Natural

Zones d'interès local

Bosc dels Capellans

Plana agrícola de Can Cristòfol i Valldoriolf

Zona agrícola al sud del Mogent
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Zones humides, Flora amenaçada, 
Zones de protecció de l'Avifauna i 
Àrees d'Interès Faunístic i Florístic

Capes del DARPA i del 
DTES a E. 1:5.000

Zones d'interès faunístic i florístic 
proporcionades pel SitXell

Capes del SitXell.
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Capes del Pla Territorial Metropolità 
de Barcelona

Figures de Protecció
Espais dins el Pla d'Espais d'Interès Naturals.
E. 1:50.000. Darrera actualització: 2016 
DTES

Connectivitat
Capes del Pla Territorial Metropolità 
de Barcelona, completades segons 
treball de camp

Font

Llegenda

Connectivitat

Àrea dins el Pla d'Espais d'Interès

Planejament territorial - Sistema
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proporcionades per l'ACA
Hidrografia superficial

Base topogràfica (E. 1:5M).

©INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC 
DE CATALUNYA
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mercaderies perilloses en

ferrocarril

Sense Risc

Mig

Alt

Molt alt

Risc en establiments industrials

Establiments del pla Plaseqcat

Zona d'alerta

Zona d'intervenció

Cartografia de base

Terme municipal de Vilanova del

Vallès

Línies topogràfiques

Riscs en el transport de mercaderies perilloses i

Zonificació per risc enestabliments industrials

Capes de riscs en el transport de mercaderies

perilloses. Mapa de protecció civil de Catalunya. 

GENCAT

Certificació d'eficiència energètica d'edificis

Certificació energètica d'edificis. ICAEN. 

Darrera actualització: Juliol 2017. 

Sense escala
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Modelització de la mitjana anual de NO2 

al domini que engloba les ZQA 1 i 2. 

E.1:50.000. Actualitzat a 25-05-2016
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Modelització de la mitjana anual de PM10 al 

domini que engloba les ZQA 1 i 2. E.1:50.000. 
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