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FOTOGRAFIES DE L’EVOLUCIÓ DE L’OBRA DE LA SEU SOCIAL DEL CLUB EPIC CASINO AL 
CARRER DE SANT PERE Nº39-41 DE TERRASSA 

 

 

 

 

 

 

 

Projectista: Joan Castelló i de Paz 

Director: Jordi Vilajosana i Crusells 

                                                  Convocatòria: Juny 2009 



 

   



Aquest es un recull de fotografies realitzades des de l’inici de l’obra, el Juliol de l’any 

2008 fins al mes de Juny de 2009. 
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INTRODUCCIÓ 

 

JUSTIFICACIÓ I CONVENIENCIA DE LA OPORTUNITAT DE LA REVISIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA 

 

La base del planejament urbanístic vigent a Matadepera és el Pla General Municipal d’Ordenació del terme de 

Matadepera i que amb la seva aprovació definitiva per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona en 

sessions celebrades els dies 4 de maig i 21 de setembre de l’any 1983 va passar a substituir l’anterior Pla 

General d’Ordenació de 1963. Al llarg d’aquest temps i fins a la present redacció del POUM s’han tramitat 

diverses modificacions puntuals així com d’altres figures de planejament derivat a fi i efecte d’actualitzar, 

desenvolupar i completar les determinacions del planejament inicial. Algunes d’aquestes figures es troben 

actualment encara en fase diversa tramitació com es comenta posteriorment. Al present POUM es considera com 

a planejament vigent i punt de partida allò establert per l’esmentat Pla General vigent amb les modificacions 

mencionades i aprovades definitivament. 

 

Al punt 1.10 de la memòria descriptiva (Planejament vigent i diagnosi) es relacionen detalladament les 

modificacions de planejament. 

 

Posteriorment l’Ajuntament de Matadepera va anar endegant la consecució i obtenció de diferents treballs i 

estudis, relacionats a continuació, que com veurem portaran a la revisió del planejament. 

 

- Pla Estratègic de Matadepera 2010. (2000-2002). Ajuntament de Matadepera 

- Pla Director del Centre. (octubre 2004). Francesc Duran 

- Anàlisi de l’Agenda 21 de Matadepera. (2004). Blau Verd assessors, Consell Local de Medi Ambient de 

Matadepera i Ajuntament de Matadepera. 

- Delimitació de zones inundables per a la redacció de INUNCAT. (revisió octubre 2003). Agència Catalana 

de l’Aigua 

- Pla Especial de Protecció del patrimoni històric -  arquitectònic. (en tramitació). Isabel Argany, Xavier Font 

i Núria Juan-Muns 

- Estudi de mobilitat. (desembre 2004). Diputació de Barcelona – INTRA 

- Pla d’Orientació d’Equipaments Comercials. (2006). BFL Associats. 

- Ordenació del sector Ajuntament – Carretera de Terrassa. (abril 2004). Francesc Bacardit – BAMMP 

- Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació al sector “Can Vinyers”. 

 

Així, els continguts d’aquest POUM tenen en compte les línies estratègiques definides en aquests documents. Es 

tenen també en consideració, a mode consultiu, les reflexions resultants dels processos de Participació 

Ciutadana en cada estadi de l’elaboració del pla. En el document que es presenta dins la memòria justificativa 

(capítol 2.5.1 – ANNEX 1: programa de participació ciutadana) s’inclouen aquelles consideracions i metodologia 

seguida. S’inclouen així mateix aquells informes elaborats pels grups de treball del Consell Assessor Urbanístic, 

creat a tal efecte en el programa de Participació Ciutadana.  

 

Així mateix en la documentació ANNEX INFORME AL·LEGACIONS PRESENTADES s’inclouen els aspectes 

al·legats i la resolució de les 130 al·legacions presentades durant el període d’informació pública posterior a 

l’aprovació inicial. 

 

També a la memòria justificativa (capítol 2.5.6 – ANNEX 6: Informes Sectorials i el seu tractament al POUM) es 

recullen els informes dels diferents organismes vinculats per llurs competències sectorials així com el seu 

tractament i incorporació a les determinacions d’aquest POUM. 

 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió ordinària de data 17 de març de 2004, va 

aprovar l’expedient ordinari de contractació mitjançant l’adjudicació de concurs pel procediment obert, de la 

consultoria i assistència per a la revisió del Pla General Municipal de Matadepera, redactant el Pla d’Ordenació 

Urbana Municipal de Matadepera. Finalment, en l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en la sessió 

ordinària de data 21 de juliol de 2004, es va resoldre l’adjudicació del contracte esmentat. 

 

La redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera parteix doncs de la revisió del planejament 

vigent al municipi amb la finalitat d’adequar-lo a la normativa urbanística vigent, i en especial al Decret Legislatiu 

1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i al Decret 305/2006, de 

18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme així com d’incorporar els continguts i 

consideracions estratègiques dels diferents treballs i estudis que s’han elaborat o estan en curs amb efectes 

sobre el planejament. 

 

El Pla d’Ordenació també té en compte les directrius que provenen de figures d’àmbit superior (planejament 

territorial, ordenament sectorial...) que afecten el municipi, com puguin ser per exemple el espais considerats Pla 

d’Espais d’Interès Natural.  

 

Així mateix, donat que bona part del terme Municipal de Matadepera està dins del Parc Natural de Sant Llorenç 

del Munt i l’Obac, el planejament municipal ha de considerar les determinacions que vinguin fixades pel Pla 

Especial de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac, a fi i afecte de garantir-ne la seva protecció (s’adjunta com a annex 

a les normes urbanístiques – TOM III – d’aquest POUM) 

 

Igualment, cal esmentar que per la definició i delimitació d’àmbits s’ha treballat amb el cadastre municipal 

corresponent a l’any 2005 juntament amb la informació cartogràfica 1:1000 de l’any 2006. De la mateixa manera 

l’equip redactor ha elaborat en format digital la documentació de la informació urbanística referent a xarxes de 

subministrament del sanejament. 
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En l’actualitat la modificació substancial del marc legislatiu, juntament amb les noves voluntats municipals i el 

nous valors i estructures socials, demanen noves apostes o reptes estratègics importants sobre el territori que 

plantegen noves oportunitats. Tot plegat, juntament amb el comentat anteriorment i el transcurs de 23 anys 

justifiquen àmpliament l’actualització del planejament general a Matadepera. 

 

El document que es presenta forma part del conjunt de documents que componen el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Matadepera que ha donat resposta a la voluntat d’establir un sistema de redacció de pla basat en 

una àmplia participació ciutadana.  

 

Es pretén doncs iniciar el procés per establir un nou marc normatiu i un nou règim jurídic del sòl que substitueixi i 

actualitzi el plantejat pel Pla General d’Ordenació del 1983 i les successives modificacions vigents. Es composa 

essencialment d’una documentació escrita i una documentació gràfica que exposa la informació i ordenació 

urbanística. 

 

La documentació del POUM es composa de 5 toms en format A3 amb la informació que s’indica a continuació: 

 

TOM I: Introducció, Memòria Descriptiva, Memòria Justificativa, Memòria Social i Agenda - Avaluació Econòmica i 

Financera 

 

TOM II: Documentació Gràfica 

 

TOM III: Normes urbanístiques 

 

TOM IV: Catàleg de béns arquitectònics i arqueològics i Catàleg de Masies i Cases Rurals 

 

TOM V: Informe de sostenibilitat ambiental 

 

ANNEX INFORME D’AL.LEGACIONS PRESENTADES: Inclou la resolució i tractament de les al·legacions 

presentades 

 

A més a més es composa d’un arxivador / classificador format A-4 on s’inclouen en plànols en format A1 plegats 

les sèries de Classificació del Sòl (4 plànols), d’Ordenació del sòl no urbanitzable (4 plànols) a escala 1/5000 i de 

qualificació del sòl urbà de tot el municipi a escala 1/2000 (11 plànols). 

 

A tot allò que ha estat indicat, cal afegir, als efectes de fonamentar la conveniència i oportunitat del present 

document, que la Revisió del planejament general també es justifica en la necessitat d’ajustar el planejament al 

marc legal vigent (constituït fonamentalment pel Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 

1/2005, de 26 de juliol i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme), així com per l’exigència de refondre en un únic cos normatiu tant les modificacions puntuals que 

s’han anat efectuant del planejament general, com el planejament derivat actual en vigor. 

 

Així doncs, la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana s’emmarca i justifica en la conveniència i oportunitat 

de revisar el planejament general vigent, transcorreguts més de vint anys de la seva vigència, amb l’objecte 

d’adequar-lo a les noves necessitats de la població, tot prenent en consideració l’objectiu del desenvolupament 

sostenible enunciat en els articles 3 i 9 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, 

de 26 de juliol, i introduint, en el mar legal vigent, les necessàries prescripcions per preservar els valors d’interès 

pel municipi. 

 

 

 

Matadepera, 16 de març de 2007 

 

Jon Montero Madariaga     Oriol Monfort Casas 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1. EMMARCAMENT TERRITORIAL  
 
ENTORN FÍSIC 

 

Matadepera s’estén al vessant meridional de la muntanya de Sant Llorenç del Munt, un conglomerat rocós que 

arriba, a La Mola, a una altura de 1.095 metres, al llarg de la riera de les Arenes, en un terreny boscós i força 

abrupte. El terme municipal de Matadepera es troba, en gran part dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 

de la Serra de l’Obac. 

 

La seva extensió és de 24.8 km2, a la comarca del Vallès Occidental, a 6 km de Terrassa, 10 km de Sabadell i 

uns 30 km de Barcelona. Al nord, el terme municipal limita amb el terme de Mura, i passa pel Coll de Prunera i pel 

Pla dels Ginebrons. El límit  amb Sant Llorenç Savall passa per la cova dels Òbits i pel Turó de les Nou Cabres. A 

l’est, el límit amb Castellar del Vallès passa per l’obaga del Dalmau i pel gorg del General, pels Rossos i per la 

Muntanyeta que, al seu torn, és divisòria amb el municipi de Terrassa. Al sud, el límit del terme municipal 

coincideix amb Terrassa. A l’oest, el límit coincideix en part amb la riera de les Arenes, passa per la Serra de 

l’Obac i per la riera de les Pedritxes i pel Turó de Can Candi. 

 

La zona forestal ocupa una gran part del terme municipal. L’agricultura existent és de secà i els principals conreus 

els cereals que es limiten a alguns camps on sovint s’hi aplica el guaret. L’activitat industrial es limita a petites 

empreses d’alimentació, fusta i de construcció. 

 

Aquestes característiques orogràfiques han condicionat i condicionen tant la configuració urbana del municipi com  

el tipus d’activitats i relacions humanes que s’han anat desenvolupant al llarg de la seva història. 

 

El clima del municipi es caracteritza per ser de tipus mediterrani humit, amb un període eixut de quatre mesos.  

 

El municipi comprèn l’antiga parròquia de la Mata Xica, els antics monestirs de Sant Llorenç del Munt i de Santa 

Agnès, la quadra i caseria de la Barata i la masia de Can Pobla.  

 

Des d’un punt de vista morfològic i geogràfic, forma part de la Serralada Pre-Litoral Catalana. La litologia de la 

zona està formada bàsicament per conglomerat eocens, els quals constitueixen les serres principals així com els 

seus cims. La formació d’aquests conglomerats correspon al període Eocè - Oligocè, en el procés de 

sedimentació de materials en deltes de grans rius.  

 

 

 
 

La geomorfologia del massís es deu a la interacció dels agents geodinàmics extens (pluja, vent, etc.) sobre el 

conjunt de roques que el formen, juntament amb les discontinuïtats ja existents: plans d’estratificació, diàclasis i 

falles, possibilitant aquest relleu extern i intern tant particular de cingleres, monòlits, canals i agulles, de coves i 
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avencs, que constitueixen un dels atractius principals de la zona.  D’aquesta manera, la formació d’agulles, com 

poden ser Cavall Bernat, el Fus, etc., es relaciona amb la xarxa de discontinuïtats que representen els plans més 

dèbils del conjunt rocós, la qual cosa l’erosió progressiva al llarg del temps arribi a individualitzar alguns blocs i es 

formin les agulles. 

 
 

PLA ESTRATÊGIC DE MATADEPERA 2010 

 

La ràpida evolució del municipi en aquests darrers anys, el pas de municipi d’estiueig a municipi de primera 

residència, amb un important augment de la població, portà a la necessitat de plantejar-se novament el futur de 

Matadepera. Amb aquest objectiu, i previ als treballs de revisió del Planejament d’Ordenació Urbana es va posar 

en marxa el Pla Estratègic de la Població, amb el 2010 com a horitzó, amb una àmplia participació ciutadana. 

 

El Pla Estratègic de Matadepera marca un model de poble i  6 línies estratègiques d’actuació pel municipi: 

 

MODEL DE POBLE 

 

A partir de la realitat de Matadepera d’avui, potenciar un model de desenvolupament respectuós amb l’entorn 

natural que permeti un creixement sostenible, impulsant l’activitat cultural i econòmica i definint, alhora, un model 

integrador que, prenent com a eix vertebrador el centre urbà i la seva influència, dinamitzi i fomenti la vida social, 

serveixi d’espai de trobada per a les persones i reforci la identitat i el caràcter propi del municipi. 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

 

1.- Impulsar un desenvolupament sostenible, respectuós amb el medi ambient i amb la qualitat de vida, que 

garanteixi els recursos necessaris per afrontar les actuacions previstes i limiti el creixement de població. 

 

 1.1  Endegar accions de millora del medi ambient i de l’entorn natural 

 1.2      Impulsar mesures per a la reducció del cost d’evacuació i d’eliminació dels residus 

 1.3      Dotar-se amb recursos econòmics suficients per fer front a les noves despeses i inversions 

 

2.- Potenciar la cultura, l’ensenyament i la pròpia identitat i promoure la recuperació del patrimoni històric i artístic 

de Matadepera 

 

 2.1     Millorar els equipaments culturals per a la projecció i l’activitat de les entitats 

 2.2    Impulsar actuacions que promoguin la recuperació del patrimoni històric - artístic 

 2.3     Millorar els mitjans de comunicació locals 

 2.4    Millorar els equipament escolars 

 2.5     Potenciar l’educació post obligatòria i la formació continuada 

 2.6    Apostar per la societat de la informació 

 

3.- Dotar-se de les infrastructures que permetin satisfer les necessitats futures de la població 

 

3.1 Millorar els accessos 

3.2   Millorar el transport públic i potenciar una anella entre Matadepera, Sabadell, Sant Cugat del Vallès i 

Terrassa 

3.3 Facilitar l’aparcament 

3.4 Racionalitzar la circulació interna sobre la base del Pla de Mobilitat de Matadepera 

3.5    Facilitar l’accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació 

3.6    Millorar els serveis d’aigua, clavegueram, llum i telèfon 

3.7    Millorar les infrastructures i reduir-ne l’impacte visual aconseguint màxima seguretat i confort 

 

4.- Impulsar elements de participació social i de promoció de la persona 

  

4.1 Facilitar espais de trobada i millorar les instal·lacions esportives i de lleure 

4.2 Reforçar el cos de voluntaris de protecció civil 

4.3 Formar i implicar en la protecció civil i seguretat 

4.4 Desenvolupar un model policial de proximitat 

4.5 Oferir uns serveis sanitaris moderns i de qualitat 

4.6 Facilitat l’accés a l’habitatge 

4.7 Millorar l’oferta de serveis socials 

 

5.- Fomentar l’activitat econòmica de Matadepera, potenciant el sector terciari local i l’ocupació, i creant noves 

àrees de negoci 

 

 5.1   Potenciar el centre urbà com a eix comercial i de serveis 

 5.2   Promoure la creació d’un espai de nova activitat econòmica 

 5.3   Impulsar actuacions que fomentin la ocupació 

 5.4   Estudiar possibilitats de desenvolupar activitats d’oci i turisme 

 

6.- A partir de l’actual model urbanístic, introduir elements que afavoreixin una major vertebració i cohesió del 

municipi 

 

6.1   Millorar l’accés a peu al centre urbà 

6.2   Impulsar elements per potenciar la funció del centre urbà com a eix vertebrador 
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1.2. MEDI FÍSIC I PAISATGE  
 

 

AGENDA 21 DE MATADEPERA: AUDITORIA AMBIENTAL 

 

En la redacció d’aquest POUM s’ha considerat la informació continguda l’anàlisi de l’auditoria ambiental realitzada 

en el marc de Anàlisi de l’Agenda 21 de Matadepera. (2004) redactada per Blau Verd assessors, el Consell Local 

de Medi Ambient de Matadepera i l’Ajuntament de Matadepera, sobretot per a la confecció del capítol referent a la 

diagnosi, que permet plantejar les directrius del present Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Els continguts 

d’aquest document poden servir de complement a aquest Pla. 

 

En qualsevol cas a l’informe ambiental del POUM es troben més desenvolupades algunes dels aspectes referents 

al paisatge i la consideració del medi ambient. Aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera ha 

de proporcionar els instruments urbanístics més adients per assolir un desenvolupament sostenible del municipi i 

potenciar els importants actius municipals, tots ells molt relacionats amb la relació amb el paisatge i els ambients 

urbans i naturals de qualitat que ha preservat, entre ells a destacar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 

l’Obac, parcialment dins el terme municipal de Matadepera i que compta amb el seu propi Pla Especial inclòs als 

annexes de les normes urbanístiques. 

 

Des del punt de vista de l’anàlisi del municipi en el seu marc territorial i dels espais lliures, Matadepera forma part 

de la xarxa de sistemes de connexió dels espais naturals i lliures de l’Àrea Metropolitana, precepte que s’ha de 

tenir en compte des del punt de vista de la planificació i gestió dels espais lliures del municipi que connecten la 

Plana del Vallès amb el Parc Natural, a fi i afecte de dotar les intervencions en aquesta línia de sentit territorial. 
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1.3. MARC LEGAL 
 

La redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera s’ha elaborat de conformitat amb el marc 

legal urbanístic actualment vigent i d’acord amb la legislació sectorial en vigor que incideix directament o indirecta 

en l’ordenació del territori. 

 

La redacció del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Matadepera es planteja en el marc dels canvis legislatius 

en matèria urbanística que afecten el territori català. Els motius que dugueren a la redacció d’un nou marc legal 

urbanístic català, que es concretà en la llei 2/2002 i el seu futur desplegament amb el Decret 287/2003, es 

centraven en la necessitat d’assegurar un creixement desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de la 

utilització racional del territori, per a fer compatibles el creixement i el dinamisme econòmics necessaris amb la 

cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures.  

 

La Llei 10/2004 modifica i completa determinats aspectes de la Llei 2/2002, del 14 de març, d'urbanisme, amb la 

finalitat principal de fomentar l'accés de la població a l'habitatge, la sostenibilitat en l'ús del territori i l'autonomia 

local.  

 

Finalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera s’ajusta al Text refós de la Llei d’Urbanisme, 

aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (pel qual es deroguen les disposicions 2/2002 i 10/2004 

quedant vigent el reglament que es preveu substituir el 2006) i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

Des d’aquesta nova perspectiva, el nou POUM ha de concretar-se tenint en compte el primer objectiu de la Llei, 

amb l’exigència de conjugar les necessitats de creixement amb els imperatius del desenvolupament sostenible, 

de manera que es tradueixin en la utilització racional del territori; en la lluita contra la pobresa mitjançant aquest 

recurs, amb la política d’habitatge social; en la qualitat de vida a assolir en tots els assentaments humans, tant els 

existents com els nous; en l’increment de la conscienciació de la societat pel que fa al medi ambient; en la gestió 

correcta i proporcionada dels altres recursos naturals, des de la perspectiva urbana, i en la dels residus generats, 

i també en una utilització progressiva de les energies renovables i en una política eficient d’estalvi energètic en 

general, en la promoció d’un model d'urbanització que es caracteritzi, en termes generals, per la compacitat dels 

assentaments, sense afavorir l’enderrocament de cases d’interès històric al casc antic, la diversitat de llurs 

funcions i el caràcter socialment integrat de llur població. 

 

D’altra banda, en la redacció del present Pla s’han tingut en compte altres disposicions legals vigents, tant 

autonòmiques com estatals, que sense regular pròpiament l’àmbit material urbanístic, contenen disposicions que 

hi incideixen de forma directa o indirecta. Es relacionen més endavant algunes de les disposicions més 

destacades. 

 

A fi i afecte d’assegurar els objectius d’aquesta llei, la Generalitat està en procés de revisió del marc general del 

planejament territorial a escala catalana, i en procés d’elaboració dels Plans Territorials Parcials de Catalunya. 

Segons l’article 13 de la Llei 6/1999, de directrius d’ordenació territorial els instrument d’ordenació territorial de les 

àrees homogènies de caràcter supra municipal són els plans territorials parcials previstos a la Llei 8/1987, d’1 

d’abril, d’ordenació territorial. 

 

Així mateix, també s’ha de tenir en compte el planejament sectorial que afecta al territori, tal com el Pla de 

Carreteres de Catalunya, actualment també en procés de revisió, el Pla Territorial sectorial d’Equipaments 

Comercials aprovat durant el propi procés de redacció i el Pla d’Espais d’Interès Natural entre d’altres. 

 

En la següent relació es resumeixen les disposicions més significatives del marc legal vigent a Catalunya i que 

incideix en la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Montmaneu: 

 

Legislació urbanística de la Generalitat de Catalunya: 

 

- Decret legislatiu 1/2005, de 26 de Juliol, Text refós de la Llei d’Urbanisme 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
- Decret 146/1984, de 10 d’abril, pel qual s’aprovà el Reglament de mesures d’adequació de l’ordenament 

urbanístic de Catalunya, en allò que no contradigui la Llei d’Urbanisme, d’acord amb la taula de vigències 

de les disposicions afectades, aprovada pel Decret 166/2002, de 11 de juny.  

- Decret 308/1982, de 26 d’agost, pel qual s’aprovà el Reglament per al desenvolupament de la Llei 

9/1981, de 18 de novembre, sobre protecció de la legalitat urbanística,  d’acord amb la taula de vigències 

de les disposicions afectades, aprovada pel Decret 166/2002, de 11 de juny. 

- Decret 303/1997, de 25 de novembre, d’aprovació del Reglament sobre mesures per facilitar l’execució  

urbanística d’acord amb la taula de vigències de les disposicions afectades, aprovada pel Decret 

166/2002, de 11 de juny. 

 

 

El marc de legislació principal pel que fa al planejament i aplicable de caràcter estatal està format principalment 

per les disposicions següents: 

 

- Reial decret 1346/1976, de 9 d’abril, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei sobre règim del sòl i 

ordenació urbana (BOE 144 i 145). 

- Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim de sòl i valoracions. 

- Reial decret legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei sobre règim de 

sòl i valoracions, aplicant-se els articles que no han estat derogats per la Llei 6/1998 ni per la sentència 

del Tribunal Constitucional relativa a aquesta llei. 
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També serà aplicable qualsevol article d’altres normes d’ordre superior al planejament municipal que facin 

referència a aspectes aquí regulats, com també les noves disposicions que substitueixin o complementin la 

legislació abans descrita.  

 

D’altra banda no s’ha relacionat anteriorment de forma íntegra la legislació de caràcter sectorial que cal 

considerar per les diferents competències i temes que incideixen al planejament (carreteres, medi ambient, aigua, 

ramaderia...). Es recullen les principals disposicions: 
 

 

TELECOMUNICACIONS 

 

- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones 

- Real Decreto 424/2005, de 15 d’abril, a la Comissión del Mercado de las Telecomunicaciones par a su 

incripción en el Registro de operadores 

 

SEGURETAT PÚBLICA 

 

- Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionaments urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis 

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

 

ELECTRICITAT 

 

- Real Decret 1955/00 per a les servituds de pas d’energia elèctrica 

 

 

EQUIPAMENTS COMERCIALS 

 

- Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials 

- Decret 379/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el PTSEC 

- Llei 17/2000, de 29 de desembre, d'Equipaments comercials, en la seva redacció vigent i disposicions 

que la desenvolupen. 

 

CARRETERES 

 

- Llei 7/1993, de 30 de desembre, de carreteres de la Generalitat 

- Llei 25/1998, de 29 de juliol, de carreteres de l’Estat 

 

MEDI AMBIENT 

 

- Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 

ambient 

 

AIGUA 

 

- Real Decret 849/1986, d’11 d’abril, sobre el Reglament del Domini Públic Hidràulic 

 

ESPORT 

 

- Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’esport 

 

PATRIMONI 

 

- Llei 9/1993, de 30 de desembre, del patrimoni cultural català 

- Llei 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de 

Catalunya 
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1.4. ASSENTAMENTS ACTUALS 
 

HISTÒRIA  

 

No tenim dades suficients per afirmar que les comunitats paleolítiques, eminentment caçadores recol·lectores, 

habitessin aquesta zona, és  a partir del Neolític que es fa palesa la presència de l’home. Serà  durant el Neolític 

quan apareixen les primeres construccions a l’aire lliure, dels grups de la zona però, només en tenim  testimoni 

arqueològic en les coves i abrics de Sant Llorenç del Munt. 

 

La protohistòria significà un primer procés urbà al nostre país, mentre a Matadepera s’han identificat troballes 

esporàdiques de material ceràmic corresponent a aquest període,  tant al cim del Turó de Sant Joan com al de La 

Mola. La darrera etapa del món ibèric es tancà amb la romanització, que significà l’establiment de centres de 

producció agrària, Vil·la, com la de Can Solà del Racó i possiblement la del Serrat del Perrotet, iniciant-se 

l’explotació sistemàtica del recursos de l’entorn. 

 

Els primers elements documentals sobre la fundació: del "lloc de Matadepera", que pertanyia al terme del castell 

de Terrassa, daten de l'any 959. Més tard, l'any 1014, els comtes Ramon Borrell i Ermessenda van dotar el 

monestir benedictí de Sant Llorenç del Munt amb l'alou de Matadepera; més endavant va passar a ser de 

jurisdicció reial.  

 

La documentació del monestir de Sant Llorenç del Munt referent als segles XII i XIII indica que el terme de 

Matadepera ja tenia una estructura definida de població rural dispersa en masos(*1). El  segle XVI va ser 

conflictiu per diverses raons; una de molt important va ser l’inici dels mals anys de collites i de l’aparició de les 

epidèmies de pesta. Els estralls que comportà la pesta van provocar el despoblament rural i molts masos van 

quedar deshabitats. Les Guerres de Remença de finals del segle XV acabarien de despoblar les muntanyes de 

Sant Llorenç . 

 

Pel que fa a les masies del terme, des de l’antiguitat als nostres dies es tenen referències d’un mínim de 63 que 

han quedat reduïdes a 18, la major part d’elles documentades entre els segles XIII i XV. 

 

Cal situar a mitjan segle XVIII (cap al 1768) l’origen del què seria el nou poble de Matadepera, en el paratge 

conegut com La Llagosta o de la Marieta, a l'altra banda de la Riera de les Arenes, fent especial referència al 

document que registra les finques existents a Matadepera just abans d’iniciar-se el procés d’establiments arran 

del camí ral.  

 

                                                      
1 Canyameres, Esteve (2001). Can Solà del Racó de Matadepera (segles XIII-XVIII). Dins TERME 16, 2001, p.92. 

Un dels fets clau de la història de Matadepera fou el camí ral de Barcelona a Manresa i Berga, que passava pel 

municipi, pujant per la riera de les Arenes. La importància d’aquest camí rau en el fet que fou la principal via de 

comunicació entre Barcelona i la capital del Bages. El camí ral va ser el principal element dinamitzador de la vida 

del poble, i els hostals i estanc  de Matadepera els principals centres d’activitat econòmica i humana de la 

població. 

 

 

L’EVOLUCIÓ DEL NUCLI URBÀ  I EL PLA GENERAL 

 

PROCÉS DE FORMACIÓ DEL NUCLI URBÀ (1768-1871) 

 

L’any 1768 s’inicien les primeres vendes de sòl per a establiments en el que avui entenem com a nucli urbà  

 

Quadre cronològic dels primers establiments del nucli urbà (*2) 

     
ANY INICI ZONA  PROMOTOR 

 

1768 St. Joan mig llevant Gorina 

1778 St. Joan mig ponent Pratginestós 

1786 St. Isidre  vorera nord Pratginestós 

1805 St.Llorenç mig ponent Pratginestós 

1826 St.Llorenç nord ponent C.Torrella 

1834 St.Joan sud ponent Pi de la Serra 

1835 St.Joan sud llevant Pi de la Serra 

1843 St Isidre  vorera sud Pi de la Serra 

1866 crta.Terrassa-St.Quirze Pi de la Serra 

1879 crta.Terrassa-Balmes Pi de la Serra 

 

 

1914 (*3) Un dels primers elements de planejament que trobem documentats serà el Pla General i Zona de 

l’Eixampla, en el que s’hi detallen els terrenys edificats i els que d’alguna manera s’hi projecta la urbanització. 

Pertanyen a la zona de corona urbana immediata al nucli històric. L’autor d’aquest pla és Manuel Duaygues. 

 

1933 (*4) Període de l’Ajuntament Republicà de Matadepera en el que trobem documentació amb  plànol 

parcel·lari E 1:1000 d’en Josep Vila Juanico. També recull la zona anomenada d’Eixampla: al nord el tram del 

passeig Arnau i al sud la xarxa de carrers projectada de la zona de Can Vinyers. 

 

                                                      
2 Ametller, M. (1997) Els orígens del nou poble de Matadepera. 1768-1868. Parròquia Sant Joan de Matadepera. 
3 Plano General y zona de ensanche.Terrenos edificados y terrenos por edificar.19-2-1914. Autor: Duaygues, Manuel. Arxiu Històric Municipal  de Matadepera 539/01/118. 
4 Ajuntament Republicà de Matadepera.1933. Arxiu del Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Documentació Projectual C 1015/291,  plànol parcel.lari E 1:1000. Autor Vila 
Juanico, Josep. 
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Als anys 30 comencen a sortir les primeres torres com a habitatges unifamiliars aïllats, destinades a segona 

residència, trobem bàsicament aquesta tipologia d’habitatge primer en el sector de la Plana. 

 

1942 (*5)  Fins els anys 50 es desenvolupen al voltant del casc sectors de ciutat jardí : La Plana, La Muntanyeta, 

el barri de Sant Llorenç. S’acullen a la legislació de l’Eixampla, anterior a la llei del sòl de 1956. Responen a la  

incipient demanda de segona residència.  

 

 
EL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DEL 1963 I EL FENÒMEN DE LES URBANITZACIONS 

 

A partir de la meitat d’aquest segle quan, donat al clima, el paisatge i les condicions socio - econòmiques que es 

produeixen al país, el territori de Matadepera, sofreix de forma generalitzada les conseqüències de la implantació 

de la segona residència. 

 

L’evolució del sòl urbanitzat experimenta un extraordinari increment en aquest període, amb l’aprovació del Pla 

General d’ordenació de 1963 i el posterior creixement a partir de l’aprovació dels Plans parcials entre 1964-1970 i 

1972-1976, plans d’iniciativa privada en sòls exteriors a la corona urbana, i en finques rústiques d’un únic 

propietari, generant expectatives urbanes reals : 

 

 

                                                      
5 AMM/539/01 Proyecto urbanización barrio de Sant Lorenzo. Federico Viñals.1942 
Proyecto urbanización La Muntanyeta. Vila Juanico, José. 1946-1955 

1964 pp.     Can Prat      31,34  Ha  87   parcel·les 

1965 pp.     Les Pedritxes     32,14  Ha  85   “ 

1969 pp.     Cavall Bernat    134,67 Ha  466      “ 

1969 pp.  Pla de Sant Llorenç   116,11 Ha  368  “ 

1970 pp.  Sant Llorenç dels Pins   20,11  Ha  154  “ 

1970 pp.  Can Torrella    53,10  Ha  412  “ 

1972 pp.  Ampliació Les Pedritxes  120   Ha  360   “ 

1974 pp.   Can Robert    303,42 Ha  159     “ 

1974 pp.  Can Solà del Racó   228,69 Ha  255  “ 

1976 pp.   La Riba     416,40 Ha     -   - 

 

Aquestes urbanitzacions s’inclouen en el Pla General d’Ordenació dins de la qualificació de sòl rústic, justificant-

ne, en l’ordenació, la baixa densitat. 

 

“La incorporació d’aquests nous sectors de planificació en el mercat del sòl era injustificada des del punt de vista 

de l’equilibri territorial, per l’agressió als valors naturals i paisatgístics del medi, així com des del punt de vista de 

la demanda, que semblava estar saturada (…) planificació parcial d’una gran part del terme municipal, amb 

creixement de molt baixa densitat i que gràcies a l’acció de l’obra urbanitzadora sobre el medi ambient, trenca 

l’equilibri dels macrosistemes naturals (…) de les 2551 Ha del terme municipal, 1435 tenen pla parcial aprovat. 

(…)” 

 

 

 

EL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DEL 1983 

 

El Pla General d’Ordenació del 1983, com s’analitzarà més detalladament en un capítol específic, servirà per 

contenir el creixement del municipi i posar ordre al planejament parcial que s’havia anat aprovant, dotant el 

municipi dels mecanismes de gestió per a garantir les cessions i els equipaments necessaris per donar servei al 

creixement que el municipi havia tingut,  actuant sobre la xarxa viària i reforçant la oferta d’habitatge al casc pels 

seus habitants per intervenir en el mercat de l’habitatge amb condicions favorables pels residents al municipi. 

 

MATADEPERA AVUI: EL PAS DE POBLE D’ESTIUEIG A POBLE RESIDENCIAL 

 

En pocs anys, Matadepera ha passat de ser un centre d’estiueig, en el qual es combinava la primera i la segona 

residència, a un poble residencial, amb un creixement de població constant però sostingut que ha permès 

mantenir els estàndards de qualitat de vida. 
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La població de Matadepera s’ha duplicat en els darrers vint anys. Ha passat dels 3495 habitants, l’any 1981, als 

actuals 8089 (8/3/2005). 8336 habitants segons el padró actualitzat a data de 22 de maig de 2006. 

 

L’augment de població bé donat per l’evolució del municipi de poble d’estiueig a poble residencial. Així, els 

habitatges principals l’any 1981 representaven el 47.1% del total, el 1991 suposaven ja el 62.9% i al 2001 

suposaven el 70.5%, confirmant aquesta tendència. 

 

Aquesta evolució cap a poble residencial s’ha traduït també en un augment del nombre de vehicles que ha 

transformat la dinàmica i les necessitats d’accés, de circulació i de mobilitat interna al municipi 

 

El ràpid creixement de població que ha viscut Matadepera respon tant al creixement natural de la població 

autòctona del municipi com a una important afluència de gent provenint d’altres municipis. 

 

Pel què fa al lloc d’origen, la majoria dels habitats de Matadepera han nascut a altres municipis catalans (77.3%) i 

només el 12.1% de la població és nadiua del municipi, mentre que a la província de Barcelona i al conjunt de 

Catalunya el percentatge de nascuts al mateix municipi de residència actual se situa al voltat del 38%, mentre 

que el de nascuts en altres poblacions catalanes ronda el 30%. 

 

La taxa de migració a Matadepera és del 36.4%, comparada amb el 0.1% a escala provincial i del 2.4% a escala 

catalana. 

 

La població de Matadepera és població jove, amb una edat mitjana de 35.6 anys. 

 

En referència als indicadors del nivell de vida, Matadepera és un dels municipis catalans amb més qualitat de 

vida, amb un nivell de renda bruta familiar disponible per habitant molt superior tant a la mitjana provincial com 

catalana. Establint la renda bàsica per habitant de Catalunya com a índex 100, la província de Barcelona se situa 

una mica per sota (98.7%), mentre que a Matadepera se situa al 162.6%. 

 

Pel què fa al nivell d’instrucció dels seus habitants, els percentatges de titulars de segon i tercer grau a 

Matadepera (43.8% i 28.8%), se situen entre set i vint punts per sobre les mitjanes de la comarca i el conjunt 

català. 
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1.5. MONUMENTS I LLOCS D’INTERÈS  
 

En matèria de patrimoni es compta amb la documentació del pla especial de protecció del patrimoni històric 

arquitectònic de Matadepera lliurat en la seva versió d’avanç el juliol de 2002 i redactat per Isabel Argany, Xavier 

Font i Núria Juan Muns. Posteriorment el març del 2003 i com a part del procés de redacció es procedí a 

l’elaboració de la proposta de suspensió de llicències per al procés de catalogació aprovada en ple el 29 de març 

de 2003 des de l’Ajuntament de Matadepera. Actualment després de la seva aprovació inicial segueix la 

tramitació administrativa. 

 

S’inclou a continuació alguna informació de l’esmentat Pla que permet fer una valoració dels monuments i llocs 

d’interès del municipi. 

 

PRIMERES INTERVENCIONS  A MATADEPERA 

 

Les intervencions en el patrimoni històric i arquitectònic del municipi  han estat esporàdiques i de manera quasi 

exclusiva s’han orientat a l’estudi i documentació dels elements patrimonials considerats significatius pels 

directors dels treballs. Tot emmarcat en el context d’un cert planejament urbanístic que no mostra un incipient 

interès per la protecció del patrimoni fins el Pla General d’Ordenació de 1983. Trobem però abans algunes 

intervencions de restauració i consolidació física i la molt significativa declaració de Bé d’Interès Nacional  de 

1931 de l’Església de Sant Llorenç del Munt.  

 

Sinopsi de les principals intervencions: 

1868.- S’inicien treballs de restauració del  monestir de Sant Llorenç del Munt, dirigits per Anton Vergés (6). 

1896.- Primeres referències del jaciment arqueològic de la Cova del Frare a partir dels treballs de Palet i Barba 

(7). 

1896.- La Cova de les Ànimes és coneguda com a jaciment arqueològic des de finals del segle XIX , a partir dels 

treballs de Palet i Barba (8). 

1913.- Primeres troballes de material arqueològic de la Cova dels Ossos recollits l'any 1913, són dipositats en el 

Museu d'Història de Sabadell. Tenim notícia publicada pel Centre Excursionista de Terrassa (9).  

1923-1929 .- Palet i Barba i Joan Solà  junt amb d'altres membres del Centre Excursionista de Terrassa realitzen 

dues campanyes d’excavació a la Necròpolis de Can Robert. (10). 

1931.- Declaració de Monument Nacional de l'església de Sant Llorenç del Munt. 

1948.- J.Maluquer i Serra Ràfols realitzen una campanya d'excavació en la zona dels Òbits (11). 

                                                      
6 Vergés i Mirassó, Anton (1871). Sant Llorens del Munt: son passat, son present y venider. Estampa y Llibreria Religiosa y Científica del Hereu den Pau Riera. Barcelona. 
7 Palet i Barba , Domènech. (1896). Les coves de Sant Llorenç del Munt. Dins "Egara" p.5-6. 
8 Palet i Barba , Domènech (1896). Les coves de Sant Llorenç del Munt. Dins "Egara" p.5-6. 
9 Centre Excursionista de Terrassa (1935). Guia Monogràfica de Sant Llorenç del Munt. p. 41-42. 
10 Centre Excursionista de Terrassa (1935). Guia Monogràfica de Sant Llorenç del Munt. p. 72. 
11 Maluquer, J.i Serra Ràfols (1947-48). Enterramientos de tegulae y losas en la montaña de Sant Llorenç del Munt. "Ampúrias" vol.X, p.296-300. 

1948-50.- L'arquitecte Josep Maria Ros restaura les restes del monestir de Sant Llorenç per a convertir-lo en 

hostal refugi  de muntanya. 

1968.- R. Masdeu recull material arqueològic procedent dels treballs de pavimentació de l'entrada al conjunt 

residencial de la Barata (12).  

 

 

NOVES INTERVENCIONS 

 

1970.- Martí Jusmet en col·laboració amb el Museu de Sabadell dirigeix un sondeig de prospecció a la Cova del 

Frare. De 1977 a 1986 s’hi realitzen Les campanyes d'excavació sistemàtiques portades a terme per A.Martín  

1970.- Propera a la Cova Negra s’hi localitza una destral tubular de tipologia corresponent al Bronze Final (13).  

1971.- Campanya d’excavació a la Cova de les Ànimes (14) dirigida per Martí Jusmet i R. Ten (15).  

1982.- Campanya d'actuació a la Necròpolis de Can Robert per part del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de 

Catalunya per tal de documentar-ne la planimetria. 

1985.-Campanya d'excavació d'urgència (16) al Forn de Les Pedritxes per part del Servei d'Arqueologia de la 

Generalitat de Catalunya. 

1986 - fins 2000.-Diverses intervencions arqueològiques i de consolidació – restauració al Monestir de Sant 

Llorenç del Munt (17) a càrrec del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de 

Barcelona (18).  

1991.-Diverses campanyes d’excavació al jaciment de Can Solà del Racó. 

1997.-Obres de restauració de l’ermita de Sant Joan de Matadepera (Can Roure), implicaren també una 

campanya d'excavació arqueològica per tal de documentar-ne la cronologia (19). 

 

 

CARTA ARQUEOLÒGICA DEL VALLÈS OCCIDENTAL(20) 

 

Aquest document - inventari recull les dades bàsiques  procedents de les diverses campanyes d'excavació 

arqueològica, efectuades en els jaciments dels municipis que constitueixen  la comarca, per tal de constatar-ne la 

presència  i la seva  identificació en  el planejament  urbà i definir les actuacions d’intervenció que se’n derivin. 

També inclou aquelles zones amb indicis i expectatives arqueològiques localitzades a partir de la prospecció i/o 

documentació històrica.  

 

                                                      
12Aquests materials  en el moment de realitzar la Carta Arqueològica del Vallès Occidental, l'any 1988 ,  eren dipositats sense inventariar en la Casa Museu Alegre de Sagrera de Terrassa.  
13 Martí Jusmet, Francesc (1970). Las hachas de bronce en Catalunya. "Ampúrias" núm 31-32, p 105-151. 
14 Martí i Jusmet, Francesc et alt. (1972). El depósito eneolítico de cuentas de collar de la Cueva de Les Ànimes. Dins  "Speleon" núm 19 p. 77-103. 
15 Ten, Ramon (1980). Notes entorn del Neolític Vallesà. "Arrahona" núm. 10. Sabadell p.6-25. 
16 Font, X. (1985). Memòria de la campanya d'excavació del forn de les Pedritxes. Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Inèdit. 
17 Arxiu Històric Municipal de Matadepera (AHMM). 1592/17/1989 i 791/48/1986 
18 Viñas i Viñas, Joana (1991). Resultats de les excavacions al Monestir de Sant Llorenç del Munt.Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern s. X al XVIII. Quaderns científics i 
tècnics. Diputació de Barcelona. p.171-176. 
19 Gaseta de Matadepera. Abril 1999. Ajuntament de Matadepera. p.3.  
20 Font, X. i Juan -Muns N. et al. (1989). Carta Arqueològica del Vallès Occidental. Arxiu d'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Servei d'Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Realitzada l'any 1989 pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, inclou a més dels jaciments  

arqueològics ubicats en el terme municipal de Matadepera, ja descrits i coneguts fins aquella data, tres  jaciments 

inèdits : 

 

Turó de Sant Joan (21) 

Jaciment pendent d'excavació. Serà durant la campanya de prospecció arqueològica superficial efectuada per a 

l'elaboració de la Carta Arqueològica del Vallès Occidental, quan s'hi detecta material ceràmic 

 

Can Solà del Racó,  

El treball previ de prospecció (1981)  detecta l'interès del jaciment (22). Serà a partir de la realització de la carta 

Arqueològica del Vallès Occidental (1988) quan es realitzen els treballs de prospecció electromagnètica, iniciant-

se les  excavacions l'any 1991 (23).  

 

Serrat del Perrotet. 

Jaciment inèdit pendent d'excavació. Serà durant la campanya de prospecció arqueològica superficial efectuada 

per a l'elaboració de la Carta Arqueològica del Vallès Occidental, quan s'hi detecta material ceràmic i de 

construcció, part d'aquest material és en l'exposició permanent de la sala del Parc Natural de Sant Llorenç del 

Munt del Casal de Cultura. (24). 

 

 

INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL DE MATADEPERA (25)  

 

Efectuat l'any 1997 per encàrrec de la Comissió de Patrimoni del Patronat de Cultura de l'Ajuntament de 

Matadepera,  mitjançant conveni amb la Diputació de Barcelona. Recull els elements patrimonials  del municipi de 

diferents àmbits i en un sentit ampli :  

 

Patrimoni immoble: 

Inclou i amplia el llistat dels elements catalogats en el Pla General d’Ordenació  fins a trenta edificis, sis conjunts 

arquitectònics, quaranta vuit elements arquitectònics: (camins, feixes i obra de pedra seca, forns de calç i altres) i 

catorze jaciments arqueològics. 

 

Patrimoni moble:  

objectes, elements urbans, col·leccions.  

 

Patrimoni documental: 

                                                      
21 Font, X.i Juan-Muns, N. (1981). Notes sobre les troballes d'interès arqueològic. "L'escletxa". Núm 1, p.8-11. Matadepera. Centre de Recerca. 
22 Font, X. i  Juan-Muns, N. (1988). Informe preliminar sobre el jaciment romà de Can Solà del Racó. Inèdit. Entregat a l'Ajuntament de Matadepera i al servei d'Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya. 
23 Memòries de les diferents campanyes d'excavació realitzades des de 1991. Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
24 Font, X.i Juan-Muns, N. (1981). Notes sobre les troballes d'interès arqueològic. "L'escletxa". Núm 1, p.8-11. Matadepera. Centre de Recerca. 
25 Font, X.(1997). Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera. 

fons documentals, fons d’imatges i fons bibliogràfics. 

  

Patrimoni immaterial: 

manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral, música i dansa.  

 

Patrimoni natural: 

zones d’interès, i espècimens botànics. 

 

Les conclusions a que s’arriba,  ajuden a aprofundir en la detecció, definició, documentació i valoració del 

patrimoni cultural del municipi, que com podem comprovar corresponen a una seqüència històrica prou ample, 

que va des de la prehistòria, protohistòria, la  romanització, el procés de feudalització, el món rural en l'antic 

règim, (naixement i evolució del nucli urbà),  passant pel que podríem anomenar arqueologia agro-industrial 

contemporània fins  arribar al fenomen de l’estiueig i segona residència amb l’expansió i consolidació dels espais 

urbanitzats que avui coneixem. 

 

L’inventari fa palesa la necessitat d’ampliar el llistat d’elements patrimonials a protegir catalogats pel  Pla General. 

 

 

PLA GENERAL I LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 

 

El Pla General de Matadepera, aprovat el 1983 ja preveu la redacció d’un Pla especial de Protecció del Patrimoni 

Artístic i Cultural i inclou un primer llistat de 23 elements d’interès patrimonial que en aplicació de la llei del 

Patrimoni Cultural Català han esdevingut Bens Culturals d’Interès Local. 

 

En la memòria del Pla General es fa explícita la necessitat de que les edificacions de les diverses èpoques així 

com els entorns que les envolten segueixin oferint la seva autèntica imatge, a la vegada que s’integren amb 

l’entorn permeten una lectura coherent del territori, medi urbà, medi natural amb la realitat històrica. Amb aquest 

objectiu, el Pla protegeix mitjançant la regulació normativa, determinades zones del casc urbà (zones de Casc 

Antic i Suburbana Antiga) així com edificis aïllats de rellevant caràcter històric (Zona de Verd Privat). Aquest 

document regulador introdueix una primera referència al que en un futur hauria d'ésser la redacció del Pla 

Especial de Protecció del Patrimoni Artístic i Cultural del municipi.  

 

D'especial interès serà el posterior decret de la Direcció General del Patrimoni, mitjançant el qual entrà en vigor la 

llei 9/1993 del  Patrimoni Cultural Català, en el que s'hi especifica que els béns immobles presents en els catàlegs 

incorporats en plans d'ordenació, passen a tenir la consideració de béns culturals d'interès local i queden alhora 

inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural  Català. 

 

El primer objectiu del Pla es la definició dels edificis i elements que integren la selecció del patrimoni arquitectònic 

i arqueològic de Matadepera, objecte de protecció, per mitja del document anomenat catàleg.  
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El segon objectiu es la determinació de com han de ser protegits els béns catalogats, definint-ne les parts 

protegides per tal de adequar les intervencions físiques i les activitats a les característiques de l’immoble. Tot i 

que la protecció significa una mesura de contenció i de conservació, s’entén també com a rehabilitació inserint 

funcionalment el bé protegit a la vida urbana. 

 

El tercer objectiu del Pla és la definició d'unes bases pel desenvolupament de la col·laboració entre l’administració  

i els particulars, bé aprofitant els mecanismes que ofereixen la legislació actual o bé proposant arbitrar avantatges 

d'ordre patrimonial i fiscal. 

 

EL PLA ESPECIAL DE SANT LLOREÇ DEL MUNT I L’OBAC 

 

Una part del terme municipal de Matadepera forma part del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 

regulat per un Pla Especial modificat i ampliat l’any 1998. A la normativa d’aquest Pla es regulen els usos i les 

condicions bàsiques de l’edificació. El criteri principal per la intervenció en els edificis de caràcter patrimonial es la 

conservació i recuperació de les constants arquitectòniques i tipològiques.  
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1.6. INFRASTRUCTURES DE COMUNICACIÓ I DEL TRANSPORT  
 

 

Fruit del programa de participació vinculat a la redacció del POUM es van crear dins el Consell Assessor 

Urbanístic tres comissions de treball (Ordenació del Territori, Serveis – Infrastructures i Equipaments, 

Sostenibilitat i Medi Ambient) que van realitzar aportacions en relació a les infrastructures. Es recullen els 

informes i conclusions emesos per aquests a l’annex 1 de la memòria justificativa on descriuen les accions 

relacionades amb el Programa de Participació Ciutadana. Es recullen en aquest capítol algunes de les 

conclusions dels mencionats grups de treball. 

 

Com a documents de partida aquest POUM ha tingut en compte les consideracions del Pla de Mobilitat de 

desembre 2004 realitzat per INTRA a través de la Diputació de Barcelona per al centre de municipi. El 

desplegament d’aquest Pla de Mobilitat haurà d’acabar de concretar des del sistema de circulacions més eficaç, 

fins a l’articulació de les diferents xarxes que utilitzen la trama viària (circulació motoritzada, itineraris cívics, 

carrils de bicicletes...), passant pel sistema de transport públic, i serà una eina clau per a concretar un sistema de 

mobilitat més sostenible per a Matadepera. 
 

En aquest sentit i en relació amb el transport col·lectiu, l’Ajuntament de Matadepera ha posat en servei una xarxa 

d’autobusos urbans (BUSMAT) composada per tres línies que a la vegada permeten enllaçar amb les línies 

existents interurbanes que permeten les connexions amb Terrassa i Sabadell, tal i com queda reflectit a la 

documentació gràfica d’informació general (plànol de mobilitat per a vianants i transport públic). 

 

Mencionar el Pla de Centre, una part del qual ja s’ha portat a terme amb la vianalització de diferents trams de 

carrers al casc antic del municipi. 

 

A nivell de diagnosi els problemes de mobilitat no radiquen tant en les grans distàncies a recórrer i si en major 

mesura en la necessitat de recórrer al vehicle privat. Paral·lelament trobem una proporció de vehicles per unitat 

familiar molt elevat i una taxa de mobilitat obligada igualment molt elevada. A banda d’això destacar la 

coincidència d’una carretera de caràcter supramunicipal (eix Terrassa – Talamanca) que dona accés a d’altres 

nuclis i al Parc Natural  amb el vial principal de distribució del municipi, especialment utilitzat per l’accés a les 

urbanitzacions de les cotes més elevades del municipi. 

 

Així mateix un dels aspectes pendents de resoldre i millorar el trobem amb els accessos al municipi especialment 

des de Terrassa tant pel que fa a la incorporació al nucli des de la carretera de Terrassa – Talamanca com pel 

que fa a l’arribada a la trama urbana. Tot i que no s’ha arribat a portar a terme el planejament anterior ja preveia 

una connexió entre els accessos de Terrassa i Sabadell a fi de general una ronda sud del municipi que permeti 

una millor gestió dels accessos a la vegada que una solució més adequada pel trànsit pesant sense influència a 

la xarxa viària complementària interna del municipi. 

 

Es pot constatar igualment pel que fa al casc antic del municipi que existeixen carrers com el cas de l’eix Sant 

Llorenç – Josep Porcar que formen part dels eixos històrics de creixement amb una secció i vocació insuficients 

per esdevenir vies principals per gestionar el tràfic d’arribada de totes les urbanitzacions de les parts més 

elevades del municipi. D’altra banda a primer cop d’ull sorprèn com un carrer de generació posterior i traçat 

rectilini com Àngel Guimerà no permet enllaçar amb la xarxa bàsica d’accessos que formen els ponts sobre la 

riera que enllacen amb el principal distribuïdor de trànsit composat per la carretera de Terrassa – Talamanca. 

 

Comentar igualment que el municipi presenta importants deficiències per connectar, des de les pròpies vies 

d’accés o entrada i sortida del municipi, el centre del nucli urbà amb les urbanitzacions ubicades a l’est del mateix 

(Can Duran, Can Solà del Racò...), fet que es veu agreujat  per la presència del traçat topogràficament accidentat 

del Torrent del Salt. 

 

Finalment per completar els fets més destacats es pot afegir que a les zones altes del municipi existeix una 

connexió viària entre les dues marges de la riera de les Arenes a l’alçada de les Pedritxes i Cavall Bernat. Es 

tracta d’una connexió en forma de baden que passa per la llera de la riera en un àmbit inundable. No sembla 

doncs adequat comprometre la xarxa bàsica estructurant del municipi sobre domini públic hidràulic. 
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1.7. SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS  
 

Fruit del programa de participació vinculat a la redacció del POUM es van crear dins el Consell Assessor 

Urbanístic tres comissions de treball (Ordenació del Territori, Serveis – Infrastructures i Equipaments, 

Sostenibilitat i Medi Ambient) que van realitzar aportacions en relació a la sostenibilitat ambiental i els serveis 

tècnics i ambientals. Es recullen els informes i conclusions emesos per aquests a l’annex 1 de la memòria 

justificativa on descriuen les accions relacionades amb el Programa de Participació Ciutadana. Es recullen en 

aquest capítol algunes de les conclusions dels mencionats grups de treball. 

 

Pel que fa a les qualificacions dels sistemes comentar que al planejament anterior existia qualificació 

d’infrastructures tècniques (claus T, T1 i T2). Es realitza a continuació una breu diagnosi a fi de valorar la situació 

actual de les diferents xarxes de subministrament: 

 

XARXA DE SERVEIS ELECTRICITAT 

 

Subministrament d’electricitat realitzat per Fecsa - Endesa amb línies de baixa tensió (BT) i de mitja tensió (MT) 

incloses a la informació remesa pel subministrador amb data desembre de 2004. Es tracta d’una xarxa antiga, 

dissenyada amb paràmetres diferents dels actuals i amb un estat de conservació en general força dolent. Fet que 

ha motivat previsions econòmiques addicionals a l’avaluació econòmica i financera. A més a més pel centre del 

Pla de Sant Llorenç i Can Torrella travessa una línia d’Alta Tensió (AT) implicant les servituds corresponents que 

es donen en gran part en sòls d’espais lliures. 

 

Pel que fa a la xarxa d’enllumenat es sobreposen la trama de lluminàries sobre les xarxes d’electricitat, segons 

informació subministrada per l’Ajuntament a maig 2004. Part important d’aquestes presenten deficiències i en 

alguns casos contaminació lumínica. 

 

SANEJAMENT 

S’ha obtingut document digital a partir de la informació relativa a la xarxa de sanejament en format paper de 

l’Ajuntament. En aquest cas es tracta d’informació que cal contrastar amb allò executat, perfils longitudinals, 

material, estat, etc. i que requereix obres de millora tant pel que fa a substitució progressiva de trams realitzats 

amb materials considerats actualment no adequats i en funció a l’estat de conservació, com pel que fa a la 

construcció de nous elements de xarxa com ara pous de ressalt als encreuaments de línies.  

 

Així mateix es tracta d’un sistema unitari que rep les aigües fecals i les pluvials d’algunes cobertes i embornals. 

En aquest sentit i pel que fa a la xarxa de sanejament i subministrament d’aigua potable l’Ajuntament té previst 

encarregar estudi per detectar les actuals mancances. En qualsevol cas s’han detectat alguns diàmetres 

infradimensionats que es recomana substituir. Es disposa igualment d’estació de bombeig pel col·lector paral·lel a 

la riera de les Arenes. La xarxa està connectada amb una estació EDAR al terme municipal veí de Terrassa. 

 

XARXA SERVEIS D’AIGUA 

 

Subministrament d’aigua potable realitzat per Aigües de Terrassa. Informació digital subministrada setembre de 

2005. La portada d’aigua des de Terrassa mitjançant la canonada de Can Boada / Can Candi i els corresponents 

bombejaments han permès assegurar els cabals necessaris fins ara. Cal però dur a terme una política d’equilibri 

de pressions i de reposició continuada de canonades. 

 

XARXA DE SERVEIS DE GAS NATURAL 

 

Subministrament a càrrec de Gas Natural amb informació rebuda octubre de 2004 i classificada per tipus de 

material de canalització, en funció al diàmetre dels tubs. La situació és desequilibrada segons els barris de 

Matadepera. La xarxa és actual però no arriba a tot el poble; caldria fer un conveni per poder garantir el seu 

subministrament.  

 

XARXA DE SERVEIS TELECOMUNICACIONS 

 

Serveis de telefonia terrestre subministrats per Telefònica. S’adjunta informació rebuda a gener de 2005 on es 

disposa tant sols de les canalitzacions aèries (sense disposar de les línies soterrades) així com de les caixes de 

distribució i posts telefònics. Des de la Comissió de Treball d’Infrastructures es comenta que no ha disponibilitat 

de línies fixes. 

 

Al municipi existeixen així mateix dos sectors reservats a serveis tècnics (clau TA) i destinats a la ubicació 

d’antenes de telefonia mòbil. L’un a l’extrem superior del turó de Can Prat on actualment s’hi troben antenes i 

l’altre al sector d’espais lliures (conegut com a bosc de les farigoles) amb façana a l’Avinguda del Massot on està 

prevista una futura ubicació. En aquesta direcció l’Ajuntament de Matadepera va tramitar un Pla Especial per a 

les infrastructures de telecomunicacions aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en 

data de 20 d’octubre de 2005. Hi ha zones sense cobertura per a la telefonia mòbil. Existeix així mateix a la plaça 

de l’Ajuntament cases de Telefònica destinada a la gestió de la telefonia fixa. 

 

TRACTAMENT DE RESIDUS 

 

La recollida de la brossa es fa porta a porta als diferents habitatge i instal·lacions mitjançant camions i per tant no 

trobem contenidors de recollida. L’Ajuntament ha iniciat recentment una campanya per a la recollida selectiva de 

residus que passa per la separació dels diferent tipus de residus per part dels veïns al propi habitatge. Cal 

esmentar que Matadepera disposa d’una deixalleria municipal ubicada a l’alçada de les Pedritxes entre la 

carretera de Terrassa – Talamanca i la riera de les Arenes.  
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1.8. EQUIPAMENTS ACTUALS  
 

En general segons el planejament vigent, en el que es va realitzar una reserva per al futur creixement del 

municipi, s’observa una alta presència de sòls destinats a sistemes d’equipaments en relació a l’extensió de sòl 

urbà. A això cal afegir que més del 80% del sòl urbà destinat a sistemes d’equipaments és actualment de 

propietat municipal. Trobem igualment que alguns dels àmbits d’equipaments resten vacants en l’actualitat.  

 

Alguns dels sòls d’equipaments esmentats i actualment vacants es trobem en indrets força allunyats del centre 

del municipi i en terrenys amb difícils condicions d’accessibilitat i amb pendents en alguns casos superiors al 

20%. En definitiva es tracta de sòls difícilment urbanitzables i en la majoria dels casos no aptes per a 

equipaments. 

 

Un cas força específic que trobem al municipi de Matadepera en la seva fase de formació i aparició de les 

urbanitzacions és l’aparició de sòls d’equipaments amb la vocació d’esdevenir centres de les respectives 

urbanitzacions. En la majoria dels casos no s’han desenvolupat com a tal i resten sòls en la seva majoria vacants, 

per sota del nivells adient d’utilització i en un règim de tinença en proindivís amb forces propietaris. 

 

Així mateix el desenvolupament del propi Pla General vigent en els darrers anys mitjançant diferent figures de 

planejament derivat ha portat implícita la cessió a l’Ajuntament de nous sòls destinat al sistema d’equipaments. 

En aquest sentit cal mencionar els casos del sector de Can Duran i Can Solà del Racó. Igualment cal mencionar 

la redacció en curs del sector del Pla Parcial de Can Candi que portarà associada nous sòls d’equipaments. 

 

Destacar també algunes de les recents modificacions puntuals de planejaments general que en els cas del sector 

de Can Vinyers en sòl de propietat municipal ha permès obtenir nou sòl d’equipaments a destinar parcialment a 

habitatge dotacional públic. 

 

Tot i l’àmplia previsió del planejament vigent pel que fa als sòls d’equipaments lògicament el desenvolupament 

del POUM i el creixement de la població del municipi requerirà portar a terme noves previsions per a noves 

dotacions d’equipaments així com l’ampliació d’algunes de les dotacions existents. Les observacions en aquest 

sentit queden recollides a la memòria justificativa del POUM. 

 

EQUIPAMENTS EXISTENTS  

 

Escolars - Ensenyament 
- Llar d'infants Sagrada Família (privat) 

- Llar d'Infants Sant Jordi (privat) 

- Llar d’infants Pinetons, Montcau–La Mola (privat) 

- C.E.I.P Ginesta (edifici escola i edifici col·legi públic)  

- I.E.S. Matadepera 

- Escola Montcau - la Mola (C.E.I.P. i I.E.S.) (privat) 

- C.E.I.P. Joan Torredemer Canela 

 

Sanitat 
- Consultori mèdic municipal 

 

Religiós 
- Església Can Roure 

- Església Sant Joan 

 
Cultural 

- Casal de Cultura 

- Casal de la Gent Gran 

- Agrupament escolta Abat Escarré (Terrassa) 

- Pavelló polisportiu multifuncional 

 
Esportiu 

- Pavelló halterofília 

- Camp de Golf 

- Club Esportiu Èpic (privat) 

- Club Esportiu Terrassa Hoquei (privat) 

- Club Sant Llorenç dels Pins (inactiu) 

- Camp de Futbol 

- Pavelló polisportiu multifuncional 

- Piscines i frontons municipals 

- Zona esportiva Drac Parc (privat) 

 

Altres 
- Ajuntament 

- Magatzem Brigada d’Obres 

- Caserna Policia Municipal 

- Cementiri Municipal 

- Caserna Bombers Voluntaris (ADF) 

- Caserna Guàrdia Civil 

- Deixalleria 

- Locals per a entitats esportives 
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1.9. RISCOS 
 

 

RISCOS D’INUNDABILITAT 

 

En la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera s’han considerat els límits de la zona 

inundable segons el document “Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT (conques 

internes de Catalunya  - revisió octubre 2003) redactat des de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que en el cas 

de Matadepera recull l’àmbit de la riera de les Arenes. Una riera que es troba actualment canalitzada en la seva 

majoria als trams en els que transcorre pel sòl urbà del municipi, no existint perill d’inundació en cap de les zones 

habitades.  

 

No existeixen estudis hidràulics específics on es delimitin els períodes de retorn dels 50, 100 i 500 anys pel que 

fa als sistemes hidrològics de les diferents torrents i rieres menors al seu pas per terme municipal de Matadepera.  

En qualsevol cas aquest POUM manté el seu caràcter de sistema hidrogràfic (clau HI) o bé els atorga la 

consideració d’espais lliures públics – jardins urbans (clau VP3) 

 

RISCOS D’INCENDIS FORESTALS 

 

Atesa la configuració i el propi territori del municipi de Matadepera cal fer esment a la important existència de 

massa vegetal molt propera i en alguns casos integrada amb les edificacions no només en les diferents zones de 

sòl no urbanitzable sinó especialment a l’àmbit d’important superfície relativa que constitueix el Parc Natural de 

Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

 

En qualsevol cas serà d’aplicació la corresponent legislació sectorial en la matèria per a la protecció d’incendis en 

les urbanitzacions. A les normes urbanístiques d’aquest POUM ja es fan en diferents articles esmenes i 

previsions al respecte, especialment en relació a mantenir els sòls urbanitzables en bon estat, nets 

d’escombraries i amb els sotabosc desbrossat .  

 

D’altra banda aquestes disposicions podran ser desenvolupades en major detall a nivell municipal amb la 

redacció d’ordenances específiques per exemple per a fer foc o en relació a les barbacoes vinculades a les 

edificacions de les cotes més elevades del municipi. Cal esmentar així mateix que ja existeix un Pla d’Emergència 

elaborat conjuntament amb la Diputació de Barcelona per a la prevenció d’incendis. 
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1.10. PLANEJAMENT VIGENT I DIAGNOSI 
 

PLANEJAMENT VIGENT 
 

La base del planejament urbanístic vigent a Matadepera és el Pla General Municipal d’Ordenació del terme de 

Matadepera i aprovat definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona en sessions celebrades 

els dies 4 de maig i 21 de setembre de l’any 1983. Al llarg d’aquest temps i en la seva gran majoria a fi de 

desenvolupar allò previst pel planejament general s’han realitzat diverses Modificacions Puntuals al Pla (MPG), 

Plans Parcials (PP), Plans especials (PE), també aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme, dels 

quals en destaquen: 

 

PP Can Solà del Racó        (1988) 

MPG parcel·les mínimes        (1989) 

MPG soterrament xarxes de serveis       (1989) 

MPG armari deixalles         (1989) 

MPG sector Can Solà del Racó       (1990) 

MPG sector Can Vinyés        (1991) 

MPG sector Can Robert        (1995) 

PP sector Can Duran         (1995) 

MPG sector Plaça Ajuntament        (1997) 

MPG zones comercials Les Pedritxes       (1997) 

MPG separacions mínimes a carrer       (1997) 

PE St. Llorenç del Munt i l’Obac       (1998) 

MPG zona serveis tècnics Av. Catalunya      (1999) 

PE fins Ctra. Terrassa / C/ Sant Joan       (2000) 

MPG sector Ajuntament        (2005) 

MPG infrastructures de telecomunicació      (2005) 

PE infrastructures de telecomunicació       (2005) 

 

De la síntesi urbanística i municipal inclosa en la memòria del Pla General Municipal actualment vigent, se’n 

desprèn l’exposició de motius que va servir aleshores per a la revisió del planejament: 

 

“Cal entendre la realitat territorial d’avui (760 ha. de sòl urbanitzat, quan fins l’any 50, aquest no superava les 4 

ha, amb més de 3000 parcel·les urbanitzades, amb una densitat d’1.6 habitatges / ha, corresponent a 1220 

habitatges construïts, dels que únicament el 47% estan ocupats tot l’any (densitat = 3.18 habitants / ha), a través 

d’una aproximació del procés de formació del nucli urbà i a l’anàlisi detallat de la implantació massiva 

d’urbanitzacions destinades inicialment a la població de segones residències, que han transformat dràsticament 

els usos i models tradicionals d’ocupació del sòl a Matadepera.” 

 

“El paisatge actual (1983), reflecteix una profunda artificialització conseqüència de l’elevada acció urbanitzadora”. 

 

“Fins  1950 el sòl urbanitzable era d’unes 4 ha, mentre que a la dècada de 1980 passa a ser de 760 ha i 1435 ha 

amb els plans parcials aprovats (considerant l’aprovació dels plans parcials previstos aleshores)” 

 

En el moment de la redacció del pla d’Ordenació del 1983  més del 80% del planejament aprovat ho havia estat a 

través del Plans Parcials.  

 

En aquest marc, es qualifica el planejament del 1963 com un document totalment inoperant i obsolet, tant per les 

deficiències tècniques del document gràfic i les ambigüitats i mancances de la seva normativa, com pel seu total 

desajust respecte les edificacions i usos existents en la realitat urbana de Matadepera. El Pla del 1983 ajustarà 

les seves determinacions a la realitat existent i d’acord amb els objectius urbanístics fixats, adaptant el nou Pla a 

la Llei del Sòl i als seus Reglaments. 

 

Els objectius urbanístics del Pla del 1983 van ser els següents: 

 

1.- Contenció de la situació creada per la dinàmica urbanitzadora: acotant els límits dels plans parcials en fase 

d’execució i/o executats per respectar els límits del sòl no urbanitzables marcats pel Parc Natural: 

 

1.1 Exclou de sòl urbà els sectors del pla parcial de Can Robert no executats ni parcel·lats i el pla parical de 

la Riba 

1.2. Acota i regula els sectors de parcel·lació i edificació il·legals perifèrics: Can Candi, la Muntanyeta, Can 

Duran i Mas Sot 

1.3. Acota i defineix les condicions dels nous creixements urbans, recollint l’ordenació prevista en els plans 

parcials vigents o bé incloent-los en règim de sòl urbanitzable. (Mas Sot II, Can Vinyés, Can Duran i Can 

Candi II) 

 

2.- Articulació dels mecanismes de gestió que permetin una acció municipal encaminada al control de la situació 

urbanística i a l’obtenció de les cessions obligatòries, afrontant els dèficits d’equipaments i els costos de 

manteniment d’infrastructura. 

 

3.- Reforçament d’una oferta municipal al casc antic, per els habitants del mateix, que els permeti intervenir en el 

mercat de l’habitatge sense les càrregues especulatives que actualment la llei de l’oferta i la demanda han posat 

al preu del sòl. Considerar així mateix mecanismes d’increment del petit comerç del poble, com una alternativa a 

la competitivitat de Terrassa. 
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4.- Actuació de la xarxa viària que possibiliti una millor estructuració urbana, així com el replantejament dels 

accessos des de Terrassa i Sabadell, i millora en les connexions entre els sectors, que queden dividits per la 

Riera de les Arenes. 

 

5.- Delimitació i regulació normativa dels diferents tipus d’espai natural a protegir. 

 

6.- La reestructuració urbana i el reequipament 

 

 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 

 

Es presenta a continuació la informació relativa a la classificació del sòl que figura al Pla General vigent de 1983 

 

Superfície total terme municipal: 2483 ha 

 

Sòl urbà (760 ha) 

- zones ordenació per alineació a vial: nucli antic i eixampla: 9.1 ha 

- zones edificació agrupada: 26.1 ha 

- zones ciutat jardí: 433.6 ha 

  - intensiva (parcel·les 200 m2): 4.1 ha 

  - semiintensiva ( parcel·les 400-600 m2): 50.4 ha 

  - extensiva (parcel·les 800-2000 m2): 379.1 ha 

 

Sòl urbanitzable (19.51 ha) 

-   Can Vinyés 

-  Can Duran 

-  Mas Sot II (pendent d’urbanitzar 32 habitatges) 

-  Can Candi (pendent d’urbanitzar 36 habitatges) 

 

Sòl no urbanitzable (1703.49 ha) 

-  Parc Natural: 1524 ha (61% terme municipal) 

-  Sòls agrícoles – forestals: 179.49 ha 

 

EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA  

 

D’acord amb les previsions del Pla General de 1983, aquest estimava un increment de població similar al produït 

durant el període 1970-1980 (fixant la població resident a Matadepera l’any 1993 de 5658 habitants) i feia una 

previsió de demanda de 100 habitatges per a demanda local i 897 habitatges per demanda externa, pel període 

80/90. 

 

Considerant el sostre teòric previst pel Pla General de 1983 (suposant una saturació màxima i sense tenir en 

compte factors de fregament) ens portaria fins a 17.421 habitants en sòl urbà i 760 habitants en sòl urbanitzable, 

comportant per tant un total de 18.181 habitants.  

 

Més endavant dins aquest document i quan es desenvolupa el model territorial previst al present POUM es 

comenten diferents hipòtesi considerades en referència al sostre màxim de població. Tenint en compte la situació 

actual cal considerar segons les dades del padró de l’Ajuntament (gener 2005) una població de poc més de 8000 

habitants empadronats. Si suposem que el parc d’habitatges actual és d’aproximadament 2600 i fem la 

consideració de 3.5 habitants / habitatge això ens porta a una població potencial actual de 9100 habitants. 

 

El nombre de parcel·les lliures és en l’actualitat proper a les 1200. Considerant els 3.5 habitants / habitatge això 

ens porta a una població potencial en sòl vacant de 4200 habitants que es podria afegir als 9100 habitants 

(població potencial actual). Si considerem a més a més la població possible al sòl urbanitzable pendent de 

desenvolupar (aproximadament 60 habitatges) tot plegat ens porta a una població potencial futura de 13500 

habitants aproximadament. 

 

 

ANÀLISI DEL GRAU DE COMPLIMENT DEL PLANEJAMENT VIGENT 

 

Pel que fa al grau de compliment es pot afirmar que amb la tramitació i desenvolupament del planejament derivat 

i de les modificacions descrites amb anterioritat, el planejament previst al Pla General Municipal de l’any 1983 ha 

servit sense cap alteració substancial de base per al desenvolupament de gairebé la totalitat del sòl urbà i 

urbanitzable o de desenvolupament previst. Aquest es troba en l’actualitat en un elevat grau de consolidació i es 

pot afirmar que s’han assolit la pràctica totalitat dels objectius enunciats anteriorment. 

 

Com s’acaba de comentar la capacitat màxima del sòl, en nombre d’habitatges i habitants prevista en el 

Planejament General del 1983 no ha quedat totalment esgotada. Tot i això el municipi ofereix segurament un 

imatge molt més consolidada del que el potencial teòric sembla indicar.  

Els solars buits actuals classificats com a sòl urbà signifiquen aproximadament el  34% del total de sòl urbà 

disponible d’acord amb el planejament vigent. Cal destacar la presència de reserves de sòl vacant al barri de les 

Pedritxes, Can Prat, Can Solà del Racó, Cavall Bernat, tot ells coincidint en terrenys d’orografia difícil i que 

acaben concentrant el 64% del sòl vacant del municipi, amb pendents mitjanes de parcel·la superiors al 15%. 

 

Pel que fa als sistemes d’equipaments, el Pla General preveia la reserva de 65.666 m2 de sòl per a nous 

equipaments al sòl urbà, així com 7592 m2 en sòl urbanitzable programat. De l’anàlisi de la situació actual 

s’observen sòls qualificats d’equipaments sense desenvolupar en zones de difícil utilització, com ara a la part alta 

dels Rourets o a les Pedritxes, Can Solà del Racó, i d’altres d’existents però de baixa utilització, a Sant Llorenç 

dels Pins. Resten encara sòls qualificats d’equipaments en punts estratègics al voltant de la Riera de les Arenes. 



MARÇ DE 2007              MEMORIA DESCRIPTIVA PÀGINA - 19 -

 
 

 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA 

DIRECCIÓ DEL PROJECTE:    

COMISSIÓ DE TREBALL DEL PLA 

EQUIP REDACTOR:  

 

 

Segurament és en l’àmbit dels equipament on resideix un major potencial de transformació i millora d’allò existent 

que a la vegada pugui donar servei a l’increment de població teòric i pendent de desenvolupar. 

 

Pel que fa a la xarxa viària algunes de les solucions plantejades des del pla no s’han arribar a executar. 

Segurament la complicada orografia i uns costos elevats han dificultat la consecució connexions estratègiques 

entre sectors diversos al municipi. 

 

En referència al planejament en tramitació ens trobem tan sols en dos casos iniciats en el moment de redacció 

del present POUM. Es tracta de la redacció del Pla Parcial de Can Candi i d’una Modificació Puntual de Pla al 

sector de Can Vinyers que possibilitarà la construcció de noves dotacions d’habitatge en règim protegit. En 

relació a la primera i donat que no ha estat presentada a l’Ajuntament i com es comenta a la memòria justificativa 

el POUM manté el sector de Pla Parcial. En relació a la segona aquesta ha estat aprovada definitivament i per 

tant inclosa a les consideracions d’aquest POUM 

 

Tot i que en relació amb els valors del medi natural, el Parc Natural, els sistemes agrícoles i fluvials el grau 

d’incidència del pla vigent va ser molt important, doncs va aconseguir protegir una superfície molt important del 

terme actualment inclosa al Parc Natural, queden segurament operacions de millora respecte les previsions 

inicials pel que fa a la relació amb el límit del parc i en relació al sistema de la riera. 

 

Així doncs podem concloure que el creixement previsible de la població a Matadepera, el canvi d’orientació del 

municipi, passant de ser un poble de segona residència a un municipi residencial, les diverses modificacions de 

planejament aprovades en el transcurs del temps, la necessitat d’adaptar el planejament a la legislació 

urbanística vigent a Catalunya i la nova consideració de les pautes de creixement, seguint la línia iniciada en el 

Pla General d’Ordenació del 1983, fan necessària la revisió del conjunt del planejament general del municipi i 

dels seus objectius en funció de les noves necessitats del municipi i als objectius actuals de sostenibilitat, 

compacitat i protecció del territori i del medi ambient. 
 

 

DIAGNOSI 
 
Es presenten a continuació de forma genèrica les problemàtiques detectades al terme municipal i als seus 

diferents nuclis que en certa manera orienten els objectius i propostes del POUM. En alguns casos es fa menció 

així mateix d’una banda a les debilitats i amenaces i d’altres a les fortaleses i oportunitats.  

 

TERME MUNICIPAL  

 

El creixement lent i sostingut de Matadepera en els darrers anys i el pas de poble d’estiueig a municipi 

residencial, ha donat una nova configuració al municipi, tot mantenint uns alts estàndards de qualitat de vida, però 

amb l’aparició d’unes noves necessitats, en especial relacionades amb el sector terciari, comercials i de servei. 

 

Segurament unes de les principals fortaleses siguin precisament la calma, la manca de contaminació ambiental i 

la presència del Parc Natural, valors que donen un alt nivell de qualitat de vida al municipi. Uns valors que a la 

vegada permeten explicar algunes debilitats com ara l’encariment i la manca de sòl urbanitzable que dificulta 

l’accés a l’habitatge del joves, o la falta d’espais o elements de confluència que ajudin a la cohesió social. Fins i 

tot un excés de calma pot portar a situacions d’estancament. 

 

A nivell global, el terme municipal hauria de plantejar el seu model de futur posant al servei un dimensionat 

adequat d’infrastructures i serveis per a fer front a la demanda creixent derivada de l’augment de la seva població 

i de l’augment de la primera residència en el municipi. En aquest sentit, cal un anàlisi del terme municipal a través 

de les seves relacions amb els municipis veïns i amb les oportunitats que ofereixen les noves infrastructures 

d’escala regional que es plantegen molt properes: Quart Cinturó, allargament FGC a Terrassa i possible 

allargament fins a Sant Cugat. L’ordenació de la mobilitat i dels accessos al municipi, amb una clara relació de 

dependència i mobilitat obligada amb els nuclis urbans de Sabadell i Terrassa demana aquest nou dimensionat 

de les infrastructures bàsiques per poder absorbir la creixent demanda actual i la futura. Paral·lelament a aquesta 

necessitat de connexió viària, la mobilitat en el casc urbà i d’accés al mateix ha de respondre a una política de 

desenvolupament del transport sostenible, donant una major prioritat a la mobilitat per a vianants i al transport 

públic. 

 

Sembla necessari dissenyar també quin és el model de creixement que es vol preveure pel municipi, i l’amenaça 

d’impacte al medi natural porta a continuar la línia ja iniciada pel pla del 1983 de contenció de les urbanitzacions 

disperses i de densificació del nucli urbà, a fi i afecte de tendir cap a un model de desenvolupament sostenible. 

Destaquem com a debilitat del municipi que la capacitat de creixement per sectors es concentra en zones 

d’urbanitzacions allunyades del centre urbà i amb parcel·les amb fort pendent. 

 

El 61% del terme municipal de Matadepera es troba dins del parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de 

l’Obac. Aquesta singularitat, confereix un enorme atractiu i potencial al terme per la seva bona posició, i també fa 

que accedeixin al municipi molts visitants d’altres indrets cap al parc, que n’usen la seva xarxa viària principal o 

d’accés a les actuals entrades pels carrers de les urbanitzacions provocant en algunes ocasions certes 

distorsions pròpies de la concentració d’usos puntualment intensos. La moltes vegades poc clara relació del 

municipi amb el parc, porta a pensar en una possible ordenació de les seves entrades tot creant sinèrgies 

positives entre els visitants del parc i Matadepera, incentivant l’atractiu turístic del municipi i la relació amb el 

sistema d’espais verds del nucli urbà amb la connexió del parc.  

 

Així mateix, cal preservar les qualitats paisatgístiques del municipi i aprofitar les oportunitats del parc i les 

connexions dels corredors verds del municipi a fi i afecte d’enllaçar-los amb el parc i crear circuits d’interès 

paisatgístics - arquitectònics. 

 

NUCLI URBÀ - CENTRE 
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El nucli urbà del Municipi de Matadepera, amb vocació per actuar com a centralitat dels diferents sectors del 

municipi, actualment no té adaptada la seva infrastructura a tal efecte. El Pla Director del Centre de Matadepera 

marca les pautes per la seva rehabilitació a fi i afecte per a potenciar-lo com a centre dinamitzador de la vida del 

municipi. En aquesta línia, sembla important dotar-lo dels pols atractius necessaris perquè compleixi aquesta 

funció i evitar les fugues que es deriven d’una estructura urbana que basa molt la seva mobilitat a través del 

vehicle privat i amb una estreta relació amb ciutats mitjanes. En aquesta línia, el Pla s’alimenta de les conclusions 

sorgides en el Pla d’Orientació d’Equipaments Comercials del Municipi. 

 

La importància de potenciar el centre del municipi, requereix de l’actuació de les mesures proposades en el Pla 

del Centre i, sobretot, d’una estructuració de la mobilitat en aquest punt del municipi, reordenant la circulació dels 

carrers per evitar trànsit de pas, potenciant recorreguts per a vianants que afavoreixin la qualitat urbana, amb el 

disseny d’una infrastructura urbanística - comercial que permeti impulsar el centre des del punt de vista d’activitat 

comercial i de serveis, equipaments públics i llocs de trobada.  

 

 
 

També és necessari dotar el centre de places d’aparcament suficients per poder garantir la proposta de centre 

urbà tranquil i de qualitat i, alhora, permeti accedir-hi a fi i afecte d’accedir als diferents serveis. Els criteris 

d’ordenació de la mobilitat vindran establerts per les directrius que es marquen en el Pla de Mobilitat del Municipi. 

 

Així mateix, tot això porta cap a una estratègia de possible densificació del casc antic, evitant que es trenqui la 

imatge del municipi però tendint cap un model compacte que permeti garantir un creixement del municipi i una 

demanda residencial derivada del propi creixement intern dels seus habitants, i alhora que permeti donar més 

vida a una zona de casc antic on cal destacar la baixa densitat, en especial de la zona d’eixampla. 

 

La Riera de la Arenes és un important element organitzador que a la vegada separa diferents sectors del municipi 

i que aquest no utilitza donat el seu estat de mínima conservació. Aquest element que potser ara és vist com uns 

darreres o límit urbà fa pensar en la seva recuperació que pot conferir al municipi una gran oportunitat 

d’estructuració del seu sistema d’espais verds i de connexió amb els diferents sectors d’urbanització i amb el 

propi parc. En el seu tram central, ha de permetre també millorar la continuïtat transversal entre les dues bandes 

de la riera. Pel què fa referència la llera del riu, cal tenir en compte que el procés de rehabilitació comporta la 

desaparició de les activitats il·legals que actualment s’hi ubiquen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es destaca la tímida potenciació de patrimoni artístic - històric del municipi, que caldria promoure, i assegurar la 

coherència i qualitat arquitectònica de les noves intervencions. 

 

Pel que fa als equipaments en general s’han detectat mancances com s’explica al capítol 2.8 dedicat als 

equipaments municipals. S’observa així mateix que la seva distribució en la trama urbana no sempre respon a les 

necessitats del municipi. També cal destacar l’existència d’equipaments en llocs centrals del municipi amb un 

grau baix d’utilització i que podrien orientar-se cap a altres usos. S’observa per exemple una manca 

d’equipaments culturals. 

 

URBANITZACIONS 

 

El procés urbanitzador que va caracteritzar Matadepera a partir dels anys 70, amb l’aparició de múltiples 

urbanitzacions disperses en terrenys d’orografia difícil, va provocar un model de creixement poc sostenible, tant 
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pel què fa referència a la pròpia agressió d’aquest urbanisme dispers en el territori, com pels costos 

d’urbanització i de dotació de serveis i manteniment que comporten.  

 

L’actual capacitat de creixement potencial del municipi d’acord amb la normativa urbanística vigent, indica que el 

64% del creixement potencial es concentra en aquelles parcel·les d’orografia més complicada i més allunyada del 

centre i la xarxa viària principal del municipi (Les Pedritxes, Cavall Bernat, Can Solà del Racó). Aquest model de 

creixement és contrari a les actuals tendències de creixement sostenible marcats per la legislació urbanística 

vigent. Donades aquestes dues circumstàncies, cal plantejar les determinacions normatives necessàries a fi i 

efecte de minimitzar l’impacte sobre el territori i els costos del municipi i anar tendint a un model de contenció i de 

densificació del centre urbà, més que de dispersió en el territori. 

 

Les pendents fortes dels vials d’accés a les urbanitzacions i els traçats retranquejats adaptant-se al territori, fan 

que els accessos a les urbanitzacions i de connexió amb la xarxa viària principal del municipi i la trama urbana es 

realitzin únicament per uns pocs vials d’accés. De cara a garantir la seguretat necessària en cas d’incendi en una 

zona amb un important risc potencial, cal estudiar maneres de millorar l’accessibilitat a les urbanitzacions, 

assegurant diversos punts d’entrada i sortida i potenciant en la mesura del possible vials perimetrals per permetin 

dirigir la circulació. 

 

Els vials de les urbanitzacions serveixen en casos com a vials d’accés a diferents portes del parc, que comencen 

quan s’acaba l’espai urbanitzat. És el cas de l’accés a la Mola per Cavall Bernat o pels Dipòsits, per exemple. En 

aquest cas, cal tenir en compte una organització d’aquests accessos per evitar les problemàtiques que es deriven 

d’aquest ús. 

 
 

 

Matadepera, 16 de març de 2007 

 

Jon Montero Madariaga     Oriol Monfort Casas 
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE L’ORDENACIÓ 

2.1. OBJECTIUS I CRITERIS D’ACTUACIÓ 

 

La formulació del present Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Matadepera, en compliment del Text 

refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol , substitueix el Pla 

General d’Ordenació Urbana vigent fins a l’entrada en vigor del present POUM.  

 

L'objectiu darrer d'aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera és proporcionar els instruments 

urbanístics més adients per assolir un desenvolupament sostenible del municipi i potenciar els importants actius 

municipals, tots ells molt relacionats amb la relació amb el paisatge i els ambients urbans i naturals de qualitat 

que ha preservat, entre ells a destacar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, parcialment dins el 

terme municipal de Matadepera. El nou planejament urbanístic garanteix la incorporació dels criteris de 

desenvolupament sostenible recollits en els seus articles 3 i 9 de la Llei d’Urbanisme. 

 

L’evolució històrica ha convertit Matadepera en un poble residencial que ha anat reduint l’estacionalitat i que resta 

lligat a l’àrea funcional de Terrassa i amb menys importància de Sabadell. Un poble residencial que ha crescut 

sota els paràmetres d’urbanitzacions disperses amb terrenys d’orografia complicada, amb creixements 

residencials de baixa densitat i una important ocupació de sòl propera al parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 

l’Obac.  

 

L’actual capacitat de creixement potencial del municipi d’acord amb la normativa urbanística vigent, indica que el 

64% del creixement potencial i sòl vacant es concentra en aquelles parcel·les d’orografia més complicada i més 

allunyada del centre i la xarxa viària principal del municipi (Les Pedritxes, Cavall Bernat, Can Solà del Racó). La 

continuïtat d’aquest model de creixement no s’adiu amb a les actuals tendències de creixement sostenible 

marcades per la legislació urbanística vigent. Donades aquestes dues circumstàncies, sembla raonable plantejar 

les determinacions d’ordenació i normatives necessàries a fi i efecte de minimitzar l’impacte extensiu sobre el 

territori i reduir despeses municipals i anar tendint a un model de contenció i de densificació del centre urbà, 

limitant la dispersió en el territori. 

 

Des del punt de vista de l’anàlisi del municipi en el seu marc territorial i dels espais lliures, Matadepera forma part 

de la xarxa de sistemes de connexió dels espais naturals i lliures de l’Àrea Metropolitana, precepte que s’ha de 

tenir en compte des del punt de vista de la planificació i gestió dels espais lliures del municipi que connecten la 

Plana del Vallès amb el Parc Natural, a fi i afecte de dotar les intervencions en aquesta línia de sentit territorial. 

 

A més a més de diverses operacions puntuals de consolidació sobre el teixit existent, es poden resumir així 

doncs les principals línies estratègiques o eixos de treball perfilats des del POUM i explicades de forma més 

detallada al llarg de la present memòria: 

 

 

1 Recuperació i posada en valor de la Riera de les Arenes i el sistema natural de torrents 

2 Recuperació de la centralitat, major compacitat i revitalització centre urbà 

3 Millora i preservació de la zona de protecció ambiental de contacte amb el Parc Natural i el sòl no 

urbanitzable 

 

D’acord amb les línies exposades en l’apartat de diagnosi del municipi de la memòria descriptiva, en aquest 

apartat s’estableixen els objectius estratègics per al municipi i els criteris de planejament que han guiat les 

determinacions preses des del planejament i que s’exposen a la present memòria justificativa. 

 
OBJECTIUS GENERALS 

 

- Potenciar un model de desenvolupament respectuós amb l’entorn que permeti un creixement no extensiu, 

progressiu en el temps i sostenible. Incorporar nous criteris de protecció ambiental als paràmetres 

urbanístics. 

- Impulsar l’activitat cultural i econòmica a partir de la previsió de sòl, actualment inexistent, per a fomentar 

el sector terciari i comercial. 

- Potenciar el casc antic com a element amb capacitat per a vertebrar el municipi que en reforci la seva 

identitat social col·lectiva 

- Promoure les oportunitats i relacions que ofereix l’entorn natural per la qualitat de vida del municipi, 

tendint cap a la concentració dels usuaris en espais aptes per a l’ús lúdic i evitant la dispersió en espais 

naturals 

- Preveure els treballs per dimensionar les infrastructures i serveis del municipi per fer front a les noves 

necessitats sorgides de l’augment de població i del pas progressiu de poble d’estiueig a poble residencial 

 

TERME MUNICIPAL 

 

- Dimensionar i completar les infrastructures d’accés al municipi, millorant-ne els accessos des de la xarxa 

viària primària general actual i futura: Ctra. De Terrassa, Sabadell, Connexions amb el futur Quart Cinturó 

- Millorar la mobilitat del municipi a partir de la potenciació del transport col·lectiu i la creació d’espais i 

circuits per a vianants 

- Preveure contemplar a mig termini la possible extensió de l’actual línia de FGC amb final al nord del 

municipi de Terrassa 

- Dimensionar i donar una nova orientació al creixement potencial de la població sota els criteris de 

compacitat dels assentaments i creació d’habitatge accessible per a satisfer les necessitats de 

creixement internes del municipi i en especial la població jove 

- Conservar i posar en valor el patrimoni arquitectònic, històric i artístic del terme de Matadepera 
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- Preservació i potenciació de les qualitats paisatgístiques, aprofitant les oportunitats i relacions que ofereix 

el Parc Natural. Condicionament i millora dels punts d’accés 

- Revitalització de la Riera de les Arenes com a eix lineal que contribueixi a ampliar l’àmbit d’influència i 

estirar el centre així com participar de la vida del municipi. 

- Connectar els sistemes d’espais verds de la trama urbana amb el parc, per afavorir-ne el seu ús pels 

ciutadans  

- Planejar la capacitat extra disponible de la xarxa de subministrament i serveis. Introduir criteris de 

sostenibilitat 

- Introduir criteris de sostenibilitat en les normatives urbanístiques i preparar la futura normativa ambiental. 

- Determinar protocols i possibilitats de desenvolupament i d’actuació en terrenys propers al municipi i de 

competència de Terrassa funcionalment vinculats a Matadepera 

 

NUCLI URBÀ 

 

- Potenciar casc antic com a motor del municipi, reforçant-ne la seva identitat i el seu caràcter comercial 

- Potenciar la Riera de les Arenes i la xarxa de torrents com a nous elements d’estructura del nucli. 

Recuperació de la Riera com a element lineal que doni cohesió a les urbanitzacions, a la vegada que 

faciliti l’expansió del centre 

- Millora de la façana a la riera de les Arenes i noves connexions tant longitudinals com transversals a 

banda i banda del la mateixa 

- Operacions puntuals de millora en els teixits urbans 

- Operacions puntuals de millora de l’estructura viària, d’accessos,  dotació d’aparcament i potenciació de 

recorreguts per a vianants 

- Actuacions puntuals de densificació del centre i canvis normatius puntuals en aquest sentit sense 

perjudici del que disposa el propi Catàleg de Béns i la preservació dels edificis protegits al casc urbà. 

- Previsió per a la ubicació d’equipaments i focus d’atracció de serveis que revitalitzin i reforcin el paper del 

centre en el municipi 

- Canvis normatius per garantir la continuïtat comercial i reforçar-ne la seva vitalitat 

- Canvis de qualificacions i usos en sòls amb potencialitat i centralitat 

- Introduir criteris de qualitat arquitectònica i d’encaix amb l’entorn en els nous projectes d’edificació. 

- Possibilitar i facilitar el desenvolupament de sòls actualment qualificats com a equipaments a fi de millorar 

la dotació d’equipaments i  a la vegada donar resposta a les noves necessitats de desenvolupament del 

municipi. 

 

URBANITZACIONS 

 

- Millorar l’accessibilitat a les urbanitzacions des de la xarxa viària principal 

- Millorar els vials de perímetre de les urbanitzacions per requeriments de seguretat 

- Replantejar l’ús o la nova qualificació d’espais dotacionals d’equipaments en desús o per sota de la seva 

capacitat d’utilització. Facilitar el desenvolupament d’equipament a les zones altes del municipi per 

garantir criteris de proximitat i evitar la concentració i congestió de determinats punts del municipi. 

- Orientar el creixement dels diferents sectors a través de normativa urbanística específica 

- Potenciar vials d’accés per a vianants des del municipi al parc, amb la modificació puntual de secció de 

vials 

- Introduir criteris normatius i de qualitat arquitectònica i paisatgística en les determinacions d’edificació 
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2.2. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI 

 

2.2.1. COMUNICACIONS I MOBILITAT 
 

 

Matadepera és un municipi de poca extensió relativa, eminentment continu i compacte, caràcter definitivament 

consolidat i potenciat per aquest POUM. S’entén compacte en el sentit que no presenta nuclis residencials 

diferenciats fora del continu urbà ni grans espais lliures que separin diferents sectors del municipi. No es pot 

afirmar tal compacitat considerant la densitat relativa de les diferents trames urbanes en el sentit que un part 

representativa de la superfície es composa de ciutat jardí en tipologia unifamiliar aïllada en baixa densitat. 

Considerant el primer cas ens trobem amb un condició favorable per a desenvolupar un sistema de mobilitat 

sostenible però a la vegada amb certes dificultats per articular polítiques i xarxes de transport col·lectiu eficients 

per al ciutadà i sostenibles econòmicament.  

 

En aquest sentit i en relació amb el transport col·lectiu, l’Ajuntament de Matadepera ha posat en servei una xarxa 

d’autobusos urbans (BUSMAT) composada per tres línies que a la vegada permeten enllaçar amb les línies 

existents interurbanes que permeten les connexions amb Terrassa i Sabadell, tal i com queda reflectit a la 

documentació gràfica d’estat actual (plànol de mobilitat). 

 

Els problemes de mobilitat no radiquen tant en les grans distàncies a recórrer i si en major mesura en la 

necessitat de recórrer al vehicle privat. Paral·lelament trobem una proporció de vehicles per unitat familiar molt 

elevat i una taxa de mobilitat obligada igualment molt elevada. A banda d’això destacar la coincidència d’una 

carretera de caràcter supramunicipal (eix Terrassa – Talamanca) que dona accés a d’altres nuclis i al Parc 

Natural  amb el vial principal de distribució del municipi, especialment utilitzat per l’accés a les urbanitzacions de 

les cotes més elevades del municipi. 

 

Així mateix en el temps no s’ha realitzat una reserva suficient en concepte de dotació d’aparcament, en especial 

als punts de màxima afluència de vehicles i en zones properes al nucli antic. Aquest fet es troba actualment en 

fase desenvolupament i millora amb la previsió imminent d’iniciar les obres de construcció d’una nova dotació 

d’aparcament al costat de l’edifici del Casal sobre la carretera de Terrassa i la previsió a futur d’augmentar la 

dotació a l’actual zona d’aparcament de l’Ajuntament.  

 

Tot plegat considerant uns accessos al municipi, especialment des de Terrassa, que presenten limitacions i 

connexions molt millorables amb la xarxa territorial bàsica que es fan més paleses a les puntes de màxima 

afluència d’entrada i sortida de vehicles del municipi. 

 

El POUM ha tingut en compte les consideracions del Pla de Mobilitat de desembre 2004 realitzat per Intra a 

través de la Diputació de Barcelona per al centre de municipi. El desplegament d’aquest Pla de Mobilitat haurà 

d’acabar de concretar des del sistema de circulacions més eficaç, fins a l’articulació de les diferents xarxes que 

utilitzen la trama viària (circulació motoritzada, itineraris cívics, carrils de bicicletes...), passant pel sistema de 

transport públic, i serà una eina clau per a concretar un sistema de mobilitat més sostenible per a Matadepera. 

 

Partint de la base del caràcter residencial del municipi, així com de l’elevada dependència del transport privat per 

a realitzar qualsevol desplaçament (intern, dins del nucli i extern, fluxos de treball, accessos al Parc Natural), la 

necessitat de donar resposta a la dualitat nucli - urbanitzacions i per últim la forta dependència funcional amb 

Terrassa ens mouen a proposar els següents criteris bàsics d’estructuració de la xarxa viària del municipi: 

 

PROPOSTA ESTRUCTURACIÓ VIÀRIA INTERMUNICIPAL – MOBILITAT RODADA  
 

ESTRUCTURA VIÀRIA INTERURBANA 

 

L’estructura viària d’accés al municipi ha de tenir en compte les importants relacions funcionals amb Terrasa, i en 

menys mesura amb Sabadell. Així mateix, cal tenir en compte la connexió del municipi amb la previsible 

construcció d’un Quart Cinturó, a fi i afecte de lligar les sortides previstes a l’alçada de Terrassa amb la xarxa 

territorial bàsica d’accés al municipi. En aquesta direcció el POUM preveu el tancament d’un vial continu de ronda 

al sud del centre del municipi que enllaça els accessos de Terrassa i Sabadell. 

 

CONNEXIÓ AMB EL QUART CINTURÓ 

 

En coherència amb l’estructura viària bàsica prevista pel municipi es considera que la connexió més apropiada i 

forta entre el Quart Cinturó i Matadepera s’hauria de realitzar aprofitant l’entrada prevista a l’alçada de la BV-1221 

o carretera de Terrassa - Talamanca. A l’espera de les solucions previstes d’enllaç  per la sortida des d’aquesta 

via al municipi de Terrassa, es recull la possibilitat d’una nova connexió.  

 

Com a segona connexió important es proposa la modificació de la rotonda prevista al POUM de Terrassa fins a la 

carretera BV-1415 (condicionada lògicament a les solucions finals que s’adoptin en relació al traçat de Quart 

Cinturó), i la potenciació del vial d’accés al municipi des d’aquest punt, seguint el traçat existent cap a 

Matadepera des d’aquesta carretera i que enllaça amb la carretera de Sabadell.  

 

ENTRADA MUNICIPI PER CARRETERA TERRASSA A TALAMANCA 

 

Així mateix, i pel què fa referència a l’accés al municipi des de la carretera de Terrassa el Pla planteja la millora 

de la porta d’entrada al municipi, mitjançant la construcció d’una nova rotonda d’accés al municipi just al 

encreuament de la BV-1221 amb la BV-1275 al terme municipal de Terrassa i que permetrà major fluïdesa a 

l’hora de repartir els fluxos de vehicles d’entrada i sortida. 
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Així mateix, i per continuïtat amb la nova xarxa viària interna prevista a la marge esquerra de la riera de les 

Arenes a Matadepera, es proposa l’allargament d’aquesta via des del municipi de Terrassa (en línia a allò previst 

al seu POUM), guardant però coherència amb la jerarquia de les vies a banda i banda de la riera i amb un 

tractament de secció que garanteixi i potencií la continuïtat per als vianants i el passeig. 

 

A la marge dreta es planteja reserva de sòl a fi de garantir, de forma paral·lela a la riera, un vial verd per a 

vianants que uneix els termes municipals de Terrassa i Matadepera. Mencionar que en aquest sentit Terrassa 

està portant a terme la millora de l’eix de la riera de les Arenes. 

 

ENTRADA MUNICIPI CARRETERA DE SABADELL. 

  

Pel què fa referència a l’accés de Matadepera des de Sabadell, es considera molt convenient la creació d’un 

sistema de dues rotondes en el punt de connexió de la BV-1248 amb la BV-1415 i en el propi traçat de la C-1415. 

Solució que igual es troba dins el terme municipal de Terrassa. 

 

Així mateix, des d’aquest punt es plantegen el manteniment de l’accés actual al municipi, però potenciant el vial 

de ronda a fi i afecte d’evitar que el trànsit de les urbanitzacions penetri pel C/ Sant Joan. Com a complement es 

preveu la ruta d’accés que actualment suposa Àngel Guimerà per facilitar la fluïdesa i els moviments a la zona 

d’encreuament.  

 

XARXA VIÀRIA BÀSICA ESTRUCTURADORA DE LA VIALITAT INTERNA 
 

CARRETERA DE TERRASSA A TALAMANCA: BV-1221 

 

L’estructura lineal del municipi a l’est de la carretera de Terrassa a Talamanca, i la singularitat de què el 

creixement urbà s’hagi realitzat principalment a una banda d’aquesta via, ens proporciona la possibilitat d’una 

estructura viària a partir de la potenciació d’aquest vial de pas, que a nivell funcional treballaria com a ronda oest 

del municipi, afavorint la penetració en pinta al nucli urbà a partir dels punts concrets d’encreuament amb la Riera 

d’Arenes, aprofitant els ponts ja existents i millorant-ne els encreuaments principals a través de rotondes en els 

punts on la mobilitat i l’estructura viària ho justifiquin oportú (rotonda Can Candi, Roques Blanques, Hospital – 

Verge de Montserrat).  

 

Aquests rotondes previstes i els radis dels entroncaments no tindran unes dimensions inferiors a les mínimes 

exigibles per tal que permetin el moviment de tot tipus de vehicle pesant. A més quedarà garantida la visibilitat de 

parada des de qualsevol punt de la calçada de la carretera en els trams afectats. A tal efecte, les rotondes 

previstes no tindran un diàmetre exterior inferior a 40 metres. 

 

Totes les actuacions s’han d’adequar a l’Ordenança d’Ús i Defensa de les Carreteres de Titularitat de la Diputació 

de Barcelona aprovada el 9 de maig de 1995, així com al Reglament General de Carreteres de la Generalitat de 

Catalunya aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre. 

 

En relació a les rotondes previstes i atesa la proximitat entre les situades al PK 5+590 i 5+975 de la BV-1221 

s’eliminaran els girs a l’esquerra existents entre ambdues rotondes. 

 

Així mateix, i per afavorir l’accés al nord del municipi des d’aquesta via, es proposa des del POUM (mitjançant un 

sector de planejament) la millora de la connexió a l’alçada de les Pedritxes, buscant el lloc d’encreuament més 

oportú, proper a l’actual encreuament per la llera de la riera que es realitza entre el carrer del Mas Ferrer i el 

carrer dels Russinyols.  

 

Així mateix es realitza la previsió per a un nou pont que permeti (al Pla de Sant Llorenç i com a continuació del 

carrer dels Cingles dels Cavalls fins a la carretera de Terrassa a Talamanca) una millor distribució del trànsit des 

del vial principal de l’esmentada carretera i que proporcionarà també una millor connexió entre el nord del 

municipi i la urbanització de les Pedritxes, actuant també com a lligam de la trama urbana a banda i banda de la 

riera. Així mateix, i des d’un punt de  vista de lectura de la xarxa, ens permet el tancament de la “ronda” del 

municipi en la seva zona nord. 

 

Igualment i a fi de millorar l’accessibilitat al Parc Natural sense interferir en excés la vialitat interna de Matadepera 

es realitza previsió a futur per a la conveniència de la construcció d’un nou pont que a partir de la carretera de 

Terrassa a Talamanca (passada la urbanització dels Rourets) permeti arribar a Can Robert passant per Can 

Garrigosa. 

 

Finalment, es planteja l’adequada urbanització d’aquesta carretera (Terrassa – Talamanca), i en especial en els 

trams on és necessària la continuïtat  a banda i banda de la trama urbana (veure documentació gràfica) en el 

sector de les Pedritxes i de Can Candi i Roques Blanques, a fi i afecte de convertir-lo en un vial amb 

característiques més urbanes. Es planteja així mateix en aquesta direcció la urbanització del vial que doni lloc a 

un vial verd (passeig, carril per a bicicletes...) paral·lel a l’actual traçat de la carretera. 

  

TANCAMENT RONDA SUD MUNICIPI 

 

Per acabar de tancar la xarxa bàsica de pas del municipi i la millora dels accessos, i a fi a afecte de millorar els 

dos accessos principals des de la carretera de Terrassa a Matadepera i la Carretera de Castellar del Vallès i 

Sabadell, i a fi i efecte de poder gestionar de forma ordenada la circulació, en especial del trànsit passant perquè 

no interfereixi la trama urbana, es creu oportú el tancament viari al sud del municipi, aprofitant trams de la xarxa 

viària existents (Avinguda Mas sot i Carretera de Terrassa) que s’acabarien de tancar amb trams nous de viari i 

amb dissenys de encreuaments en rotonda en els punts de connexió d’aquest viari amb els eixos viaris principals 

interns del municipi. Part dels traçats esmentats es troben dins el terme municipal de Terrassa. 
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El tancament d’aquesta via ens permet també l’ordenament de la trama urbana, i acabar de concretar els límits 

urbans en aquest punt del municipi. 

 

Amb aquestes dues actuacions es preveu una reducció important del trànsit de pas pel centre del municipi i una 

millor distribució dels fluxos. 

 

 
XARXA VIÀRIA BÀSICA INTERNA 
 

XARXA BÀSICA ACCESSOS 

 

La xarxa bàsica interna s’estructura en forma de pinta des de la Carretera de Terrassa- Talamanca, a través dels 

canals d’entrada i de pas de la riera de les Arenes. (Carretera de Terrassa, Avinguda de les Arenes – Pont del 

Garrofer, Joan Camps i nous accessos prevists al nord del municipi).  

 

Així mateix des de la carretera de Sabadell, l’accés bàsic al municipi es realitzaria per la rotonda existent i fins al 

vial d’accés directe al C/Àngel Guimerà facilitant la vianalització del centre. 

 

• VIES URBANES PRINCIPALS 

 

OBERTURA VIAL XARXA BÀSICA MARGE ESQUERRE DE LA RIERA DE LES ARENES 

 

Actualment la circulació nord - sud es realitza mitjançant el carrer de Sant Llorenç (amb una secció de pas i girs 

força limitada) que enllaça amb el carrer Josep Porcar, així com pels viaris interns del municipi. A fi i afecte de 

què el trànsit de pas i el trànsit provenint del nord del municipi no penetri pel viari del casc urbà, i afavorir 

d’aquesta manera les estratègies de reducció del trànsit rodat en el centre, es preveu l’obertura d’un vial al marge 

esquerre de la riera de les Arenes, en continuïtat amb el Carrer d’Enric Genescà, que funcionarà com a xarxa 

bàsica del municipi i que reforçarà la vialitat de la carretera de Terrassa a Talamanca. 

 

Aquest viari es planteja de doble carril de circulació, directament vinculat a la trama urbana del municipi, i que 

permetrà l’estructuració de la circulació necessària en el centre urbà a fi i afecte de reduir-ne el trànsit de pas i 

millorar-ne la gestió i l’ús (creació d’àrees ambientals, reordenació dels sentits de circulació, vianalització, etc.). 

Es realitza previsió de finançament a l’avaluació econòmica i financera d’aquest POUM. 

 

L’obertura d’aquest vial ens permet tenir, a la banda del municipi, un eix que permeti una nova connexió N-S (nou 

vial marge Riera Arenes, C/ Enric Genescà Cortès, Pg del Pla, Avda. de Can Marcet) a partir del qual s’estructura 

el teixit entre el viari del centre del municipi i el viari d’accés a les urbanitzacions des del nucli antic del municipi. A 

més a més, com s’ha comentat anteriorment, es preveu l’enllaç d’aquest vial amb la xarxa viària del municipi de 

Terrassa. 

 

 

 

• ALTRES ACTUACIONS EN LA XARXA BÀSICA INTERNA 

 

OBERTURA DE VIAL PER A VIANANTS AL MARGE DRET DE LA RIERA DE LES ARENES 

 

A fi i afecte de lligar els vials cul de sac dels carrers, es proposa l’obertura d’un nou vial local al marge dret de la 

riera de les Arenes. Aquest vial tindria un tractament de via verda per a vianants, lligada a l’actuació de 

recuperació dels marges de la riera. Pel que fa al trànsit rodat, existeix ja en molts trams vial d’enllaç. Des del 

POUM es planteja nou vial rodat en aquells trams on la secció entre la trama urbana i la riera ho permeti. En 

aquest sentit el POUM preveu alguns sector que pretén garantir les cessions i les condicions d’urbanització 

d’alguns del trams pendents (PAU-14, PAU-16 i PEU-01). 

 

VIAL PER A VIANANTS AL TORRENT DEL SALT 

 

Es proposa obrir a la cota inferior de la riera un vial per a vianants que doni un final als vials que tenen 

acabament en cul de sac al torrent del Salt, i que pugui servir també com a element de viari bàsic de cara a teixir 

els itineraris de vianants pel municipi amb connexió amb els sistemes d’espais verds i el Parc, i especialment 

enllaçar les dues dotacions municipals de parcs que ja existeixen (La Muntanyeta i Pep Ventura) juntament amb 

la de possible nova urbanització al final del carrer Pompeu Fabra. A tal efecte es preveu el sector PEU-03 per 

abordar la millora del tractament del torrent. En tot cas no s’haurà d’afectar la connectivitat ecològica de la xarxa 

de torrents del municipi. 

 

NOUS GIRATORIS PASSEIG DEL PLA 

 

Ateses les al·legacions presentades en el sentit de reduir la velocitat dels vehicles a l’eix del Passeig del Pla i en 

especial atès que el POUM preveu un nou viaducte sobre el torrent de les Arenes al final del carrer dels Cingles 

dels Cavalls es contempla la urbanització de dos nous giratoris als encreuaments entre aquest carrer i el Passeig 

del Pla i a l’encreuament entre el Passeig del Pla i el carrer de les Fogaroses – carrer del la Cova Simanya. 

 

En qualsevol cas, sense perjudici d’allò comentat, i atès que l’amplada de les cruïlles no és suficient per la 

implantació de rotondes d’una dimensió que permeti la gestió del tràfic amb millors condicions (com en el cas de 

la rotonda actualment existent al Passeig del Pla entre les dues esmentades de nova creació) es planteja així 

mateix amb caràcter indicatiu la possibilitat de realitzar una posterior ampliació de comú acord amb les propietats 

afectades (veure documentació gràfica on apareixen previsions en línia discontinua). 
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NOU VIAL DE MILLORA ACCÉS HOSPITAL 

 

Es considera la creació d’un nou vial d’accés a l’hospital, des del Passeig Matadepera – Carretera de Terrassa – 

Talamanca, donada la creació d’una nova rotonda desplaçada al sud respecte a l’enllaç actual. Novament la 

solució es troba al terme municipal de Terrassa i cal fer un tram de vial d’enllaç fins a arribar al vial existent en 

direcció a l’Hospital. 

 

ACTUACIONS PUNTUALS AL VIARI DE LES URBANITZACIONS 

 

En les urbanitzacions, els carrers sinuosos adaptats al territori provoquen dificultats en les connexions de la xarxa 

i d’orientació dels vehicles que hi accedeixen. La millora de la xarxa viària en les urbanitzacions contempla 

inicialment una jerarquització dels carrers a fi i afecte de millorar-ne la lectura i eficàcia a través de senyalització 

adequada a realitzar en futurs projectes de millora de la urbanització i l’espai públic. 

 

Així mateix, es considera important el reforç de la xarxa de perímetre que connecti les diferents urbanitzacions del 

municipi i que permeti establir la franja de protecció que estableix la llei 5/2003 de 22 d’Abril de mesures de 

prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Es 

planteja en aquesta direcció un vial de tancament que enllaci els carrers de Vistalegre i Cavall Bernat i que a la 

vegada es preveu com a punt o porta d’accés i aparcament al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

 

Per garantir la continuïtat de les urbanitzacions i reforçar les estratègies exposades pel que fa a la xarxa bàsica 

estructurant, es proposen algunes intervencions puntuals que contribueixen a millorar l’estructura de malla. D’una 

banda un enllaç de nova creació en forma de pont per a trànsit rodat i vianants que permeti unir pel Torrent del 

Salt els carrers de Mestral i Sant Pere amb el carrer Sant Josep. De l’altre un nou pont de les mateixes 

característiques que permeti continuar el carrer Jaume Espanyol fins al nou vial de recent urbanització en direcció 

est. Finalment el POUM planteja un sector de planejament que preveu l’allargament del carrer Xaloc fins al carrer 

del Llorer. 

 
 
NOVES DOTACIONS D’APARCAMENT 
 

A banda de les dotacions d’aparcament actualment previstes des de l’Ajuntament de Matadepera al costat del 

Casal i a la plaça de l’Ajuntament es plantegen d’altres noves dotacions d’aparcament repartides per tot el casc 

urbà i a les portes d’accés principal al municipi.  

 

Es destaca l’actuació d’aparcament prevista a l’entrada des de la carretera de Sabadell dins els sòls 

d’equipaments, la previsió realitzada amb sòl d’equipament amb façana a la Plaça de Sant Jordi així com la 

previsió lineal lligada al nou sector de desenvolupament de la riera de les Arenes i nova previsible activitat 

comercial ubicada en aquesta zona molt propera al nucli antic. Destacar així mateix de forma especial la previsió 

realitzada al sector PMU-03 d’un mínim de 60 places d’aparcament sota rasant. 

 

La hipotètica arribada i allargament del traçat ferroviari dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb 

previsió d’ubicació dins el terme de Terrassa lògicament portaria associada una nova dotació d’aparcament.  

 
 
PORTES D’ACCÉS AL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC 
 

Des del POUM s’ha previst la creació d’unes zones destinades a servir com a portes d’accés al Parc Natural a fi 

de donar resposta a la important afluència de visitant en moments puntuals i de forma continuada al llarg de l’any. 

A banda de l’esmentat pont que permetrà unir la carretera de Terrassa –Talamanca amb Can Robert per Can 

Garrigosa i la zona de la torre de l’Àngel, es preveuen zones d’aparcament i entrada al nou vial que unirà els 

carrer de Vistalegre i Cavall Bernat. 

 

A nivell normatiu es fa previsió a fi d’admetre el condicionament d’espais d’aparcament de vehicles en espais 

lliures colindants als camins i portes d’accés del Parc Natural. 
 
 
MOBILITAT PEATONAL I TRANSPORT PÚBLIC 
 

Des del punt de  vista de la mobilitat per a vianants, a banda de les estratègies de vianalització del centre del 

municipi (recollides essencialment al Pla de Vianalització) i de potenciació de vials bàsic d’accessibilitat per a 

vianants per vials bàsics de connexió entre el centre i les diferents urbanitzacions, es considera important 

potenciar els sistemes de connexió del municipi de Matadepera amb el parc natural, a partir del condicionament a 

tal efecte de la xarxa d’espais verds, considerant la Riera de les Arenes com a eix vertebrador d’aquest vial que 

enllaçarà, a través de recorreguts que relliguin els sistemes d’espais lliures amb el circuit perimetral de camins 

d’accés al parc, considerant itineraris degudament senyalitzats a banda i banda de la Riera, que puguin ser 

potenciats de cara al seu ús lúdic i passeig de via verda, essent el Centre de la Vila punt possible de partida i 

arribada del recorregut. Es tracta igualment d’una mesura que pretén limitar les elevades concentracions de 

vehicles privats que es produeixen en determinats indrets específics d’accés als senders del Parc Natural a la 

vegada que es promou l’activitat al centre del municipi. 

 

En aquest sentit cal recordar la previsió que es fa des del POUM d’urbanització de vials verds o ecològics per a 

vianants que uneixen diferents punts del terme municipal. Es pretén aconseguir d’una banda que gran part de les 

dues marges de la riera en el seu tram urbà estiguin acondicionades per al passeig del vianant i a la vegada 

puguin permetre activitats de lleure. D’altra banda i com s’ha comentat es preveuen vials verds lligats al Torrent 

del Salt i el sistema de parcs existent, així com de forma paral·lela a l’eix de la carretera de Terrassa – 

Talamanca. 
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D’acord amb tot allò exposat es considera molt necessària la redacció d’un estudi de mobilitat o d’un pla especial 

específic per a regular i potenciar la xarxa de camins per a vianants i bicicletes del municipi, establint com a 

prioritat la previsió de vies segregades que posin en relació el nucli urbà amb el Parc i els seu entorn. 

 

En qualsevol cas això es considerarà igualment als estudis de mobilitat vinculats als sectors a desenvolupar 

mitjançant planejament derivat. 

 

Així mateix, de cara a la mobilitat per a vianants, es tenen en compte la construcció en tres punts de passarel·les 

o plataformes per enllaçar banda i banda de la riera de les Arenes, un en el seu tram central, enllaçant el centre 

urbà amb l’escola de l’altra banda de la riera, un altre a l’alçada dels equipaments esportius i una tercer a l’alçada 

de la urbanització de Verge de Montserrat al final sud del terme municipal. Intervencions que facilitaran la 

connexió de les zones urbanes a banda i banda de la riera de les Arenes. 

 

Com s’ha comentat a fi i afecte de facilitar l’accés al parc, es determinaran clarament les diferents portes 

d’entrades al mateix, així com bosses d’aparcament al seu voltant per evitar estacionaments irracionals. En 

aquest sentit es planteja una possible iniciativa de generar una entrada principal al parc a Can Robert. 

 

 
 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

La realització de l’allargament del Metro del Vallés és una realitat, al 2008 l’última estació dels FGC estarà molt 

propera a Matadepera. (estació de Can Roca) a més la següent parada tindrà enllaç amb l’estació de RENFE 

(estació del Nord). 

 

Serà interessant planejar el repte que comportarà tenir una parada de FGC tant propera al municipi, així com el 

possible allargament en un futur pròxim de la línia, parant a Matadepera i enllaçant amb la de Sabadell.  

 

Es proposa l’estudi de la continuïtat per a vianants i amb bicicleta des d’aquesta estació i la connexió amb 

Matadepera i el municipi. Així mateix, el Pla proposa la ubicació òptima pel municipi d’una potencial nova estació i 

dotació de Park and Ride, a fi i afecte d’assegurar una bona connexió amb la trama urbana del municipi. 

 
 
 
QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DETALLADES 
 

Pel que fa a les qualificacions específiques per les comunicacions i mobilitat, i com es recull a la corresponent 

normativa urbanística, s’inclouen a les disposicions de sistemes generals de comunicacions. Comprèn les 

infrastructures de transport terrestre com carreteres, camins, carrers i els aparcaments. En tots els casos s’admet 

la previsió d’espais d’aparcament i estacionament de vehicles en subsòl. En alguns casos es preveu així mateix 

la possibilitat d’aprofitament privat en subsòl destinat igualment a l’aparcament de vehicles. 

 

S’han considerat les qualificacions següents en ordre jeràrquic: 

 

 

XV1 – XARXA TERRITORIAL BÀSICA 

 

Inclou en síntesi aquelles infrastructures viàries de caràcter supramunicipal dels catàlegs oficials de carreteres 

(amb gestió normalment no municipal) que articulen les relacions entre el terme municipal i l’exterior i que per tant 

constitueixen els punts d’entrada i sortida del municipi i que a la vegada assumeixen un paper de distribució del 

trànsit. 

 

XV2 – XARXA BÀSICA LOCAL 

 

Inclou els vials i voravies estructurants i principals de circulació dins el propi municipi 

 

XV3 – XARXA VIÀRIA COMPLEMENTÀRIA 

 

Vialitat urbana d’ús interns que inclou la resta d’espais i carrers destinats a la circulació de vehicles així com les 

voravies que les composen. 

 

XVr – VIALITAT DE TRÀNSIT RESTRINGIT 

 

Inclou les àrees destinades majoritàriament al passeig i a la circulació de vianants o trànsit específic també 

conegudes amb la denominació de plataformes úniques. Pot formar part de la xarxa territorial, de la bàsica o de la 

complementària. En algunes ocasions on es requereix el desenvolupament d’un projecte d’urbanització específic, 

aquesta qualificació és compatible amb les anteriorment esmentades poden incloure a la vegada dotacions 

d’aparcaments sota rasant. Inclou igualment els espais lligats a la xarxa viària destinats específicament a 

l’estacionament de vehicles. 
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2.2.2. ESPAIS LLIURES 
 
Es presenta en primer lloc la justificació del compliment de la superfície d’espais lliures en relació a la superfície 

de sostre residencial admès pel POUM segons l’article 58.f) del a Llei d’Urbanisme. Atesa la naturalesa i el 

caràcter del municipi i sense comptabilitzar les zones en sòl no urbanitzable s’obté una proporció de 138,27 m2 

d’espais lliures públics per cada 100 m2 de sostre residencial admès pel POUM i no inclòs en cap sector de 

planejament urbanístic. 

 

qualificació superfície total (m2) total sostre residencial(m2)
1 67.961 67.961

4b1 35.362 26.521
4b2 20.625 15.468
4b3 31.254 20.315
4d1 1.881 1.881
4d2 8.051 7.104
4d3 5.514 6.265
4d4 14.159 7.360
4d5 2.358 641
4d6 13.352 5.340
4d7 21.129 4.219
4d8 7.362 7.362
4d9 3.519 2.639
4d10 7.744 3.294
4d11 832 1.331
5a 374.085 224.451
5b 932.161 372.864

5b(PA) 321.358 112.475
5c 580.436 232.175

5c(PA) 749.070 262.175
5d(PA) 31.047 8.383

5e 254.895 50.979
5e(PA) 1.024.323 184.378

5f.1 90.734 54.440
5f.2 2.230 892
14 34.950 813

1.681.725,5
72.468,8

1.609.256,8

qualificació superfície total (m2)
VP1 1.983.682
VP3 241.451

Total espais lliures 2.225.133,3

Superfície d'espais lliures per 100m2 de sostre residencial no inclòs 
en cap sector de planejament urbanístic. (m2)

138,27

QUADRE JUSTIFICACIÓ ESTÁNDAR DE ZONA VERDA*

Total sostre residencial
Total sostre inclòs a sectors
TOTAL SOSTRE A CONSIDERAR

138,27 m2 d'espais lliures públics per 100m2 de sostre residencial no inclòs en cap sector de planejament urbanístic

* Aplicació art. 7 de la Llei 1/2005: text modificat de l'art. 58.1.f de la llei 2/2002 d'urbanisme, de determinacions del POUM

 

 

S’adjunta a continuació la taula on s’ha computat el sostre inclòs als diferents sectors de planejament que s’ha 

utilitzat en l’anterior taula per obtenir els estàndards de zona verda. El valor d’aquest sostre total és de 72.468,78 

m2. El sostre total residencial admès pel planejament queda doncs en 1.681.314,9 m2. 

 

Sectors 
Superfícies totals 

sectors 
m2 sòl brut 

Coeficient d'edificabilitat 
brut 

m2 sostre / sòl 

Sostre màxim 
habitatge 
m2 sostre 

Nombre 
habitatges 

(aprox) 

     
Àmbits de gestió / Polígons actuació 

urbanística 201.705,00  51.191,98 181 

AG-01 CAVALL BERNAT 25.981,00 0,18 2.275,00 6 
AG-02 CAMÍ MOLINER-CAVALL BERNAT 21.095,00 0,20 4.219,00 7 

PAU-03 CAN TORRELLA - SANT LLORENÇ 
DELS PINS 25.003,00 0,21 5.340,00 20 

AG-04 RIERA-PG. DEL PLA-C/FOGAROSES 11.106,00 0,41 4.560,00 19 
AG-05 CAN VINYERS 15.500,00 2,06 8.676,38 37 

PAU-07 E. GENESCA-G. VALLES-R LLULL-A. 
PRAT 15.049,00 0,33 4.954,00 20 

PAU-08 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-
A. PRAT 1 2.095,00 0,47 987,00 4 

PAU-09 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-
A. PRAT 2 2.085,00 0,47 979,00 4 

PAU-10 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-
A. PRAT 3 1.972,00 0,46 924,00 3 

PAU-11 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-
A. PRAT 4 2.151,00 0,46 1.008,00 4 

PAU-12 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-
PAVELLÓ 1 2.384,00 0,45 1.091,00 4 

PAU-13 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-
PAVELLÓ 2 3.643,00 0,45 1.642,00 6 

PAU-14 VERGE DE MONTSERRAT 12.142,00 0,21 2.500,00 7 
PAU-15 RESIDENCIAL-C. D TERRASSA 

HOQUEI 35.028,00 0,20 7.125,60 29 

PAU-16 PONT DEL GARROFER-ARENES 863,00 0,36 314,00 1 
PAU-17 EPIC 23.192,00 0,17 3.885,00 9 

PAU-18 CAMÍ DE CAN DURAN 2.416,00 0,30 712,00 1 
     

Actuacions aïllades - Sòl urbà no consolidat 6.974,00  6.265,00 50 
AA-01 CRTA. SABADELL-BALMES 6.974,00 0,89 6.265,00 50 

     
Plans de millora urbana - Sòl urbà no 

consolidat 43.207,00  6.333,80 30 

PMU-01 RAMON MIAS-SANT LLORENÇ-SANT 
JOAN 925,00 1,85 1.709,00 15 

PMU-02 CAN PRAT 41.173,00 0,08 3.294,00 10 
PMU-03 LA BOLERA 1.109,00 1,20 1.330,80 5 

     
Plans parcials residencials - Sòl urbanitzable 

delimitat 41.983,00  8.678,00 34 

PPU 01 - CAN CANDI 41.983,00 0,20 8.678,00 34 
     

TOTALS 293.869,00  72.468,78 295 
 

 

El nou marc legal urbanístic català planteja la necessitat d’assegurar un creixement urbanístic  sostenible, sobre 

la base de la utilització racional del territori, per a fer compatibles el creixement i el dinamisme econòmics 
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necessaris amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i 

futures. 

 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera es planteja en aquests termes essent ja avui en dia el 

medi natural un dels principals valors del municipi, ocupant més del 60% de la superfície del terme municipal. Així 

mateix, el Pla ha considerat les directrius que sorgeixen dels treballs de diagnosi de l’Auditoria Ambiental de 

Matadepera realitzada i en revisió per l’empresa Blau Verd Assessors conjuntament amb l’Ajuntament de 

Matadepera i el Consell Local de Medi Ambient de Matadepera. 

 

Abans de valorar les solucions i propostes del POUM en relació a la trama d’espais lliures (que al planejament 

anterior figuren com a Parcs – P1, P2 i P3 a banda de les qualificacions en sòl no urbanitzable) cal comentar que 

s’han introduït canvis respecte el planejament anteriorment vigent entre sistemes o sòls d’espais lliures i 

d’equipaments públics. Algunes dotacions d’equipaments que per les difícils condicions d’accés, ubicació i 

accidentalitat topogràfica feien difícil la seva condició s’han qualificat com a sistemes d’espais lliures. A l’inrevés 

algunes dotacions d’espais lliures públics amb bones condicions d’accessibilitat, proximitat al centre i criteris 

d’oportunitat s’han considerat com a equipaments. Es pot parlar en aquest cas d’un nou equilibri on no existeixen 

diferències importants entre la superfície afegida i bestreta.   

 

Igualment en un punt concret de la carretera de Terrassa – Talamanca s’ha convertit sòl públic anteriorment 

destinat a parcs a la qualificació d’activitat econòmica (clau 9) en consonància amb algun dels suggeriments 

presentats arran de la presentació pública del document de l’avanç de pla i les al·legacions presentades i a fi de 

possibilitar la implantació de petites activitats econòmiques que actualment disposen de molt reduïdes 

possibilitats per a desenvolupar-se. En qualsevol cas i pel que fa als còmputs globals s’aprecia un augment pel 

que fa a la superfície d’espais lliures respecte a l’anterior planejament. 

 

Així mateix i pel que fa al sòl no urbanitzable una finca municipal provenint de cessions d’espais lliures, 

anteriorment en condició de sòl d’interès agrícola i paisatgístic s’han considerat al present POUM com a espais 

lliures/zones verdes – parcs (clau VP1) en sòl urbà. 

 

A continuació s’exposen a títol de resum aquelles propostes que es consideren més significatives per tenir en 

compte en quant a l’anàlisi dels criteris de sostenibilitat, sistemes vinculats al medi ambient i dotacions d’espais 

lliures sota els que es planteja la Pla: 

 

CONTENCIÓ, DENSIFICACIÓ I LIMITACIÓ DE LA DISPERSIÓ DEL CREIXEMENT 

 

Com s’ha comentat anteriorment el municipi parteix d’un model de creixement llunyà al de les actuals tendències 

de creixement sostenible marcades per la legislació urbanística vigent. Mencionar igualment que en el moment de 

la redacció del planejament PGO 1983 ja es va procedir a la desclassificació de gran quantitat de sòls aptes per a 

ser urbanitzats i que actualment formen part del domini del Parc Natural. Ateses aquestes dues circumstàncies, 

cal plantejar les determinacions gràfiques i normatives necessàries a fi i afecte de minimitzar l’impacte sobre el 

territori i els costos globals de manteniment del municipi i anar tendint a un model de contenció i de densificació 

del centre urbà, limitant la dispersió en el territori i facilitant l’accés a l’habitatge als residents. 

 
Aquest criteri es concreta des d’un punt de vista tant normatiu amb les determinacions previstes per a les noves 

qualificacions que permeten en alguns casos i punts, sempre a mitjà i llarg termini donat l’alt grau de consolidació, 

la densificació puntual del centre i densificació puntual de zones de les urbanitzacions clarament lligades a la 

xarxa viària bàsica i a la trama central del municipi; com pel que fa a la delimitació dels sectors de planejament. 

Les propostes concretes queden exposades en l’apartat d’actuacions en sòl urbà i en molts casos han estat part 

del procés de participació ciutadana o part del suggeriments presentats. En definitiva al llarg termini es preveu 

aconseguir una major compacitat que permeti evitar la dispersió del creixement. 

 

Resultat de les propostes d’actuació esmentades a l’apartat d’intervencions en sòl urbà i sense considerar 

l’augment residencial latent que suposa el sòl vacant,  la major part del nou creixement residencial proposat es 

planteja al centre del nucli, bé en zones del nucli antic o bé en zones colindants, el què constata  la inversió de la 

dinàmica de creixement existent fins el moment en la línia establerta de consolidació del centre urbà i ajust dels 

paràmetres urbanístics que regulen el creixement en urbanitzacions.  

 

CONSIDERACIONS EN SÒL URBÀ 

 

Des del POUM a fi d’introduir i incrementar les mesures de protecció existents en matèria d’influència de 

l’edificació sobre el medi ambient, reduir l’impacte visual i donada la proximitat del Parc Natural s’han modificat 

alguns dels paràmetres urbanístics que regulen l’edificació de part dels sòls en les zones amb parcel·les mínimes 

de 800m2, 1000m2, 1500m2 i 2000m2 (claus  5b(PA), 5c(PA), 5d(PA) i 5e(PA) respectivament.  

 

Aquest POUM defineix amb els criteris que s’exposen a continuació un límit de protecció ambiental que amb 

modificacions dels paràmetres urbanístics dels sòls inclosos en ells preveu millorar la zona de contacte amb el 

Parc Natural i el sòl no urbanitzable. En molts dels casos es tracta a més a més de parcel·les molt properes o 

colindants al Parc Natural i dins d’una franja definida segons criteris d’oportunitat (presència important de sòl 

vacant amb possibilitat d’introduir noves mesures), criteris de visibilitat des de les zones més habitades, pendents 

mitjans de les parcel·les, topografia... 

 

Pel que fa als sistemes d’espais lliures es plantegen essencialment dues qualificacions: espais lliures/zones 

verdes – parcs (VP1) i espais lliures/zones verdes – jardins urbans (VP3). En el segon cas es consideren 

aquelles zones verdes, parcs o espais públics amb un nivell d’urbanització mínim o mitjà que corresponen a 

àmbits inclosos en ambients urbans amb un règim d’utilització mitjà o elevat o amb vocació de ser desenvolupats 

a tal efecte. En el primer cas s’inclouen espais lliures de manera més genèrica amb diferents condicions i sense 

que es tracti d’espais amb un grau d’humanització important. Es manté d’altra banda l’anterior qualificació de verd 

privat que amb el POUM passa a anomenar-se espais privats d’especial interès (clau 14) 
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Finalment fruit del desenvolupament d’alguns dels sectors de planejament previstos al POUM es generen o 

consoliden sòls d’espais lliures (s’inclouen així mateix els casos de sòls destinats a espais públics en la modalitat 

de trànsit de vialitat restringida o específica – clau XVr): 

 

AG-04 (RIERA – PG. DEL PLA – C/ FOGAROSES): V2 passa a XVr amb la creació de nou espai públic i es 

consolida la seva urbanització. Vials verds paral·lels a les marges de la riera de les Arenes. 

AG-06 (C.D. TERRASSA HOQUEI): consolidació d’espais lliures VP3 

PAU-07 a 13 (EIX E.GENESCÀ): P2 passa a XVr amb la creació de nou espai públic i es consolida la cessió i la 

urbanització a favor de l’Ajuntament. Vials verds paral·lels a les marges de la riera de les Arenes. 

PAU-15 (RESIDENCIAL – C.D. TERRASSA HOQUEI): cessió de sòl VP1. 

PAU-16 (PONT DEL GARROFER - ARENES). Urbanització i cessió de sòl XVr. 

PAU-17 (EPIC): cessió de nou sòl d’espais lliures VP1. 

PAU-18 (CAMI DE CAN DURAN): cessió de nou sòl d’espais lliures VP3. 

AA-04 (CRTA TERRASSA – SANT JOAN): Creació de nou espai públic utilitzant la clau XVr. 

PMU-01 (RAMON MIAS – SANT LLORENÇ – SANT JOAN): Creació de nou espai públic utilitzant la clau XVr. 

PMU-02 (CAN PRAT): Urbanització i cessió de sòl VP1 i Xvr 

PMU-03 (LA BOLERA): Creació de nou espai públic utilitzant la clau XVr. 

PEU-01-02 (RIERA DE LES ARENES): Es pretén recuperar i millorar els marges de la riera en contacte amb el 

sòl urbà 

PEU-03 (PLA ESPECIAL TORRENT DEL SALT): Es pretén recuperar i millorar els marges del torrent en contacte 

amb el sòl urbà 

 

CONSIDERACIONS EN SÒL URBÀNITZABLE 

 

Fruit del desenvolupament d’alguns dels sectors de planejament previstos al POUM es generen o consoliden sòls 

d’espais lliures: 

 

PPU-01 (CAN CANDI): Es generarà cessió d’espais lliures lligada a la tramitació del Pla Parcial corresponent. 

 

 

RECUPERACIÓ DE LA RIERA DE LES ARENES, EL TORRENT DEL SALT I CREACIÓ DE XARXA DE CAMINS 

I SISTEMES D’ESPAIS VERDS MUNICIPALS 

 

L’objectiu d’aquestes propostes és preservar i recuperar valors paisatgístics d’interès especial, que estructurin la 

trama urbana del propi municipi i que permetin l’accés als camins del Parc i camins supramunicipals d’interès pel 

passeig i el lleure, així com possibilitar la creació d’itineraris paisatgístics. Sota aquest principi s’ha definit un 

sector de Pla Especial urbanístic en sòl urbà per a l’àmbit i zona d’influència de la riera de les Arenes amb la 

finalitat de considerar la secció pròpia de la riera, les marges i les zones properes com a una unitat paisatgística a 

l’escala territorial (continuïtat al terme veí de Terrassa que actualment està treballant en la recuperació de la riera) 

i del municipi a desenvolupar. Es presenta la fitxa corresponent al capítol destinat a les solucions de sòl urbà. 

 

El Pla preveu la recuperació de la Riera de les Arenes com eix estructurant del municipi, recuperant-la com a parc 

urbà del municipi i regenerant-ne la seva façana a fi i efecte que el municipi creixi i es pugui desenvolupar de cara 

a la riera. Caldrà preveure mesures de recuperació de la biodiversitat ripària atès que actualment no presenta les 

condicions idònies per a la recuperació de la vegetació autòctona. 

 

La recuperació de la riera de les Arenes respon a un doble objectiu: llegida a escala municipal representa la 

possibilitat de recuperació d’un eix vertebrador, que lliga directament el municipi amb el Parc Natural, i que 

permet millorar el sistema d’espais lliures municipals. D’altra, des d’una lectura territorial, afavoreix en la 

recuperació de les connexions de sistemes d’espais lliures d’àmbit metropolità, que amb la recuperació de la part 

de la Riera en terme municipal veí permetria relligar els sistemes d’espais lliures tendint a la configuració d’una 

xarxa de Parcs metropolitans. 

 

Amb la mateixa lògica, es proposa també la recuperació dels torrents a l’est (Abeuradors, Can Solà i Salt), amb el 

tancament de la trama urbana en aquest punt, i amb la confecció d’un eix de passeig urbà, lligat al parc de la 

Muntanyeta i Pep Ventura existents. 

 

S’inclouen també en aquest punt els comentaris realitzats pel que fa a la nova creació de vials verds (en especial 

sobre els eixos de la riera de les Arenes, carretera Terrassa – Talamanca i Torrent del Salt) i les portes d’accés al 

parc explicitades a l’apartat anterior de Comunicacions i mobilitat.  

 

Pel que fa als vials verds es tracta en molts casos de previsions vinculades a les qualificacions pròpies dels 

sistemes de comunicacions i mobilitat que porten associades intervencions que generen espais verds de caràcter 

lineal amb un caràcter igualment de protecció de les mateixes.  

 

Pel que fa a les portes del parc en alguns casos es presenten associades a la xarxa de comunicacions i en 

d’altres formen part d’un sector de planejament on es cedeixen àrees d’aparcament destinades a la ubicació de 

zones d’accés i aparcament de vehicles . Es comenten més detalladament una mica més avall dins aquest capítol 

en parlar del Parc Natural. 

 

PRESERVACIÓ DE LES ÀREES DE PROTECCIÓ ESPECIAL 

 

Recuperar i revalorar elements significatius del patrimoni arquitectònic i cultural del municipi vinculades als espais 

lliures a partir de les recomanacions contingudes al Pla Especial del Patrimoni. Promoure la realització d’activitats 

d’esbarjo i culturals per valorar aquest patrimoni. Es recullen al corresponent Catàleg del POUM. 

 

INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL MUNICIPI   
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Des del POUM es consideren i recullen algunes determinacions normatives a fi i afecte d’adequar les 

intervencions tenint en compte tant la funcionalitat ecològica com la integració paisatgística en el territori i en 

l’estructura del municipi, establint una sèrie de criteris que permetin assolir una bona integració paisatgística de 

totes les actuacions que s’hi portin a terme. A part dels propis paràmetres purament urbanístics de les 

qualificacions, s’introdueixen algunes disposicions normatives i a la vegada des de l’Informe  de Sostenibilitat 

Ambiental del POUM es donen directives del que es preveu sigui a mig termini una nova normativa ambiental a 

desenvolupar. Aquests criteris a desenvolupar hauran de tenir en compte entre d’altres aspectes: 

 

− Integració paisatgística de l’obra d’urbanització i emplaçament 

− Minimitzar la intrusió visual 

− Evitar la introducció d’espècies vegetals invasores 

− Disseny formal de l’obra, integració cromàtica, lluminositat, acabats 

 

Entre d’altres aspectes es parla així mateix de la introducció de criteris de sostenibilitat a les normatives 

urbanístiques pel que fa a l’edificació i l’eficiència energètica, l’ús d’energies alternatives com la obligatorietat 

d’incloure l’energia solar en les edificacions, programes d’estalvi d’aigua, orientació de les edificacions i 

recomanacions de materials, promoció del compostatge a l’àmbit domèstic, etc. 

 

EL PARC NATURAL I EL SÒL NO URBANTIZABLE 

 

Pel que fa al règim del Parc Natural el POUM no hi té competències directes i ha quedat recollit en el seu règim 

vigent al POUM.  

 

En relació a la qualificació anterior del Pla General de sòls agrícoles i forestals s’ha considerat des del POUM i la 

seva normativa urbanística introduir nous criteris que suposen un marc més restrictiu de cara al seu règim de 

transformació. En certa forma i dins allò possible s’han apropat i en molt casos igualat les consideracions a 

aquelles disposicions que afectes els sòls inclosos dins el Parc Natural. 

 

L’objectiu d’aquest apartat és també resumir les actuacions que es proposen en relació a la dinàmica relacional 

entre el municipi i el Parc Natural, donada la singularitat de Matadepera a la falda de la muntanya i porta d’accés 

al mateix, a fi i afecte d’aprofitar-ne al màxim les inèrcies positives derivades dels visitants al parc, però evitar-ne 

els efectes secundaris negatius que es deriven d’ell. En qualsevol cas dins l’àmbit del Parc Natural són els 

organismes del propi parc i de l’administració corresponent els que de vetllar per la seva conservació, millora o 

transformació. 

 

Com s’ha mencionat al capítol dedicat a les comunicacions i la mobilitat s’han previst tres portes d’entrada al Parc 

Natural des de les urbanitzacions de les zones altes de Matadepera: Cavall Bernat, zona dels Dipòsits i Can Prat 

habilitades a fi i afecte d’ordenar-ne el seu accés i l’aparcament dels visitants. Això ha de ser en tot cas 

compatible amb l’accés a peu des de la xarxa d’espais verds del municipi i en especial l’eix de la Riera de les 

Arenes i Torrents, a fi i afecte d’afavorir també l’entrada al parc a peu des del centre del municipi. 

 

En aquesta línia es recomana diversificar l’oferta d’oci del parc, amb l’adequació amb els elements urbans 

necessaris i la senyalització adequada de camins alternatius a l’accés a Sant Llorenç del Munt, més vinculats a la 

pròpia trama urbana del municipi. Cal doncs potenciar xarxa de camins que lliguin la trama urbana amb l’àrea 

metropolitana i el Parc, així com la traça encara visible en alguns trams de l’antic Camí dels Monjos. En la 

mateixa línia sembla important promoure recorreguts d’interès artístic - històric, donat valor als elements de 

Patrimoni del municipi i en relació amb la seva evolució urbana i històrica.  

 

L’objectiu de les intervencions ha de respondre a una configuració global de sistemes d’espais lliures que permeti 

crear una xarxa d’espais de passeig i una connexió verda directa amb el parc i els camins d’interès paisatgístic 

del voltant. En aquest sentit es proposa la recuperació de traçats com el camí dels monjos, lligats també a 

itineraris urbans i a possibles modificacions en la secció amb criteris paisatgístics d’aquelles vies urbanes de 

recolzament per a la confecció d’aquests itineraris urbans i de passeig. 

 

Finalment i en direcció als organismes gestors i responsables del Parc Natural es vol apuntar donada la gran 

afluència de visitants des del terme de Matadepera la possibilitat de crear un porta d’entrada principal al Parc 

utilitzant algunes de les edificacions existents (com seria el cas de Can Robert) a fi que puguin funcionar com 

centre d’interpretació, rebuda de visitants, aparcament i altres serveis associats vinculats a l’activitat turística del 

parc. 

 

QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DETALLADES 

 

Pel que fa a les qualificacions específiques per als espais lliures o zones verdes, i com es recull a la corresponent 

normativa urbanística, s’inclouen, excepte la qualificació 14 corresponent a espais verds privats, a les 

disposicions de sistemes d’espais lliures públics. Comprèn els parcs, els jardins, les zones verdes i els espais de 

lleure, oci i esport actuals o de nova creació que conformen el sistema d’espais lliures públics definit en l’article 

34.6 de la LUC. 

 

Al capítol destinat al sòl no urbanitzable es comenten les qualificacions corresponent a aquest règim del sòl. A 

més a més s’han considerat les qualificacions següents: 

 

VP1 – ESPAIS LLIURES / ZONES VERDES – PARCS (SISTEMES) 

 

Inclou en síntesi aquells espais verds que conformen el paisatge i que no necessàriament estan habilitats ni 

urbanitzats per a ser considerats parcs o jardins urbans. 
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VP3 – ESPAIS LLIURES / ZONES VERDES – JARDINS URBANS (SISTEMES) 

 

Inclou aquells espais lliures amb cert grau d’urbanització que es relacionen amb les trames urbanes i que formen 

espais de lleure i esbarjo amb accés per als ciutadans, o bé aquells que tenen la vocació per ser-ho i convertir-se 

a mig termini també en jardins urbans. 

 

14 – ESPAIS PRIVATS D’ESPECIAL INTERÉS (ZONES) 

 

Provenint en la seva totalitat de l’anterior qualificació de verd privat (claus anteriors 9 i 9-bis). Es tracta en la seva 

majoria de jardins o espais lliures de titularitat privada amb especial interès a conservar. 
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2.2.3. EQUIPAMENTS 
 

 

Ens remetem inicialment als comentaris pel que fa al sòl d’equipaments consolidat i vacant - potencial realitzades 

a la memòria descriptiva del present POUM (capítol 1.8.) com situació de partida de la present revisió, on es 

detallen així mateix les dotacions existents per tipologies. 

 

Segons els quadres de dades de l’apartat 2.4. de la present memòria, les previsions del POUM són un total per a 

tot el municipi de 390.990 m2 de dotacions d’equipaments en sòl urbà dels quals 55.955 m2 estan inclosos en 

sectors de planejament, àmbits de gestió o actuacions aïllades i per tant vinculats al seu desenvolupament i 

gestió. Els 335.035 m2 restants es troben en sòl urbà consolidat. En relació a les dotacions de sistemes 

d’equipaments en sòl no urbanitzable el present POUM no en preveu. 

 

Abans de valorar les solucions i propostes del POUM en relació a la trama d’equipaments (que al planejament 

anterior figuren com a equipaments – E, E1, E2, E3, E4 i EP2) cal comentar que s’han introduït canvis respecte el 

planejament anteriorment vigent entre sistemes o sòls d’espais lliures i d’equipaments públics. Algunes dotacions 

d’equipaments que per les difícils condicions d’accés, ubicació i accidentalitat topogràfica feien difícil la seva 

condició s’han qualificat com a sistemes d’espais lliures. A l’inrevés algunes dotacions d’espais lliures públics 

amb bones condicions d’accessibilitat, proximitat al centre i criteris d’oportunitat s’han considerat com a 

equipaments. Es pot parlar en aquest cas d’un nou equilibri on no existeixen diferències importants entre la 

superfície afegida i bestreta.   

 

Pel que fa a les noves dotacions algunes d’elles es recullen i s’expliquen tot seguit als diferents sectors de 

planejament, àmbits de gestió i actuacions aïllades del POUM. En qualsevol cas totes elles porten als plànols de 

qualificació detallada la clau EQ7, equipament de nova creació. La resta es relacionen més endavant en aquest 

capítol. 

 

En relació al cementiri municipal en sòl públic d’equipaments el POUM preveu adjacent a la dotació ja existent 

una nova zona d’ampliació en sòls públics que anteriorment estaven considerats com a Parcs i passen ara a la 

qualificació d’equipaments prèvia elaboració del corresponent estudi hidrogeològic. 

 

Així mateix al sud de les actuals instal·lacions del CEIP Torredemer el POUM qualifica nou sòl destinat a 

equipaments públics docents a fi de fer front a les necessitats de places d’escola bressol i crear d’aquesta forma 

una petit conjunt d’equipaments docents. 

 

Pel que fa als sòls destinats a activitats de restauració al camí de la Font de la Tartana incloses al planejament 

anterior com a sòl d’equipaments de titularitat privada al POUM deixen de ser considerats com a equipament per 

adaptar la seva qualificació a l’ús actual i passar d’aquesta manera a ser qualificades com a activitat econòmica 

amb clau 9. 

 

En relació a l’actual Masia de Can Vinyers qualificada com a equipaments es considera assignar també aquesta 

qualificació al sòl ocupat per la dotació d’aparcament a fi de permetre futures millores de les instal·lacions. 

 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

 

D’acord amb l’article 56.2 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de 

l’esport i el Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), per tal de cobrir l’estàndard 

de 4,5 m2/habitant que el PIEC preveu com a reserva de sòl necessària per a equipaments esportius municipals, 

el POUM hauria de determinar atesa la població total prevista de 11.420 i 13.322 habitants que es destinin 55.670 

m2 d’equipaments genèrics sense especificar a l’ús esportiu. La dotació actual d’equipaments destinats a l’ús 

esportiu és ja de 46.777 m2. Es recomana així mateix procedir a la redacció de Mapa d’Instal·lacions i 

Equipaments Esportius del Municipi (MIEM) on es prevegin les futures necessitats. 

 

Es relaciona a continuació quadre de superfícies del sòl per a equipaments esportius, definint la seva superfície 

en el planejament vigent (d’acord al plànol I.08 de la documentació gràfica) i la variació plantejada en seu 

d’aquest POUM. S’indiquen els equipaments esportius existents d’acord al capítol 1.8 de la Memòria Descriptiva i 

les reserves per a nous equipaments. En relació al planejament vigent aquest no preveu distinció entre els 

diferents tipus d’equipaments i per tant no estableix una dotació mínima de sòl d’equipaments a destinar a ús 

esportiu. 

 
En relació al plànol de zonificació del sistema d’equipaments, el plànol I.08 del TOM II de la documentació gràfica 

correspon als equipaments esportius actuals. El plànol O.01.6.01 del TOM II de la documentació gràfica 

correspon als equipaments previstos pel POUM.  

 

El POUM, ateses les diferents posicions a nivell polític, no ha previst en alguns casos l’especificitat i obligatorietat 

d’assignar a un determinat sòl de sistema d’equipaments genèric (clau EQ i EQ7 pels equipament de nova 

creació) específicament l’ús esportiu (clau EQ1). Si és preceptiu en tot cas el compliment de l’estàndard global 

per al municipi definit des del PIEC i  ja actualment amb compliment d’acord a allò comentat anteriorment. 

D’aquesta forma com a mínim 8893 m2 del sòl genèric d’equipaments es destinaran a l’ús esportiu. 

 

Sistema equipaments amb ús esportiu actualment i amb clau urbanística genèrica d’equipaments (segons 

l’anterior planejament general PGO83) (clau E): 

 

- Pavelló halterofília    (3654,5 m2)     

- Camp de Golf (concessió)  (118.857 m2)     

- Club Esportiu Èpic (privat)   (23192 m2) 
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- Club Esportiu Terrassa Hoquei (privat) (56312 m2) 

- Club Sant Llorenç dels Pins (privat i inactiu) (11651 m2) 

- Camp de Futbol    (5581 m2) 

- Pavelló polisportiu multifuncional  (4623 m2) 

- Piscines i frontons municipals   (3654,5 m2) 

 

Planteja un total de 227.525 m2 d’equipaments 

 

Sistema equipaments esportius previstos al POUM (específicament en clau EQ1): 

 

- Club Esportiu Terrassa Hoquei (privat) (clau EQ1) (42153 m2) 

- Pavelló polisportiu multifuncional (clau EQ1)  (4623 m2) 

 

En relació als usos esportius existents actualment, es redueix tan sols una part del sòl del Club Esportiu Terrassa 

Hoquei d’acord a conveni urbanístic adjunt al POUM. Es tracta d’un sòl de reserva per a possible creixement, 

amb unes instal·lacions que no s’utilitzen en l’actualitat.  No es considera així mateix de forma específica 

d’equipament esportiu els sòl del club Epic. 

 

En qualsevol cas es planteja un total de 46.777 m2 d’equipaments 

 

En relació a les qualificacions específiques d’equipaments esportius del POUM (clau EQ1) i d’acord amb allò 

comentat es mantenen les del Club Esportiu Terrassa Hoquei, Club Esportiu Èpic i del Pavelló polisportiu 

multifuncional. 

 

En el moment d’assignar futurs i possibles nous usos esportius es valoraran les característiques urbanístiques, 

topogràfiques i geològiques en la corresponent memòria descriptiva. 

 

 

DOTACIONS A DESENVOLUPAR – RESERVA  

 

Com a criteri general el POUM ha assignat qualificacions detallades d’equipaments (amb tipologia i número 

d’equipament implícit) a aquelles dotacions que ja presenten en l’actualitat un ús determinat i consolidat o bé que 

són pendents de desenvolupar però ja porten un acord associat amb ús a desenvolupar bé per criteris polítics o 

bé perquè els projectes per a la seva transformació es troben en curs. 

 

La resta de sòls destinats a equipament es tracten amb qualificació genèrica d’equipaments (EQ) entenent-los 

com a reserva i deixant obert el seu ús concret a les determinacions finals. 

 

 

NOVES DOTACIONS EN SECTORS DE PLANEJAMENT I AMBITS DE GESTIÓ - RESERVA 

 

Mitjançant el desenvolupament de diferents dels sectors o àmbits de gestió previstos pel POUM es preveu 

incrementar o mantenir la reserva a futur per a sòls d’equipaments que es comenta a continuació: 

 

AG-01(CAVALL BERNAT): nova dotació d’equipaments d’aproximadament 12.100m2. 

PAU-03 (CAN TORRELLA – SANT LLORENÇ DELS PINS): cessió a l’Ajuntament d’aproximadament 11.651m2 

de sòl d’equipaments, anteriorment qualificats d’equipaments però de titularitat privada en règim de proindivís. 

AG-06 (C.D.TERRASSA HOQUEI):  cessió a l’Ajuntament de 1.767m2 d’equipaments anteriorment ja qualificats 

d’equipaments però de titularitat privada. 

PAU-17 (EPIC): disminució de la dotació d’equipaments. Es mantenen 4129 m2. 

AA-02 (GOLF DE MATADEPERA): expropiació de 9.016m2 d’equipaments anteriorment ja qualificats 

d’equipaments però de titularitat privada. 

AA-03 (PERE ALDAVERT): dotació d’equipaments d’aproximadament 2.691m2 dels quals una part ja estava 

qualificada d’equipaments. 

AA-05 (SECTOR D’EQUIPAMENTS MONTCAU): expropiació de 12.501m2 d’equipaments anteriorment ja 

qualificats d’equipaments però de titularitat privada. 

PPU-01: nova dotació d’equipaments (com a mínim 5% de l’àmbit equivalent aproximadament a 2.100 m2) 

 

Així doncs pel que fa a sòl urbanitzable i en funció de la redacció i tramitació del corresponent pla parcial de Can 

Candi la superfície prevista aproximada és de 2.100 m2. D’aquesta forma computant la superfície total en sòl 

urbà, urbanitzable i no urbanitzable la superfície de sòl d’equipaments és de 393.090 m2 

 

 

EQUIPAMENTS PREVISTOS I POSSIBLES 

 

El POUM ha pretès recollir les diferents iniciatives existents a nivell municipal, entre les que hi ha aquelles 

plantejades des del Pla Estratègic de Matadepera i les rebudes des de l’Ajuntament, referents a la previsió de 

nous sistemes d’equipaments així com lògicament efectuar una previsió per a les necessitats futures considerant 

a la vegada les previsions dels diferents Departaments de la Generalitat amb competències sobre el 

desenvolupament de dotacions d’equipaments.  

 

Cal afegir a nivell global i pel que fa a equipaments que, a més a més de la població estacional en règim de 

segona residència, Matadepera rep en molts casos població provenint d’altres municipis, especialment pel que fa 

a la comunitat educativa. 

 

S’adjunta així doncs una relació dels equipaments actuals, futurs i possibles. Pel que als futurs i possibles es 

recull una llista amb caràcter indicatiu fruit de l’estudi de necessitats valorat conjuntament amb l’Ajuntament. A la 

documentació gràfica es dibuixa igualment l’esmentada informació. 
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EQUIPAMENTS EXISTENTS  

 

Escolars - Ensenyament 
- Llar d'infants Sagrada Família (privat) 

- Llar d'Infants Sant Jordi (privat) 

- Llar d’infants Pinetons, Montcau–La Mola (privat) 

- C.E.I.P Ginesta (edifici escola i edifici col·legi públic)  

- I.E.S. Matadepera 

- Escola Montcau - la Mola (C.E.I.P. i I.E.S.) (privat) 

- C.E.I.P. Joan Torredemer Canela 

 

Sanitat 
- Consultori mèdic municipal 

 

Religiós 
- Església Can Roure 

- Església Sant Joan 

 
Cultural 

- Casal de Cultura 

- Casal de la Gent Gran 

- Agrupament escolta Abat Escarré (Terrassa) 

- Pavelló polisportiu multifuncional 

 
Esportiu 

- Pavelló halterofília 

- Camp de Golf 

- Club Esportiu Èpic (privat) 

- Club Esportiu Terrassa Hoquei (privat) 

- Club Sant Llorenç dels Pins (inactiu) 

- Camp de Futbol 

- Pavelló polisportiu multifuncional 

- Piscines i frontons municipals 

- Zona esportiva Drac Parc (privat) 

 

Altres 
- Ajuntament 

- Magatzem Brigada d’Obres 

- Caserna Policia Municipal 

- Cementiri Municipal 

- Caserna Bombers Voluntaris (ADF) 

- Caserna Guàrdia Civil 

- Deixalleria 

- Locals per a entitats esportives 

 

 

RELACIÓ D’EQUIPAMENTS PREVISTOS I POSSIBLES 

 
Cultural 
 

Auditori i equipament cultural polivalent. Escola de música i dotació d’aparcament 

Centre d’interpretació del Parc a les instal·lacions de Can Robert 

 

Esportiu 
 

Nou camp de futbol municipal i pistes municipals d’hoquei 

Millora de la piscina municipal 

Golf: millora i ampliació puntual de les instal·lacions existents 

 

Sanitat – Serveis Socials 
 

Centre d’Assistència Primària (CAP) Matadepera 

Espai Jove 

Oficina Serveis socials municipal 

Equipament per a la Gent Gran: multifuncional, residència assistida, centre de dia, pisos tutelats, centre cívic 

 

Ensenyament 
 

Tres Llars d’infants municipals 

Nou Institut Educació Secundària (IES) 

Dos Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) 

Escola de música 

 

Habitatge de Protecció Pública 
 

Construcció de dotacions d’habitatges de protecció publica 
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Infrastructures de transport 
 

Reserva possible estació de ferrocarrils i aparcaments de vehicles 

 

Noves zones de Serveis – Comerç (en activitat econòmica clau 9) 
 

Possible instal·lació hotelera i restauració 

Activitats terciàries i petites activitats econòmiques 

 

Equipaments comercials  
 
Resultat del Pla d’Ordenació d’Equipaments Comercials, redactat de forma paral·lela al POUM i amb la nova 

aprovació del Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials de Catalunya, es podrà preveure la superfície 

comercial de possible creixement a Matadepera, donades les seves dinàmiques de la població i els índex 

d’autocontenció i fugues comercials. 

 

Provenint com a superfície pendent inclosa a la moratòria durant el procés de revisió del Pla Territorial es pot 

considerar que com a mínim la ubicació de 1500 m2 de nova superfície comercial. 

 

En aquest sentit i un cop aprovat el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments comercials es potencia l’ús vinculat al 

comerç en diferents direccions. Amb major incidència es vol comentar la previsió inclosa a la normativa 

urbanística del POUM d’obligació de realitzar locals comercials a les plantes baixes de la zona del centre 

corresponent amb algunes excepcions a la qualificació en clau 1 – nucli antic. Es pretén d’aquesta afavorir una 

major cohesió social i la dinamització del centre vinculada com s’ha comentat a la vianalització de diferents 

espais. 

 

D’altra banda cal destacar la previsió d’una dotació comercial al sector PMU-03 La Bolera amb la finalitat de 

promoure el caràcter urbà de la Plaça Sant Jordi que anirà lligada a les noves dotacions d’equipament a 

desenvolupar als sòls d’equipaments confortants. 

 

QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DETALLADES 

 

Pel que fa a les qualificacions específiques per als equipaments, i com es recull a la corresponent normativa 

urbanística, s’inclouen a les disposicions de sistemes d’equipaments comunitaris. Comprèn els centres públics, 

els equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, de serveis tècnics i de 

transport i els altres equipaments que siguin d’interès públic o d’interès social definits en l’article 34.5 de la LUC. 

 

Es desenvolupen a continuació les qualificacions referents tan sòls a equipaments i habitatge dotacional públic, 

deixant les de serveis tècnics per al capítol següent. S’han considerat les qualificacions següents: 

 

EQ – EQUIPAMENTS 

 

 

Inclou de forma genèrica aquells sòls destinats a equipaments, ja siguin reserves a futur o sense ús específic 

assignat. 

 

EQ1 – EQUIPAMENT ESPORTIU 

EQ2 – EQUIPAMENT DOCENT 

EQ3 – EQUIPAMENT ADMINISTRATIU 

EQ4 – EQUIPAMENT SANITARI - ASSISTENCIAL 

EQ5 – EQUIPAMENT CULTURAL - SOCIAL 

EQ6 – CEMENTIRI 

EQ7 – EQUIPAMENT DE NOVA CREACIÓ 

 

 

HD – HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC 

 

Reserves de sòl destinades a habitatges públics temporals de col·lectius de persones amb necessitats 

d’assistència o d’emancipació justificades en les polítiques socials d’acord a l’article 34.3 de la Llei d’Urbanisme 

de Catalunya. No es preveu en aquest POUM la qualificació d’Habitatge Dotacional Públic de forma específica 

però sí d’acord a les disposicions normatives previstes a l’article 96 de les normes urbanístiques la possibilitat 

d’implantar-lo en sòl d’equipaments si el context social així ho apunta. 

 

En tot cas si es disposen dues àrees específiques en diferents indrets del nucli urbà amb les qualificacions 4d8 i 

4d9 definides a la normativa urbanística d’aquest POUM on tot els habitatges seran en règim de protecció 

pública. En relació a les consideracions generals respecte l’habitatge protegit i assequible caldrà observar allò 

previst a la memòria social d’aquest POUM 
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2.2.4. SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 

 

Segons allò exposat a la introducció i als propis objectius de planejament al principi de la present memòria aquest 

POUM pren molt en consideració el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible exposat a l’article 3 de la 

Llei d’Urbanisme evitant i controlant la dispersió de partida en relació al desenvolupament a futur i afavorint la 

renovació del sòl urbà existent.  

 

De fet no es plantegen al POUM noves àrees de creixement residencial anteriorment amb la consideració de sòl 

no urbanitzable ni es plantegen nous sectors de sòl urbanitzable afavorint la rehabilitació del sòl urbà i millorant la 

compacitat del centre del municipi sense posar en risc els seus valors actuals de gran qualitat. El POUM reconeix 

un sector urbanitzable previst al Pla anterior però sense desenvolupar. 

 

Com s’ha apuntat al capítol destinat als espais lliures a fi d’establir una zona amb major grau de protecció al 

desenvolupament per tenir una condició de proximitat o limítrofa amb el sòl no urbanitzable i el propi Parc Natural, 

el POUM defineix físicament un límit de protecció ambiental seguint criteris d’impacte visual, pendents de 

parcel·les, topografia, sòl vacant.... Les qualificacions en ell incloses porten el distintiu (PA) de protecció 

ambiental on es fixen paràmetres urbanístics amb majors limitacions pel que fa a la transformació del sòl i a 

l’activitat edificatòria com són un índex d’edificabilitat menor respecte d’altres qualificacions amb igual parcel·la 

mínima, limitacions pel que fa al nombres i criteris d’agrupació de les unitats residencials i d’altra banda pel que fa 

als criteris d’enjardinament. 

 

Així mateix en relació al tractament del sòl no urbanitzable com es comenta posteriorment s’han previst als sòls 

que no són inclosos dins l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac una major protecció, 

assimilant en alguns casos les prescripcions incloses al Pla Especial del Parc Natural. 

 

Pel que fa a les xarxes de serveis tècnics i ambientals es realitzen a partir de la informació urbanística i l’estat 

actual consideracions d’ordre general referents a les millores i mesures a considerar d’una banda, així com les 

previsions d’espais i qualificacions necessàries per a ubicar noves instal·lacions i ampliar les existents de l’altra. 

En qualsevol cas l’Ajuntament preveu portar a terme una diagnosi per determinar inversions i mesures 

específiques a abordar sobretot en relació a aquells serveis i xarxes de gestió municipal. 

 

Així mateix i donat que el POUM no preveu pràcticament noves superfícies de sòl a urbanitzar per al creixement 

de la trama edificada però en canvi porta implícit un increment potencial del sostre de població, caldrà realitzar a 

futur previsions específiques per a la millora, dimensionat i ampliació de la capacitat de les xarxes de serveis 

actuals. 

 

A l’avaluació econòmica i financera es considera una previsió de referència de la inversió municipal per afrontar 

les millores mínimes i manteniment en relació a les xarxes de subministrament de gestió municipal (xarxa 

d’abastament d’aigua amb Aigües de Terrassa i sanejament - residus) així com a les obres d’urbanització no 

incloses en sectors de planejament on la despesa sigui a càrrec dels propietaris.  

 

Mencionar igualment que fruit del programa de participació vinculat a la redacció del POUM es van crear dins el 

Consell Assessor Urbanístic tres comissions de treball (Ordenació del Territori, Serveis – Infrastructures i 

Equipaments, Sostenibilitat i Medi Ambient) que van realitzar aportacions en relació a la sostenibilitat ambiental i 

els serveis tècnics i ambientals. Es recullen els informes i conclusions emesos per aquests a l’annex 1 d’aquesta 

memòria on descriuen les accions relacionades amb el Programa de Participació Ciutadana. Es recullen en 

aquest capítol algunes de les conclusions dels mencionats grups de treball. 

 

 

CONSIDERACIONS DEL PLANEJAMENT 

 

S’exposen a continuació algunes de les modificacions més significatives en relació a les qualificacions de serveis 

tècnics i ambientals: 

 

S’ha considerat ampliar la reserva de TA actualment existent al turó de Can Prat inclosa en finques d’espais 

lliures de propietat municipal. D’altra banda a la zona del bosc de les farigoles s’ha tramitat una modificació 

puntual on es desplaça a una ubicació molt pròxima a l’actual la previsió de serveis tècnics destinada a la 

ubicació d’antenes de telefonia mòbil. Igualment mitjançant conveni urbanístic adjunta a aquest POUM s’ha 

garantit la cessió a l’a a l’Ajuntament de part dels sòls afectats per la servitud de la línia d’alta tensió que creua el 

terme municipal. El desenvolupament del Pla Parcial de Can Candi porta a la vegada associada la cessió de sòls 

a destinar a serveis tècnics. 

 

Pel que fa a la normativa urbanística a fi de no coartar possibles necessitats i petites edificacions vinculades a 

l’explotació i manteniment de les xarxes de subministrament s’ha fet compatible aquesta possibilitat amb els sòls 

d’espais lliures. Així mateix a la taula de vigència es recull la modificació referent a les telecomunicacions 

endegada des de l’Ajuntament. 

 

S’exposen a continuació les solucions o mesures d’aquest POUM pel que fa a les diferents xarxes de 

subministrament: 

 

 

XARXA DE SERVEIS ELECTRICITAT 

 

Subministrament d’electricitat realitzat per Fecsa - Endesa amb línies de baixa tensió (BT) i de mitja tensió (MT) 

incloses a la informació remesa pel subministrador amb data desembre de 2004. A més a més pel centre del Pla 
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de Sant Llorenç i Can Torrella travessa una línia d’Alta Tensió (AT) implicant les servituds corresponents que es 

donen en gran part en sòls d’espais lliures. 

 

Es tracta d’una xarxa antiga, dissenyada amb paràmetres diferents dels actuals i amb un estat de conservació en 

general força dolent. 

 

En relació al possible soterrament de la línia d’alta tensió comentada al Pla de Sant Llorenç existeixen al propi 

Ajuntament antecedents de gestions i valoracions econòmiques realitzades des del concessionari (Red Elèctrica 

Espanyola) per valorar-ne la reducció del seu impacte sobre el municipi. Es plantejaven tant les opcions de 

soterrament com de desviament fora de l’àmbit urbà del nucli.  

 

En el marc del POUM es vol valorar molt positivament la conveniència d’eliminar l’impacte negatiu que suposa el 

seu pas per una zona residencial malgrat es respectin les distàncies i disposicions de la corresponent legislació 

sectorial. En tot cas d’acord amb el que es comenta a l’avaluació econòmica i financera d’aquest POUM es 

tractaria d’inversions a resoldre amb finançament d’altres administracions ja siguin mitjançant transferències de 

capital o mitjançant inversió directa. Caldrà així mateix arribar a un acord d’alternatives amb l’explotador de la 

línia. 

 

D’aquesta forma no s’ha previst de forma específica a la taula d’inversions estratègiques de l’avaluació 

econòmica i financera per als primers 10 anys d’implantació del POUM però atès que s’ha fet precisament una 

valoració a 10 anys de les inversions amb caràcter de major prioritat es podrien obtenir recursos a posteriori amb 

els mecanismes que es preveuen en aquesta avaluació econòmica. 

 

Pel que fa a la xarxa d’enllumenat es sobreposen la trama de lluminàries sobre les xarxes d’electricitat, segons 

informació subministrada per l’Ajuntament a maig 2004. Part important d’aquestes presenten deficiències i en 

alguns casos contaminació lumínica. 

 

A l’informe ambiental i als informes elaborats per les comissions de treball es recomana establir mesures per 

afavorir l’estalvi energètic així com l’ús d’energies alternatives. Des de la normativa urbanística es preveuen 

consideracions pel que fa al soterrament de les xarxes de les noves actuacions i de les línies aèries existents de 

mitja tensió de forma progressiva. 

 

A la documentació gràfica es fa previsió de les noves línies de baixa tensió a preveure fruit de la renovació del sòl 

urbà proposada i dels sectors de planejament. Igualment als vials on es detecten deficiències d’enllumenat i on es 

preveu portar a terme projectes d’urbanització i transformació de vials amb un caràcter més urbà es dibuixen 

noves línies per alimentar el nou enllumenat urbà que seran lògicament desenvolupades pels propis projectes 

 
 
Infraestructures elèctriques existents:  

 

a) S’hauran de respectar les servituds de pas d’energia elèctrica oficialment establertes. Si cal modificar-les, 

caldrà atendre’s al RD 1955/00, art. 153 o 154, en cas de manca d’acords particulars que són prevalents. 

b) No es podrà edificar a sota ni a l’entorn de les línies aèries a distàncies inferiors a les reglamentàries, 

llevat que se’n prevegi el trasllat, d’acord amb la legislació vigent. 

c) No es podran atorgar llicències per construir cap edificació o activitat que pugui afectar una línia aèria 

sense l’informe previ del Servei d’Energia Elèctrica. Les línies elèctriques aèries d’alta tensió en indret 

urbà hauran de tenir les condicions de seguretat reforçada que preveu l’art. 32 del Reglament Tècnic 

(decret 3151/68) adaptant-les-hi si no les acompleixen. 

d) Quan es tracti d’obres i construccions a l’àrea d’influència o d’afectació de les línies ja en servei caldrà 

atendre’s prèviament a la resolució del 4-11-88. 

 

Implantació de noves línies d’Alta Tensió:  

 

Qualsevol implantació de noves línies d’alta tensió en indret urbà hauria de ser soterrat, tenint en consideració els 

requeriments de seguretat relacionats a continuació. 

 

Línies soterrades:  

 

No es podran fer traçats soterrats de conduccions energètiques a les proximitats de les canalitzacions elèctriques 

a distàncies inferiors a les establertes reglamentàriament a la normativa vigent. Quan l’actuació a realitzar pugui 

afectar les canalitzacions esmentades, caldrà atendre’s al decret 120/92, del 28 d’abril, i la modificació de 

l’anterior prevista al decret 196/92, del 4 d’agost respectivament. 

 

A més caldrà tenir present, prèviament a l’obertura de rases, la possible existència de conduccions d’aquesta 

mena per a la prevenció d’incidents i/o accidents. Per això caldrà seguir les prescripcions de l’ordre TIC 341/03, 

del 22 de juliol 

 
 
SANEJAMENT 

 

S’ha obtingut document digital a partir de la informació relativa a la xarxa de sanejament en format paper de 

l’Ajuntament. En aquest cas es tracta d’informació que cal contrastar amb allò executat, perfils longitudinals, 

material, estat, etc. i que requereix obres de millora tant pel que fa a substitució progressiva de trams realitzats 

amb materials considerats actualment no adequats i en funció a l’estat de conservació, com pel que fa a la 

construcció de nous elements de xarxa com ara pous de ressalt als encreuaments de línies.  

 

Així mateix es tracta d’un sistema unitari que rep les aigües fecals i les pluvials d’algunes cobertes i embornals. 

En aquest sentit i pel que fa a la xarxa de sanejament i subministrament d’aigua potable l’Ajuntament té previst 
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encarregar estudi o diagnosi per detectar les actuals mancances. En qualsevol cas s’han detectat alguns 

diàmetres infradimensionats que es recomana substituir. Des de la normativa urbanística a les disposicions 

generals es preveuen consideracions pel que fa a la previsió de xarxa separativa de les noves actuacions. 

 

Es disposa igualment d’estació de bombeig pel col·lector paral·lel a la riera de les Arenes. La xarxa està 

connectada amb una estació EDAR situada al terme municipal veí de Terrassa. 

 

La substitució gradual i puntual de la xarxa per raó d’actualització del material haurà d’anar acompanyada en 

certs trams d’un increment en la secció fruit d’un nou dimensionat vinculat a l’increment de la població. A la 

documentació gràfica es preveuen nous trams i seccions de xarxa vinculats a la renovació del sòl urbà i als 

sectors de planejament. 

 

 

 

XARXA SERVEIS D’AIGUA 

 

Subministrament d’aigua potable realitzat per Aigües de Terrassa. Informació digital subministrada setembre de 

2005. La portada d’aigua des de Terrassa mitjançant la canonada de Can Boada / Can Candi i els corresponents 

bombejaments han permès assegurar els cabals necessaris fins ara. Cal però dur a terme una política d’equilibri 

de pressions i de reposició continuada de canonades. 

 

A l’informe ambiental i als informes elaborats per les comissions de treball es recomana endegar polítiques de 

l’aigua encaminades a afavorir la reducció i control del consum d’aigua així com a fer-ne un ús racional basat en 

criteris de sostenibilitat. A l’informe ambiental s’apunten algunes recomanacions que es preveu incorporar a una 

nova normativa ambiental a desenvolupar. 

 

En relació a la previsió de sistemes de serveis tècnics TA al límit nord del sector de Cavall Bernat s’ha previst 

d’acord a les al·legacions presentades i prèvia consulta al gestor del Parc Natural la ubicació d’un nou dipòsit per 

a l’abastament d’aigua. 

 

A la documentació gràfica es representen els nous traçats a desenvolupar en funció a les àrees i sectors de 

planejament que plantegen operacions de transformació i renovació de sòl urbà. 

 

XARXA DE SERVEIS DE GAS CANALITZAT / HIDROCARBURS 

 

Subministrament a càrrec de Gas Natural amb informació rebuda octubre de 2004 i classificada per tipus de 

material de canalització, en funció al diàmetre dels tubs. La situació és desequilibrada segons els barris de 

Matadepera. La xarxa és actual però no arriba a tot el poble; caldria fer un conveni per poder garantir el seu 

subministrament.  

 

A la documentació gràfica es preveuen nous trams de xarxa vinculats a la renovació del sòl urbà i als sectors de 

planejament. 

 

Atès que el municipi de Matadepera disposa de xarxa de distribució de gas propà canalitzat, s’hauran d’acomplir 

pel que fa als serveis soterrats la reglamentació vigent aplicable següent: 

 

Ordre de 18 de novembre de 1974 pel que s’aprova el Reglament de xarxes i connexions de combustibles 

gasosos i ordres que el modifiquen de 26.10.1983 i 6.7.1984. 

 

Decret 120/1992 de 28 d’abril pel qual es regulen les característiques que han d’acomplir les proteccions a 

instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl i Decret 196/1992 de 4 

d’agost que el modifica parcialment. 

 

Ordre de 5 de juliol de 1993, pel qual s’aprova el procediment de control aplicable a les xarxes de serveis públics 

que discorren pel subsòl. 

 

XARXA DE SERVEIS TELECOMUNICACIONS 

 

Serveis de telefonia terrestre subministrats per diferents operadors. S’adjunta informació rebuda per part de 

Telefònica a gener de 2005 on es disposa tant sols de les canalitzacions aèries (sense disposar de les línies 

soterrades) així com de les caixes de distribució i posts telefònics. Des de la Comissió de Treball d’Infrastructures 

es comenta que no ha disponibilitat de línies fixes. 

 

Al municipi existeixen així mateix dos sectors reservats a serveis tècnics (clau TA) i destinats a la ubicació 

d’antenes de telefonia mòbil. L’un a l’extrem superior del turó de Can Prat on actualment s’hi troben antenes i 

l’altre al sector d’espais lliures (conegut com a bosc de les farigoles) amb façana a l’Avinguda del Massot on està 

prevista una futura ubicació. Hi ha zones sense cobertura per a la telefonia mòbil. Existeix així mateix a la plaça 

de l’Ajuntament cases de Telefònica destinada a la gestió de la telefonia fixa. 

 

D’altra banda i des de la Comissió de Treball es recomana preveure la implantació de les noves infrastructures 

tecnològiques (banda ampla, ADSL, Xarxes Wi-Fi...). 

 

Des de la normativa urbanística es recomana el soterrament de les línies aèries i a la documentació gràfica es 

recullen nous trams de subministrament en funció a les determinacions d’aquest POUM: 

 

TRACTAMENT DE RESIDUS 
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La recollida de la brossa es fa porta a porta als diferents habitatge i instal·lacions mitjançant camions i per tant no 

trobem contenidors de recollida. L’Ajuntament ha iniciat recentment una campanya per a la recollida selectiva de 

residus que passa per la separació dels diferent tipus de residus per part dels veïns al propi habitatge.  

 

Cal esmentar que Matadepera disposa d’una deixalleria municipal ubicada a l’alçada de les Pedritxes entre la 

carretera de Terrassa – Talamanca i la riera de les Arenes. El POUM preveu i qualifica per a tal fi l’espai 

actualment destinat a aquesta instal·lació i anteriorment qualificat d’equipaments i a la vegada reserva un espai 

addicional per a la seva futura ampliació. 

 

NORMATIVA AMBIENTAL 

 

Tot i que a la corresponent normativa urbanística del POUM s’han introduït aportacions i mesures en relació al 

medi ambient i als criteris de tractament de l’espai exterior, a l’informe ambiental del POUM es fan recomanacions 

inicials específiques en relació a mesures de preservació del medi ambient i millora dels criteris de sostenibilitat. 

D’aquesta forma i amb posterioritat a l’aprovació del POUM quedarà apuntada i oberta la possibilitat de redactar 

una normativa ambiental específica que aprofundeixi de forma exclusiva en determinacions referents al medi 

ambient i la sostenibilitat. 

 

 

QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DETALLADES 

 

Pel que fa a les qualificacions específiques per als serveix tècnics i ambientals, i com es recull a la corresponent 

normativa urbanística, s’inclouen a les disposicions de sistemes de serveis tècnics (clau TA). Comprèn els 

equipaments destinats a serveis tècnics, ambientals i de suport al transport d’aigua per al rec. Són les 

instal·lacions de captació d’aigües, dipòsits; d’energia: subcentral elèctrica, estació transformadora; serveis de 

depuració i tractament de residus: abocadors, plantes de classificació i deixalleries; serveis de telecomunicacions, 

radioemissió i georeferenciació: instal·lacions fixes de GPS, antenes de telefonia . Al planejament anterior existia 

qualificació d’infrastructures tècniques (claus T, T1 i T2). 

 

Es desenvolupen a continuació les qualificacions referents als serveis tècnics i ambientals. S’han considerat les 

qualificacions següents: 

 

TA – SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS 

 

Inclou de forma genèrica aquells sòls destinats a serveis tècnics i ambientals, ja siguin reserves a futur o sense 

ús específic assignat. 

 

TA1 – SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS – AIGUA 

TA2 – SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS – ENERGIA 

TA3 – SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS - DEPURACIÓ 

TA4 – SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS - RESIDUS 

TA5 – SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS – COMUNICACIONS RADIOELÈCTRIQUES 
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2.2.5. PATRIMONI PÚBLIC DE SÒL 
 

 

No es disposa d’un catàleg o relació específica actualitzada amb les finques i béns municipals. S’adjunta aquí i de 

forma indicativa plànol on s’indiquen les finques municipals corresponents a equipaments i espais lliures. 
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2.2.6. PRESERVACIÓ DELS BÉNS 
 

 

El POUM de Matadepera incorpora en document adjunt (TOM IV) el corresponent Catàleg de Béns a Protegir 

(Arquitectònica i Arqueològics) que inclou el Catàleg de Masies i Cases Rurals on es recullen disposicions 

normatives i les fitxes dels béns i memòria amb els criteris de catalogació. En aquest sentit ens remetem a 

aquesta documentació per a tenir un coneixement minuciós dels temes que afecten al patrimoni, tant pel que fa 

als seus elements arqueològics com arquitectònics. 

 

 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARQUITECTÒNIC 

 

Per la redacció del Catàleg de Béns del POUM s’ha utilitzat i incorporat la documentació disponible del Pla 

Especial de Protecció del Patrimoni històric - arquitectònic del municipi, amb l’objectiu d’avançar en la preservació 

de la pressió urbanística del patrimoni arquitectònic, seguint la línia del què es va començar amb el Pla General 

del 1983. En el present moment de redacció de present POUM el Pla Especial es troba en la tramitació després 

de la seva aprovació inicial. Anteriorment es va procedir a la suspensió cautelar de llicències corresponent que es 

recull al capítol 2.8.- Consideracions sobre el patrimoni. 

 

Aquest POUM incorpora i ratifica doncs de forma íntegra el document del Pla Especial que a la vegada segueix el 

seu procés de tramitació. 

 

Aquest Pla especial pretén ampliar la relació d’edificacions i elements arquitectònics a protegir, incloent a més 

dels que tenen un valor arquitectònic o artístic objectiu, els jaciments arqueològics i aquells  que puguin tenir 

interès en el procés de formació urbana de la població (des de les antigues edificacions que tenien una estreta 

relació amb les tasques agrícoles fins a algun exemple notable de les edificacions d’estiueig dels anys 40 0 50, o 

fins i tot de períodes més recents). 

 

El Pla regula els diferents nivells de protecció de les edificacions, determinant aquells casos en què s’haurà de 

conservar integralment i aquells en què es puguin admetre reformes o ampliacions. Finalment, haurà d’haver-hi 

un llistat ampli que inclogui aquelles edificacions que podran ser enderrocades, però de les quals caldrà deixar 

testimoni gràfic i documental. 

 

Els criteris de conservació hauran de permetre la reutilització i revitalització d’aquestes edificacions, evitant la 

generalització de mesures excessivament rígides que podrien provocar la degradació de les finques, justament el 

contrari del que es vol aconseguir. Estudia també la possibilitat d’aplicació de mesures fiscals amb tendència a 

facilitar l’aplicació dels objectius del Pla. 

 

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS 

 

Es recull a continuació documentació extreta de l’esmentat Catàleg de Béns a mode de resum: 

 

 

 
RELACIÓ DELS ELEMENTS ARQUEOLÒGICS CATALOGATS I ELS SEUS CONJUNTS 

 
localització 

número denominació 

 

1 Antigues masies de Can Pobla 

61 Ermita de Sant Esteve de la Vall Can Pobla. Parc Natural. 

2 Feixes de Can Pobla 

 

3 Forns de calç del Busquetó 

4 Pedrera de Can Prat o de l’Angelet Can Prat 

63 Forns de calç  del torrent d’Abeuradors 

 

5 Masia de Can Robert 

6 Forn de calç de Can Robert 

7 Trull de Can Robert 
Can Robert. Parc Natural 

33 Necròpolis de Can Robert 

 

31 Vil·la romana de Can Solà del Racó 

8 Masia de Can Solà del Racó 

10 Feixes de Can Solà del Racó, turó del Pujol 
Can Solà del Racó 

9 Forn de calç de Can Solà del Racó 

 

11 Masia de Can Torrella 

12 Forn de vidre de Can Torrella Can Torrella de Baix 

13 Forns de calç de Can Torrella 

 

15 Forns de calç del turó de Roques Blanques 

14 Feixes del turó de Roques Blanques Turó de Roques Blanques 

17 Pedrera del turó de Roques Blanques 

 

16 Masia de Can Roure 

16.1 Ermita de Sant Joan 

16.2 Casa del comú 

16.3 Cementiri 

Can Roure 

16.4 Forns de calç de Can Roure 
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40 Vil·la romana del serrat del Perrotet 

18 Feixes del serrat del Perrotet Serrat del Perrotet 

19 Pedrera del serrat del Perrotet 

 

22 Restes del Mas Calderols 

21 Forn de Calderols Turó de Calderols 

20 Feixes del turó de Calderols 

 

23 Barraca  de vinya del turó dels Rossos 

24 Feixes del turó dels Rossos 

28 
Forns de calç del turó dels Rossos, camí del 

Girabau 

Turó dels Rossos 

26 Pedrera del turó dels Rossos 

 

25 Forn de calç del  Corcola 
Can Solà del Racó 

25.1 Forn del Ton 

 

Can Solà del Racó 27 Forns de calç del camí de la Font del Corraló 

 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 29 Cova de les Ànimes 

 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 30 Cova del Frare 

 

32 Bauma obrada dels Òbits 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 

34 Necròpolis dels Òbits 

 

Collet de l’Ós 35 Feixes del Collet de l’Ós 

 

36.1 Masia de la Barata 

41 Jaciment romà de la Barata La Barata 

36 Forn de calç del camí de la Barata a Can Pèlacs 

 

37 Forn de les Pedritxes 
c. Catalunya. Les Pedritxes 

37.1 Restes del Mas Gilabert 

 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 38 Cova Negra 

 

39 Jaciment arqueològic del turó de Sant Joan 
Turó de Sant Joan 

39.1 Feixes del turó de Sant Joan 

 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 42.1 Monestir de Sant Llorenç 

42 Jaciment arqueològic de la Mola  

42.2 Feixes de la Mola 

 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 43 Cova dels Ossos 

 

Can Marcet 44 Can Marcet 

 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 45 Mas Gabi 

 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 46 Camí Moliner 

 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 47 Ermita de Santa Agnès 

 

Montrodon 48 Barraques de vinya i feixes del Montrodon 

 

49 Masia de Can Garrigosa 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 

49.1 Forn de ceràmica de Can Garrigosa 

 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 50 Ses Corts 

 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 52 Can Bofí 

 

Can Solà del Pla 53 Can Solà del Pla 

 

Can Ferrers de Baix. Pedritxes 54 Can Ferrers de Baix 

 

Can Ferrers de Dalt. Pedritxes 55 Can Ferrers de Dalt 

 

Can Vinyers 56 Can Vinyers 

 

Mas Cellers. Pedritxes 57 Mas Cellers 

 

Can Gorina 58 Can Gorina 

 

Can Torres 59 Can Torres 

 

La Mateta 60 La Mateta 

 

Can Pèlacs. Parc Natural 62 Can Pèlacs 
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS 

 

 
Elements arquitectònics número localització 

Can Bofí 1 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
Can Roure 2 Can Roure 
Can Garrigosa 3 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
Can Solà del Pla 4 Urb. Can Solà del Pla 
Can Solà del Racó 5 Urb. Can Solà del Racó 
Can Ferrers de Baix 6 c. Mas Ferrers. Urbanització Les Pedritxes 
Can Ferrers de Dalt 7 c. Mas Cellers. Urbanització Les Pedritxes 
Can Vinyers 8 c. Pompeu Fabra 
Mas Cellers 9 c. de les Pedritxes. Urbanització Les Pedritxes 
Can Gorina 10 c. Camí Font de la Tartana. 
Can Robert 11 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
Can Torrella de Baix 12 crta. de Terrassa a Talamanca 
Can Torres 13 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
La Mateta 14 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
Can Pobla 15 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
Can Pèlacs 16 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
La Barata 17 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
Cal Marcet 18 c. Sant Joan, 6 
Ca l'Aldavert 19 c. Sant Joan, 28 
Casa Andreu Vidal 20 c. Sant Llorenç, 71 
Cal Mossèn Camps 21 c. Sant Joan, 3 
Casa Josep Casanovas 22 c. Sant Llorenç, 38 i 40 
Ca l'Alcaraz 24 c. Sant Llorenç, 44 
Torre de l'Àngel 25 crta. de Talamanca 
Torre Salvans 26 La Barata 
Torre Serra 27 c. Josep Porcar, 27 
Torres Jaume Rocabert 28 c. Josep Porcar, 29 i 31 
Villa Engràcia 29 c. Àngel Guimerà, 64 
Torre F. Ballbè 30 c. Camí Font de la Tartana, 1 
Torre Concepció Tugas 31 c. Ramon Llull,18 
Torres Neus Guadall 32 c. Sant Joan, 9 
Torre Vallhonrat 33 c. Gaietà Vallès, 12 
Casa Torres 34 c. Jaume Español, 3 
Torre J. Fernández 35 c. Marc Comerma, 3 
Torre Onandia 36 c. Àngel Guimerà, 77 
Torre Celestino Manent 37 crta. de Terrassa, 49 
Torre Guillermina Gessi 38 c. Àngel Guimerà, 56 
Torre J. Garriga 39 c. Àngel Guimerà, 36 
Torre J. Ballbè-Molins 40 crta. Sabadell 
Torre Raventós 41 c. Escuder, 8 
Torre J. Ventalló 42 c. Josep Pla, 2 
Torre Eduard Noguera 43 c. Poeta Maragall, 1 
Torre Matarí 44 c. Gaietà Vallès, 3 

Torre Raventós-Coderch 45 c. Ricard Marlet, 3 
Badia 47 c. de Francesc Badia, 1 
Can Duran 48 Can Duran, 7 i 8 
Cal Raurell 49 Pere Raurell, 6 
Torredemer 50 camí Font de la Tartana, 22 al 32 
Maria del Carme Sala 51 Ctra. Terrassa,58, 56, 54, 50, 48, 46, 44, 40 i 38 
Mundet Torner 52 ctra. de Terrassa,  34-32 
Torredemer, Gaudí 53 c.Gaudí, 9-16-18 
Ignacia Riu 54 c. Sant Ignasi, 34,36,37,38,39,40,42,43,44,45 
Llobet i altres 55 c. Poeta Maragall, 35,37,39,41,43,45 
Monestir de Sant Llorenç 56 Parc Natural de Sant Llorenç 
Ermita de Sant Joan 57 Can Roure 
Església de Matadepera 59 c. Sant Joan 
Antigues Escoles 60 crta. de Terrassa / c.de Joan Paloma 
Hotel 61 c. Sant Isidre,35-38 
carrer de Sant Joan 62 c. Sant 
carrer de Sant Isidre 63 c. Sant Isidre,4,6,11,13,15,17,19,21,22 
carrer de Sant Llorenç 64 c. Sant Llorenç, 7,9,11,13,17,23,27 
Trull de Cal Motxu 65 c. Sant Isidre, 24 
Cal Gabriel Ribó 66 c. Sant Joan, 56 
Cal Gamell. Antic Hostal de la Marieta 67 c. Sant Joan, 58 
Cal Pere Ribó 68 c. Sant Joan, 60 
Casa Assumpta Ribó 69 c. Sant Joan, 61 
La Balma 70 c. Sant Joan, 63 
Sant Honoré Cafeteria 71 c. Sant Joan, 65 
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2.3. RÈGIM DEL SÒL I QUALIFICACIONS 

 

2.3.1. SÒL URBÀ 
 

Es presenten en aquest capítol les principals determinacions i modificacions introduïdes del POUM pel que fa al 

sòl urbà. Les fitxes detallades corresponents als diferents sectors de planejament i àmbits de gestió es troben al 

TOM II (Documentació Gràfica) del POUM amb el codi de plànols O.5. i el número corresponent i coincident amb 

la fitxa de text. Es realitzen igualment consideracions en relació al sostre potencial d’habitants plantejat pel 

POUM. 

 

Cal comentar així mateix que durant la redacció del POUM es va portar a terme el procés d’atermanament entre 

els municipis de Terrassa i Matadepera (informació digital rebuda a febrer de 2005) que s’ha incorporat al POUM i 

que respecte el límit de l’anterior planejament ha suposat afegir i restar superfície de sòl. Els plànols d’informació 

urbanística contenen l’antiga línia de terme municipal i la nova i es grafien aquells àmbits que han estat 

incorporats. 

 

Les alineacions en sòl urbà queden recollides a la qualificació detallada de la sèrie d’onze plànols a escala 

1/2000 en format A1 de la documentació gràfica (plànols O.03.2.1 fins a O.03.2.11) 

 

SOSTRE POTENCIAL DE POBLACIÓ DEL POUM 
 

Es presenta a continuació una breu anàlisi en relació al càlcul del sostre màxim potencial de població considerant 

el desenvolupament de tot el sòl residencial possible i considerant els valors màxims dels paràmetres urbanístics 

previstos. Per això s’ha considerat la població actual (padró a 2006), la potencial en sòl actualment vacant i la 

nova població possible segons la present revisió del planejament, incloent els sectors amb planejament aprovat i 

pendents de desenvolupament. 

 

Segons el padró municipal de 2006 el municipi compta amb una població aproximada de 8200 habitants. Si 

considerem la població temporal en segona residència ens portaria aproximadament a una previsió punta de 

8868 habitants. Pel que fa al sòl vacant a les properes pàgines es presenten diferents consideracions o 

metodologies que permeten valorar de forma aproximada la població latent en el sòl actualment vacant actual 

considerant el corresponent coeficient de fregament. Aquest darrer estudi ens porta a la hipòtesi d’una població 

aproximada en sòl vacant de 3929 habitants. 

 
Segons s’explica en major detall a la memòria social del POUM: 

 

Si es compara l’oferta potencial d’habitatge inclosa en la nova ordenació proposada pel POUM, incloent-hi àrees de nova 

creació, habitatge de protecció pública i el sòl vacant amb les projeccions de població realitzades, es pot trobar un límit 

superior de creixement real de la població. Analitzant l’edificabilitat dels diferents sectors: 

 

- Sòl vacant estimat: 1.156 habitatges 

- Sectors destinats 100% a habitatge de protecció  pública: 134 habitatges 

- Polígons d’actuació i Actuacions aïllades en sòl urbà: 231 habitatges 

- Plans de millora urbana: 30 habitatges 

- Plans parcials urbanístics: 34 habitatges 

 

El total d’actuacions previstes comporten la creació  per a l’horitzó de l’any 2020 d’un total de 1585 habitatges (veure taula 

adjunta més endavant). Aquesta xifra respondria a un sostre de població teòric de saturació màxima del planejament, escenari 

al que no es tendeix a complir. Multiplicant per una mitjana de 3,4 membres per llar i 2,5 per l’habitatge de protecció pública, 

ens donaria un increment màxim de 5.256 persones, similar al contemplat en la projecció de població (5.483 persones). 

 

 
 
D’altra banda i com es comenta més endavant des del POUM en alguns casos es recullen canvis pel que fa a les 

unitats mínimes de parcel·les i els criteris d’unitats d’habitatge per parcel·la i criteris d’agrupació d’habitatges. Això 

en alguns casos pot portar a llarg termini associat un increment de població. Les parcel·les que abans tenien una 

condició de parcel·la mínima de 1200m2 han passat a tenir la condició de parcel·la mínima de 1000m2 i d’altra 

banda algunes zones amb parcel·la de 1000m2 de parcel·la mínima han passat a tenir la consideració de 

parcel·la mínima 800m2. 

 

Sense considerar a curt termini la transformació de sòl fruit de les noves qualificacions que s’ha comentat en 

zones ja molt consolidades, això ens porta a una hipòtesi de població de 13.446 habitants considerant població 

empadronada a 2006, població en sòl vacant i població vinculada als canvis i sectors previstos al POUM. En 

realitat seguint els raonaments plantejats i sense considerar la present revisió del POUM actualment (amb el 

planejament de 1983) es pot parlar d’un sostre aproximat de 12.029 habitants incloent la població empadronada 

actual i la població en sòl vacant. Anteriorment a la redacció del POUM s’havien realitzat algunes estimacions de 

la població potencial futura que apuntaven a 13.500 habitants incloent els habitatges actuals, el sòl vacant i el sòl 

urbanitzable. Es parlava així mateix i segons l’anterior Pla General d’Ordenació d’un sostre teòric de 18.181 

habitants suposant unes condicions de saturació màxima anant al màxim dels paràmetres urbanístics. 
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Sectors

Superfícies totals 
sectors

m2 sòl brut

Superfície total 
residencial

m2 sòl 

Coeficient d'edificabilitat 
brut

m2 sostre / sòl

Sostre màxim 
habitatge

m2 sostre
Nombre habitatges 

total (aprox)
Sostre HPP

m2 sostre
Població estimada

3,4  pers. / hab. (**)

Sòl urbà - Planejament aprovat - Vacants
SOL VACANT (*) 1156 3929

Reserva de sòl per habitatge protegit 134 9957 335
Ordenació illa oberta- clau 4d.8 100 7318 250
Ordenació illa oberta- clau 4d.9 34 2639 85

Àmbits de gestió / Polígons actuació urbanística 201.705,00 112.891,20 51.191,98 181 0 615
AG-01 CAVALL BERNAT 25.981,00 5.688,00 0,18 2.275,00 6 - 20
AG-02 CAMÍ MOLINER-CAVALL BERNAT 21.095,00 21.095,00 0,20 4.219,00 7 - 24
PAU-03 CAN TORRELLA - SANT LLORENÇ DELS PINS 25.003,00 13.352,00 0,21 5.340,00 20 - 68
AG-04 RIERA-PG. DEL PLA-C/FOGAROSES 11.106,00 7.600,00 0,41 4.560,00 19 - 65
AG-05 CAN VINYERS 15.500,00 13.414,20 2,06 8.676,38 37 - 126
PAU-07 E. GENESCA-G. VALLES-R LLULL-A. PRAT 15.049,00 8.257,00 0,33 4.954,00 20 - 68
PAU-08 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 1 2.095,00 1.646,00 0,47 987,00 4 - 14
PAU-09 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 2 2.085,00 1.633,00 0,47 979,00 4 - 14
PAU-10 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 3 1.972,00 1.541,00 0,46 924,00 3 - 10
PAU-11 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 4 2.151,00 1.681,00 0,46 1.008,00 4 - 14
PAU-12 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-PAVELLÓ 1 2.384,00 1.819,00 0,45 1.091,00 4 - 14
PAU-13 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-PAVELLÓ 2 3.643,00 2.738,00 0,45 1.642,00 6 - 20
PAU-14 VERGE DE MONTSERRAT 12.142,00 6.251,00 0,21 2.500,00 7 - 24
PAU-15 RESIDENCIAL-C. D TERRASSA HOQUEI 35.028,00 14.159,00 0,20 7.125,60 29 - 99
PAU-16 PONT DEL GARROFER-ARENES 863,00 524,00 0,36 314,00 1 - 3
PAU-17 EPIC 23.192,00 9.713,00 0,17 3.885,00 9 - 31
PAU-18 CAMÍ DE CAN DURAN 2.416,00 1.780,00 0,30 712,00 1 - 3

Actuacions aïllades - Sòl urbà no consolidat 6.974,00 5.514,00 6.265,00 50 2193 161
AA-01 CRTA. SABADELL-BALMES 6.974,00 5.514,00 0,89 6.265,00 50 2193 161

Plans de millora urbana - Sòl urbà no consolidat 43.207,00 9.642,40 6.333,80 30 659 100
PMU-01 RAMON MIAS-SANT LLORENÇ-SANT JOAN 925,00 576,00 1,85 1.709,00 15 - 51
PMU-02 CAN PRAT 41.173,00 8.234,60 0,08 3.294,00 10 659 32
PMU-03 LA BOLERA 1.109,00 831,80 1,20 1.330,80 5 - 17

Plans parcials residencials - Sòl urbanitzable delimitat 41.983,00 27.708,78 8.678,00 34 0 116
PPU 01 - CAN CANDI 41.983,00 27.708,78 0,20 8.678,00 34 - 116

TOTALS 293.869,00 155.756,38 72.468,78 1.585 12.808 5.256

Les zones on no apareix el 20 % d'HPP és perqué no es preveu sostre residencial de nova implantació.
(*) 975 parcel.les al municipi. Fregament 0,8 i unitat familiar =3.5. s'ha considerat la mida de la parcel.la mínima
(**) per a l'habitatge dotacional s'ha considerta unitat familiar =2.5  
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S’adjunta taula utilitzada per a l’estimació del potencial de població a considerar en sòl actualment vacant al municipi. Es consideren les parcel·les vacants per a les diferents qualificacions (estudi realitzat amb la terminologia del 

planejament anteriorment vigent) i que posteriorment han estat traduïdes en habitants considerant una mitjana de 3,5 habitants per habitatge i un coeficient de fregament de 0,8. Al mètode 2 (columna Pob potencial 2) es considera a 

més a més de forma específica la possible distorsió del desviament de parcel·les vacants respecte la unitat definida al planejament com a parcel·la mínima per a cada un qualificació. 

 

 

Qualificació Sup total Sup mitjana Parcel·les vacants Habitatges Càlculs població mètode 1 Càlculs població mètode 2 Pob potencial 1 Pob potencial 2

CASC ANTIC - A0 817,26 272,42 3 8 nºhab x 0,8 x 3,5 (nº hab x S mitjana)/S min tipus sòl x  0,8 x 3,5 22,83 62,20
SUBURBANA ANTIGA - A1 169,52 169,52 1 1 nºhab x 0,8 x 3,5 (nº hab x S mitjana)/S min tipus sòl x  0,8 x 3,5 2,69 4,56
RESIDENCIAL EN ILLA TANCADA - A2 328,63 164,32 2 4 nºhab x 0,8 x 3,5 (nº hab x S mitjana)/S min tipus sòl x  0,8 x 3,5 12,10 19,88
CIUTAT JARDI INTENSIVA -  PLA PARCIAL CAN VINYÉS - A3, A3.2 10459,91 498,09 21 21 nºhab x 0,8 x 3,5 (nº hab x S mitjana)/S min tipus sòl x  0,8 x 3,5 58,80 73,22
CIUTAT JARDI SEMIINTENSIVA en parcel·la de 400 m2 - A4.1, A4.1a, A4.1B, B4 27676,53 709,65 39 39 nºhab x 0,8 x 3,5 (nº hab x S mitjana)/S min tipus sòl x  0,8 x 3,5 109,20 193,74
CIUTAT JARDI SEMIINTENSIVA EN PARCEL·LA DE 600 m2 - A4.2, A4.2a 25682,61 1834,47 14 14 nºhab x 0,8 x 3,5 (nº hab x S mitjana)/S min tipus sòl x  0,8 x 3,5 39,20 119,85
CIUTAT JARDI EXTENSIVA EN PARCEL·LA DE 800 m2 - A5.1, A5.1a, A5.1c, B5 279547,78 1390,78 201 201 nºhab x 0,8 x 3,5 (nº hab x S mitjana)/S min tipus sòl x  0,8 x 3,5 562,80 978,42
CIUTAT JARDI EXTENSIVA EN PARCEL·LA DE 1000 m2 - A5.2, A5.2a 441180,06 1396,14 316 316 nºhab x 0,8 x 3,5 (nº hab x S mitjana)/S min tipus sòl x  0,8 x 3,5 884,80 1235,30
CIUTAT JARDÍ EXTENSIVA EN PARCEL·LA DE 2000 m2 -A5.3 663257,94 2255,98 294 294 nºhab x 0,8 x 3,5 (nº hab x S mitjana)/S min tipus sòl x  0,8 x 3,5 823,20 928,56
CIUTAT JARDÍ EXTENSIVA GRAN PARCEL·LA - A5.4a, A5.4d 6201,15 3100,58 2 2 nºhab x 0,8 x 3,5 (nº hab x S mitjana)/S mitjana x  0,8 x 3,5 5,60 5,60
CIUTAT JARDÍ EXTENSIVA EN PARCEL·LA DE 1200 m2 - A5.5 97561,21 1682,09 58 58 nºhab x 0,8 x 3,5 (nº hab x S mitjana)/S min tipus sòl x  0,8 x 3,5 162,40 227,64
RESIDENCIAL AGRUPADA EN FILERA - A6 7050,21 470,01 15 21 nºhab x 0,8 x 3,5 (nº hab x S mitjana)/S mitjana x  0,8 x 3,5 59,22 59,22
RESIDENCIAL AGRUPADA A7.1 502,89 502,89 1 1 nºhab x 0,8 x 3,5 (nº hab x S mitjana)/S mitjana x  0,8 x 3,5 2,68 2,68
PP CAN DURAN 5281,60 880,27 6 6 nº hab x 0,8 x 3,5 (nº hab x S mitjana)/S min tipus sòl x  0,8 x 3,5 16,80 18,49
SECTOR COMERCIAL A10 18438,69 9219,35 2 0 0,00 0,00
Totals 1584155,97 24546,55 975,00 986,54 2762,31 3929,34

Font: Ajuntament de Matadepera, Cadastre i Padró 2004

* Criteris de càlcul:
Càlculs Habitatges Càlculs població
Habitatges A0 PB+1 i PB+2 Considerat superfície de 100 m2 Coeficient de fregament 0,8
Habitatges A1 PB+1 Considerat superfície de 100 m2 Persones per habitatge 3,5
Habitatges A2 PB+2 Considerat superfície de 100 m2
Densitat habitatges A3 a A.5 1 habitatge per parcel·la
Densitat neta màxima zona A.6 30 hab / ha
Densitat neta màxima zona A.7 19 hab / ha
Pla Parcial Can Duran 1 habitatge per parcel·la

CÀLCUL POBLACIÓ POTENCIAL PER PARCEL·LES VACANTS AL MUNICIPI DE MATADEPERA 

 
 

 

Així mateix es volen mencionar breument dues altres projeccions realitzades pel que fa al càlcul de sòl vacant que complementen aquesta taula. En la primera hipòtesi no es va considerar de forma directa el padró ni l’efecte entre 

primeres i segones residències. És el resultat de dividir la població de cada sector entre el nombre de parcel·les edificades i multiplicar el valor resultat pel nombre de parcel·les vacants. La projecció va portar a una estimació de 

població aproximada en sòl vacant de 3342 habitants. En la segona hipòtesi no es considera l’efecte de les segones residències. Es considera la població per a cada sector i es divideix entre les parcel·les que tenen població segons el 

padró municipal (versió 2004). Finalment es multiplica aquest valor pel nombre total de parcel·les vacants en cada sector. La projecció va portar a una estimació de població aproximada en sòl vacant de 3559 habitants. 

 

Pels càlculs de població potencial màxima que figuren al capítol i a la memòria social s’ha considerat el valor més alt de totes les estimacions i projeccions realitzades pel que fa a la població potencial en sòl vacant. 
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RESERVA POTENCIAL DE SOSTRE 
 
D’acord a tot allò comentat (veure capítol 2.4 on figuren els quadres de dades i 2.2.2. espais lliures) aquest 

POUM preveu un sostre total residencial de 1.680.890, 7 m2 dels quals 72.468,8 m2 es troben inclosos en 

sectors de planejament i àmbits de gestió urbanística. 

 

D’altra banda en relació als sistemes d’equipaments la previsió total és de 393.090 m2 de sòl. Pel que fa a espais 

lliures en sòl urbà (claus VP1 i VP3) la dotació total és de 2.225.134 m2 de sòl. 

 

En relació als nous habitatges la previsió total és de 429 dels quals 186 es troben sotmesos al règim d’habitatges 

de protecció pública. Això ens porta a una previsió de 243 nous habitatges de renda lliure. 

 

En relació als estàndards genèrics previstos per la legislació urbanística es considera habitualment una reserva 

de 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre admesos per a les reserves de sistemes i dotacions d’espais lliures 

públics i equipaments comunitaris. Així mateix d’acord a les consideracions de l’article 94 de la Llei d’Urbanisme 

es podria apuntar una reserva addicional de 10 m2 d’espais lliures per cada nou habitatge. Segons allò comentat 

a una previsió de 243 nous habitatges correspondria una reserva de 2430 m2 addicionals d’espais lliures. 

 

D’aquesta forma si considerem el sostre total admès pel POUM (1.680.890 m2) correspondria una reserva 

mínima de 336.178 m2 de sòl per a equipaments i la mateixa reserva per a sistemes d’espais lliures. En aquest 

darrer cas considerant la reserva addicional dels nous habitatges caldria establir una reserva mínima de 338.608 

m2 en els cas dels sistemes d’espais lliures. 

 
D’acord a les xifres plantejades és en el cas dels equipaments on la reserva prevista pel POUM s’acosta més a la 

xifra teòrica plantejada de mínims. Si es considera per tant l’exercici a la inversa i es planteja el sostre potencial 

màxim d’acord a la reserva d’equipaments (393.090 m2) s’obté un sostre potencial de 1.965.450 m2. Establint la 

diferència amb el sostre realment previst s’obté una diferència de 284.560m2 de sostre. 

 

Es pretén doncs comentar en aquest exercici teòric que existiria una reserva potencial de sostre no previst al 

POUM de 284.560 m2 de sostre residencial. 

 
 
INTERVENCIONS EN SÒL URBÀ 
 
Es passen a comentar les principals intervencions de transformació en sòl urbà. No es torna a incidir en aquells 

aspectes comentats als corresponents capítols anteriors dels temes sectorials (infrastructures, equipaments, 

espais lliures, patrimoni...). 

 

Algunes de les propostes del POUM, especialment a nivell de completar i millorar les infrastructures viàries i com 

s’ha comentat anteriorment es troben sobre el terme municipal de Terrassa i que per tant caldrà considerar-les 

conjuntament amb Ajuntament de Terrassa. 

 
ACTUACIONS AL CENTRE URBÀ 
 

L’objectiu de les actuacions que es duran a terme al centre urbà és potenciar-ne la seva centralitat,  revitalització  

i consolidació. En qualsevol cas les actuacions al centre urbà recullen en la mesura en què són compatibles amb 

el present planejament les directrius marcades pels projectes ja redactats corresponents al Pla Director del 

Centre de Matadepera, al Pla d’Orientació d’Equipaments Comercials, l’Estudi de Mobilitat i el Pla Local 

d’Habitatge. En qualsevol cas es garantirà la conservació del patrimoni d’edifici de valor al casc antic d’acord amb 

allò previst al Catàleg de Béns d’aquest POUM. 

 

CONSOLIDACIÓ I DENSIFICACIÓ DEL CENTRE URBÀ 

 

A l’hora de considerar sòls aptes per a possibilitats de creixement aquestes es valoren sota el precepte de 

consolidació i densificació del casc urbà i a fi d’evitar créixer en el model dispers de les urbanitzacions. En el cas 

del centre històric es preveuen canvis normatius orientats a la possibilitat de densificació puntual de la trama 

urbana en aquells punts on sigui escaient pel municipi.   

 

En aquesta línia de densificació de forma controlada s’ha optat per modificar les qualificacions previstes amb 

parcel·la mínima de 600 m2 (anteriorment A4-2) i incloure-les a la qualificació 5a amb parcel·la mínima de 400 

m2. Mesura que a la vegada dóna major uniformitat a la zona del centre urbà. Independentment de possibles 

agrupacions i tot i que el grau de consolidació d’aquestes qualificacions al centre és força elevada, això permetrà 

reparcel·lar en el casos de parcel·les majors o iguals de 800 m2 que respecte la parcel·la mínima anterior de 600 

m2 implicaria la possibilitat de dos habitatges en parcel·les superiors a 1,33 vegades la parcel·la mínima anterior. 

Aproximadament de les 81 parcel·les que anteriorment tenien la qualificació de parcel·la mínima 600 m2, 51 

tenen una superfície igual o superior als 800m2. D’aquestes tan sols 10 tenen la condició de solar i no han estat 

edificades. 

 

 

 

ACTUACIONS PREVISTES 

 

Es comenten breument algunes de les actuacions actualment previstes o en desenvolupament al centre urbà que 

pretenen contribuir a la seva millora i convertir-se en punts que a partir del seu desenvolupament es constitueixin 

en vectors que ajudin a ampliar i fomentar l’actual centre: 
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− vianalització del centre segons projecte del Pla Director del Centre de Matadepera. Projecte parcialment 

ja executat amb previsió de seguir amb les següents fases. 

− ordenació del sector a l’entorn de l’Ajuntament i l’eix de la carretera de Terrassa, potenciant la seva 

condició de ròtula que articula espais centrals del municipi i el potencial cívic que aquesta situació li 

confereix estirant els fluxos de l’eix de la carretera de Terrassa. Construcció en curs del nou Cap de 

Matadepera. 

− zona d’equipaments a l’àmbit de la Plaça Sant Jordi. 

− àrea del casal de Matadepera. En construcció una nova dotació d’aparcament sota rasant. 

− proposta per a la ubicació d’una nova llar d’infants al sòl d’equipaments amb façana a la carretera de 

Sabadell 

− previsió per a la construcció d’una primera fase de 45 habitatges de protecció pública d’un total de 100 

habitatges 

 

ACTUACIONS DE REVITALITZACIÓ DEL COMERÇ I SERVEIS 

 

D’acord amb les recomanacions del Pla d’Orientació d’Equipaments Comercials i el nou Pla Territorial Sectorial 

d’Equipaments Comercials es preveu potenciar l’activitat comercial al centre urbà i oferir la dimensió necessària 

per cobrir les necessitats del creixement de població. Es preveu fomentar l’establiment de la continuïtat de 

comerç als eixos comercials, amb la restricció i orientació d’usos derivats del POEC per fomentar l’activitat 

comercial en planta baixa i donar vida al centre i al seu comerç condicionant l’establiment d’usos en planta baixa 

que afavoreixin aquesta activitat comercial.  

 

Des de la normativa aquest POUM en determinades àrees i carrers del casc antic condiciona l’establiment de 

locals comercials a fi de contribuir a la seva revitalització. 

 

PROPOSTES I SECTORS DE PLANEJAMENT 

 

Es comenten a continuació les principals operacions puntuals de revitalització incloses en la seva major part en 

diferents sectors de planejament: 

 

NOU SECTOR RESIDENCIAL I EQUIPAMENTS CAN VINYERS  

 

Es preveu completar i donar entitat a la trama del centre del municipi cap al sud fins al límit de terme i la ronda 

sud de Matadepera. Procés que a la vegada anirà complementat per l’execució del pla de vianalització del centre. 

Es preveu la nova construcció d’habitatges tant de propietat privada (aproximadament 28) com en règim de 

protecció pública (aproximadament 100 amb una primera fase de 45) com en actuacions aïllades a impulsar des 

de l’Ajuntament (aproximadament 50). Construcció de nova vialitat de xarxa viària complementària i finalització de 

la urbanització. Desenvolupament de la reserva per a sistemes d’equipaments amb façana al carrer Sant Joan 

amb la possible ubicació entre d’altres equipaments d’una llar d’infants així com dels nous sòls incorporats a 

Matadepera amb el procés d’atermanament amb Terrassa actualment ocupats pels camps d’entrenament del Golf 

de Matadepera. Reformes que a la vegada es pretén vagin associades a una millora de les instal·lacions del Golf 

de Matadepera. 

 

En aquest àmbit com s’ha mencionat amb la previsió de 50 nous habitatges trobem com a sector l’actuació 

aïllada AA-01 de propietat de l’Ajuntament. Aquest POUM ha disposat que el desenvolupament d’aquest nou 

sector residencial serveixi i vagi estretament lligat al desenvolupament d’algunes de les actuacions aïllades 

previstes per aquest Pla (AA-02 i AA-03– veure fitxes de planejament a la documentació gràfica)  

 

De ben segur els canvis previstos en aquest àmbit, actualment sense edificacions, totalment vinculat a l’accés al 

municipi des de Terrassa i Sabadell així com la potenciació de la ronda sud de Matadepera, definiran una nova 

porta d’entrada al municipi. 

 

ALTRES ACTUACIONS AÏLLADES 

 

A l’altre extrem de l’eix de la carretera de Terrassa i entre els carrers Sant Joan i Àngel Guimerà es preveu donar 

ús públic a la dotació d’equipaments de la Casa Aldavert (AA-03), existents i inclosos al catàleg de béns. D’altra 

banda es recull un operació puntual davant de l’església i amb façana a la carretera de Terrassa (AA-04) on es 

preveu destinar una parcel·la a plaça o espai públic amb la finalitat de donar major amplitud a la secció per a 

vianants del vial. Així mateix fruit de la millora de les instal·lacions del Golf i a fi de destinar a usos públics els sòls 

on s’ubiquen actualment els camps d’entrenament del Golf es pretén l’adquisició d’una finca que contribuirà a 

l’ampliació del Golf (AA-02). Finalment es preveu a la AA-05 l’adquisició per part de l’Ajuntament de sòl 

d’equipaments al sector ocupat per les dotacions escolars Montcau al sector de Pla de Sant Llorenç. 

 

 

SECTOR NORD DEL CENTRE HISTÒRIC 

 

Des de l’Ajuntament està prevista així mateix la transformació de l’ús del sector d’equipaments actualment ocupat 

pel camp de futbol municipal al nord de la plaça Sant Jordi, fet que probablement contribuirà a generar un nou pol 

d’activitat als voltants de la plaça. 

 

En aquest sentit el POUM defineix sector de planejament per a regular el desenvolupament de l’antiga OVE3 

(definida ja al planejament anterior) per tal de donar un final al carrer de plataforma única Antoni Genescà, 

generar un espai públic i nova dotació de sostre residencial i comercial (PMU-01).  

 

Finalment es preveu la reconversió de la parcel·la coneguda com a la Bolera amb la finalitat de potenciar la 

centralitat d’aquesta part nord i ampliar el caràcter urbà del centre. Es fa previsió de dotacions comercials així 

com la remodelació de l’espai públic de l’àmbit. Es pretén així mateix enfortir la capacitat de places d’aparcament. 
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PLA ESPECIAL RIERA DE LES ARENES 

 

Es delimita un sector de Pla Especial per a l’estudi i propostes per a les actuacions d’acabament de la trama 

urbana i de façana a la riera de les arenes amb els següents objectius urbanístics:  

 

1) obrir el centre antic envers les Arenes   

2) recuperar el front i la façana del nucli a la riera 

3) resoldre la connexió entre les dues marges de les Arenes 

4) facilitar la continuïtat, recuperació i ús dels marges de les Arenes   

5) millorar l’estructura viària i la mobilitat de Matadepera (treure tràfic passant del centre) 

 

En qualsevol cas es vol garantir la viabilitat per a un nou vial rodat que formarà part de la xarxa estructurant del 

municipi i que portarà associada una nova dotació lineal d’aparcament així com la connexió per a vianants 

(escales, ascensors – connexió amb el centre a plaça del rellotge i escales més avall). Es pretén així mateix la 

recuperació i integració de les façanes de la riera: espais públics, parcs, oci, esport. 

 

Com es comenta als objectius urbanístics, la transformació mencionada pretén iniciar i facilitar la recuperació i 

condicionament a nivell general dels marges de la riera de les Arenes al transcurs de tot el terme municipal de 

Matadepera. Una intervenció presentada als objectius generals i que de ben segur pot contribuir a generar una 

imatge unitària del municipi. 

 

MARGES DE LA RIERA DE LES ARENES I SECTOR CAN TORRELLA 

 

Es tracta d’una ubicació a cavall entre el centre del municipi i el que avui en dia es coneix com les urbanitzacions. 

Sòls que en el moment de construcció de les urbanitzacions havien d’esdevenir punts centrals d’activitat 

d’aquestes sense que hagin arribat a funcionar com a tal.  Ara, mantenint la qualificació d’equipaments es preveu 

la reserva de sòl per a una nova possible centralitat aprofitant i preveient-ne la seva transformació des de 

l’Ajuntament. 

 

Aquesta transformació amb la previsió d’altres sectors de planejament va lligada al fet de potenciar l’espai públic 

a la marge esquerra de la riera de les Arenes de forma que es pugui habilitar un espai per a la passeig i el lleure 

que uneixi la zona central del municipi amb Can Torrella, sense descartar que en un futur es pugui continuar fins 

a les zones més altes del sòl urbà. En certa manera al planejament anterior malgrat no s’ha desenvolupat, 

trobàvem ja una previsió de qualificació en aquest sentit. 

 

 

 

TORRENT DEL SALT 

 

El POUM defineix sector de pla especial (PEU-03) que permeti garantir l’obertura als ciutadans i la urbanització 

per al passeig i el lleure del torrent del Salt que tanca el límit del centre urbà a l’est. Es busca a més a més 

d’integrar un espai natural a la trama urbana, la continuïtat del torrent com a part urbà que permeti enllaçar les 

dotacions existents de Pep Ventura i la Muntanyeta. No s’alterarà la funcionalitat com a connector ecològic. 

 

Es defineixen així mateix previsions en les qualificacions de l’ordenació per tal possibilitar que alguns dels carrers 

perpendiculars al torrent del Salt puguin arribar fins a la seva traça i d’aquesta manera facilitar l’accés als 

ciutadans, l’accés per raons de manteniment i/o seguretat, obrir la possibilitar que la vialitat pugui creuar la riera, 

etc. 

 
ACTUACIONS EN URBANITZACIONS 
 

REVISIÓ NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

A les urbanitzacions s’ha portat a terme una revisió de la normativa urbanística en coherència amb el criteri de 

major compacitat de l’edificació en aquelles zones més properes al nucli urbà i al mateix temps de contenció del 

sostre edificable i reducció de l’impacte visual a les zones properes al parc i al sòl no urbanitzable fomentant 

encara més que en l’actualitat mecanismes de protecció i posada en valor del medi ambient.  

 

En aquesta línia a les qualificacions 5b, 5c, 5e  s’han introduït diferents criteris normatius encaminats a disminuir 

l’alçada reguladora màxima i que a la vegada permeten un increment del nombre d’habitatges i en alguns casos 

de l’ocupació en parcel·la, considerant en un sòl valor l’edificació principal i auxiliar. 

 

Igualment, amb el principi de donar major compacitat, atenuar la sortida de població jove del municipi i de 

permetre una lleugera densificació sense modificar els paràmetres d’edificabilitat s’ha optat per modificar en 

alguns àmbits algunes de les qualificacions previstes amb parcel·la mínima de 1000 m2 (anteriorment A5-2) i 

passar a considerar-les a la qualificació 5b amb parcel·la mínima de 800 m2. Independentment de possibles 

agrupacions, això permetrà reparcel·lar en el casos de parcel·les majors o iguals de 1600 m2 que respecte la 

parcel·la mínima anterior de 1000 m2 implicaria la possibilitat de dos habitatges en parcel·les superiors a 1,6 

vegades la parcel·la mínima anterior. 

 

La mateixa consideració s’ha portat a terme pel que fa a les anterior qualificacions previstes amb parcel·la mínima 

de 1200 m2 (anteriorment A5-5) que han passat a parcel·la mínima de 1000 m2. 

 

Així mateix i pel que fa al nombre d’habitatges per parcel·la en les zones d’aquestes qualificacions (800, 1000 i 

2000) fora de límit de protecció ambiental (qualificacions amb el distintiu PA) no es considera com anteriorment la 

línia de façana permetent l’edificació de dos habitatges en una parcel·la sempre que la superfície de la parcel·la 
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sigui igual o superior a dos mòduls de parcel·la mínima. A la normativa urbanística es defineixen així mateix els 

criteris d’agrupació d’habitatges en tots els casos. 

 

A les zones dins el límit de protecció ambiental que es comenta a continuació (qualificacions amb el distintiu PA) 

es segueix regint aquest principi per les consideracions de línia de façana. 

 

En relació a aquelles àrees de sòl urbà en contacte amb un entorn natural del sòl no urbanitzable i del Parc 

Natural límit s’ha definit un límit de protecció ambiental on s’han introduït variants a les qualificacions ja existents 

(passant a portar el distintiu PA) a fi de disminuir l’impacte visual recollint reduccions pel que fa als paràmetres 

sobre l’edificabilitat, el nombre d’habitatges per parcel·la i els criteris d’enjardinament). S’ha definit la delimitació 

de protecció ambiental atenent a la suma de diferents criteris (inclosos a la documentació gràfica d’informació 

urbanística) com són el pendent de les parcel·les, les condicions de visibilitat respecte els punts amb més 

densitat de fluxos, el grau de consolidació de les zones i la proporció actual de parcel·les vacants. 

 

 

PROPOSTES I SECTORS DE PLANEJAMENT 

 
Es tracta d’actuacions repartides en diferents punts del municipi que tenen com a objectiu principal la 

revitalització de buits urbans que provenen del planejament vigent i que no han estat desenvolupats al llarg 

d’aquest temps, així com sòls amb potencial estratègic al municipi i amb previsió de canvi d’ús.  

 

 

SECTOR CAVALL BERNAT 

 

Es planteja la transformació d’ús de sòl vacant qualificat al planejament anterior com a ús comercial al sector de 

Cavall Bernat. Es tracta de sòls que no s’han desenvolupat. Es pretén generar nou sòl destinat a equipaments 

que permeti evitar una excessiva concentració d’equipaments al centre del municipi  i d’aquesta manera facilitar 

la proximitat dels nous equipaments a la població de les urbanitzacions ubicades a les cotes més altes. 

 

EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES A LA RIERA DE LES ARENES 

 

Amb façana a la carretera de Terrassa – Talamanca i travessat per l’avinguda Rocafort que actualment uneix les 

dues marges de les Arenes passant pel llit de la riera es pretén una nova distribució dels sistemes d’equipaments 

i espais lliures de manera que es generi nova dotació de sòl d’equipaments, zona de dotacions i serveis (clau 8) i 

a la vegada es realitzi previsió per a la futura ampliació del magatzem de la brigada municipal i de la deixalleria. 

La transformació del sector amb una nova qualificació de sostre residencial amb façana a la carretera de 

Terrassa – Talamanca ha de permetre així mateix la urbanització de la xarxa viària en aquest punt així com la 

construcció d’un nou viaducte conformant la xarxa viària estructurant del municipi que permeti salvar el desnivell 

de la riera de les Arenes sense travessar la seva llera. 
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2.3.2. SÒL NO URBANITZABLE 
 

La ubicació de Matadepera, a la falda del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac, amb més 

d’un 60% del terme municipal formant part d’aquest parc, determina el tractament del sòl no urbanitzable i del 

sistema d’espais lliures del municipi, estretament vinculat a la relació amb el Parc i amb la lògica de continuïtat 

del sistema d’espais lliures des d’un punt de vista territorial. 

 

Així mateix, l’anàlisi al seu marc territorial, Matadepera forma part de la xarxa de sistemes connectors dels espais 

naturals lliures de l’Àrea Metropolitana, precepte que s’ha de tenir en compte des del punt de vista de la 

planificació i gestió del sòl no urbanitzable i dels espais lliures del municipi que connecten la Plana del Vallès amb 

el Parc Natural, a fi i efecte de dotar les intervencions de sentit territorial. 

 

El Pla General d’Ordenació de 1983 anteriorment vigent, determinava les següents figures de sòl no urbanitzable: 

 

− parc natural o reserva natural (RN) 

− parc natural o reserva natural qualificada (RNQ) 

− parc natural o reserva agrícola (RA) 

− agrícola i forestal (diverses figures) 

− protecció de marges torrencials . forestal I (C3) 

− sistemes de protecció de rieres i torrents (R) 

 

Pel que fa als criteris de zonificació i en relació a les figures destinades a l’àmbit del Parc Natural, el POUM recull 

les del planejament anterior adaptant tan sols la terminologia. En relació a les diferents figures destinades a 

l’agrícola i forestal el POUM distingeix entre agrícola de valor (21) i sòls de Parc Natural Municipal d’interès 

ecològic i paisatgístic (24). Pel que fa a la protecció de marges torrencials s’ha assimilat als sòls d’interès 

ecològic i paisatgístic (24). Es manté el sistema de protecció de rieres i torrents com sistema hidrogràfic (HI). 

 

Pel que fa a la nomenclatura el POUM adopta la terminologia recollida als criteris per a la sistematització dels 

codis d’identificació en el planejament urbanístic de la DGU – DPTOP: 

 

− parc natural – zones d’interès natural (clau 25b) 

− parc natural – zones d’alt interès ecològic i paisatgístic (clau 25a) 

− parc natural – zones agrícoles (clau 25c) 

− parc natural municipal d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24) 

− agrícola de valor (clau 21) 

− sistema hidrogràfic (clau HI) 

 

 

PARC NATURAL 

 

El sòl no urbanitzable del municipi que forma part del parc natural està format per aproximadament 1524 ha., i 

queda regulat pel Pla Especial de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, amb Modificació del Pla Especial de Protecció 

del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natura de Sant Llorenç del Munt i l’Obac de 1997. El gestiona la Diputació 

de Barcelona. En el capítol II del  text normatiu d’aquest Pla es regulen els usos i les condicions bàsiques de 

l’edificació d’aquesta àrea protegida. El criteri principal per la intervenció en els edificis de caràcter patrimonial és 

la conservació i recuperació de les constants arquitectòniques i tipològiques. Tanmateix s’admet la reconstrucció 

de les edificacions tradicionals que es trobin enrunades totalment o parcialment.  

 

El Pla, de manera conjunta amb el Parc, delimitarà les relacions del parc amb la trama urbana, intervenint en el 

tractament de les portes principals d’entrada al parc des dels carrers de les urbanitzacions del municipi, així com 

la determinació de les actuacions necessàries de millora de la xarxa viària bàsica i immediata a la trama urbana a 

fi i efecte de complir les mesures de prevenció d’incendis forestals establertes en la llei 5/2003 de 22 d’abril de 

mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 

urbana.  

 

NORMES URBANÍSTIQUES 

 

Des de la Normativa Urbanística del POUM les condicions d’ús de les zonificacions d’agrícola de valor (clau 21) i 

d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24) s’han fet més restrictives i s’han assimilat les condicions general d’ús a 

les admeses a la zonificació parc natural – zones d’interès natural (clau 25b). 

 

CATÀLEG DE BÉNS I MASIES 

 

Des del Catàleg de béns i masies integrant del present POUM es regulen les intervencions possibles sobre el 

patrimoni i les edificacions i cases rurals existents en sòl no urbanitzable. En línies generals no es permet 

augment del volum edificat i es plantegen estratègies per a procedir a la seva rehabilitació, reforma i consolidació 

contemplant els supòsits de l’article 47 de la LUC on es descriu el règim d’ús de sòl no urbanitzable. 

 

ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 

 

Pel que fa a la zonificació urbanística específica per al sòl no urbanitzable, i com es recull a la corresponent 

normativa urbanística, comprèn els terrenys que no són necessaris per al desenvolupament urbà i aquells que 

pels seus valors agrícoles, forestals, de protecció preventiva, de protecció territorial en reconeixement dels valors 

del territori i de protecció especial o màxima protecció derivada de la legislació sectorial han de ser objecte de 

conservació i protecció. Essencialment es desenvolupa als articles 32, 47 i 58 de la LUC. 

 



MARÇ DE 2007              MEMORIA JUSTIFICATIVA PÀGINA - 34 -

 
 

 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA 

DIRECCIÓ DEL PROJECTE:    

COMISSIÓ DE TREBALL DEL PLA 

EQUIP REDACTOR:  

 

 

S’han considerat les qualificacions següents: 

 

PARC NATURAL – ZONES D’ALT INTERÈS ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC, ZONES D’INTERÈS NATURAL, 

ZONES AGRÍCOLES (CLAUS 25a, 25b, 25c) 

 

Comprèn els espais naturals protegits integrants del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, en aquest 

cas amb protecció derivada de la corresponent legislació sectorial. Són els sòls en què concorren valors que 

justifiquen un grau de protecció altament restrictiu. Es regulen mitjançant el Text Normatiu de la Modificació del 

Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai Natura de Sant Llorenç del Munt i l’Obac de 

1997. Als capítols V, VI i VII es regulen les determinacions específiques per a cada tipus de zona (25a, 25b i 25c). 

 

SÒLS PARC NATURAL MUNICIPAL D’INTERÈS ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC (CLAU 24) 

 

Inclou el terrenys forestals que no estan compresos dins del Parc Natural i defineixen el paisatge i l’estructura del 

territori formant importants extensions boscoses en contacte amb el Parc, així com els espais d’inferior extensió i 

densitat que s’estenen per sobre de les serres i el fons de les valls de la depressió. 

 

AGRÍCOLA DE VALOR (CLAU 21) 

 

Sòls que el pla delimita amb la finalitat de donar-los protecció per raó dels seus valors agrícoles. Unitats 

d’explotació tradicional agrícola formats per la masia i les terres de cultiu immediates a la mateixa, els quals no 

estan inclosos dins l’espai del Parc Natural. 

 

SISTEMA HIDROGRÀFIC (CLAU HI) 

 

Conjunt d’espais lliures del cicle de l’aigua: rius, rieres, torrents, làmines d’aigua, fonts naturals que estructuren el 

territori. L’àmbit del sistema (HI) és coincident amb el domini públic hidràulic definit per l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA). 
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2.3.3. SÒL URBANITZABLE 
 

 

Es presenten en aquest capítol les principals determinacions del POUM pel que fa al sòl urbanitzable. S’adjunten 

així mateix les fitxes de text corresponents a tots els polígons i sectors de planejament considerats. Les 

corresponents fitxes gràfiques detallades es troben al TOM II (Documentació Gràfica) del POUM amb el codi de 

plànols O.5. i el número corresponent i coincident amb la fitxa de text.  

 
 
INTERVENCIONS EN SÒL URBANITZABLE 

 

Pel que fa al sòl urbanitzable a partir de les determinacions del Pla General d’Ordenació Urbana de 1983 s’han 

desenvolupat la major part de les previsions pel que fa a sòl urbanitzable. Concretament s’ha aprovat i urbanitzat 

el planejament derivat per a Can Solà del Racó, Can Vinyers, Mas Sot II i Can Duran. 

 

El POUM segons els criteris i objectius presentats en aquesta memòria no preveu nou sòl amb classificació 

d’urbanitzable. Es recull tan sols a continuació el sector previst de Can Candi al planejament anterior que s’haurà 

d’adaptar al criteris de la legislació actualment vigent (desenvolupament residencial en densitat baixa (30d)). 
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2.4. QUADRES DE DADES 

QUADRE 1. QUALIFICACIONS EN SÒL URBÀ

CLAU Descripció m²
m² sostre aprox. 

residencial
%

SISTEMES 3.769.364 44,20%
XV1 Xarxa territorial bàsica 65.811 0,77%
XV2 Xarxa bàsica local 70.274 0,82%
XV3 Xarxa viària complementària 892.797 10,47%
XVr Vialitat de trànsit restringit 77.782 0,91%
VP1 Espais lliures / zones verdes - parcs 1.983.682 23,26%
VP3 Espais lliures / zones verdes - jardins urbans 241.451 2,83%
EQ Equipaments 187.182 2,19%
EQ1 Equipaments esportius 46.777 0,55%
EQ2 Equipaments docents 77.879 0,91%
EQ3 Equipaments administratius 863 0,01%
EQ4 Equipaments sanitaris - assistencials 587 0,01%
EQ5 Equipaments culturals - socials - religiós 627 0,01%
EQ6 Cementiri 9.689 0,11%
EQ7 Equipaments de nova creació 67.386 0,79%
TA Serveis tècnics i ambientals 10.670 0,13%
TA1 Serveis tècnics i ambientals-aigua 14.912 0,17%
TA2 Serveis tècnics i ambientals-energía 4.026 0,05%
TA3 Serveis tècnics i ambientals-depuració 2.715 0,03%
TA4 Serveis tècnics i ambientals-residus 13.085 0,15%
TA5 Serveis tècnics i ambientals-comunicacions radioelectriques 1.169 0,01%

ZONES 4.759.146 55,80%
1 Nucli antic 67.961 67.961 0,80%
4b1 Ordenació en illa oberta-ciutat jardí intensiva 35.362 26.521 0,41%
4b2 Ordenació en illa oberta-habitatge agrupat en filera 20.625 15.468 0,24%
4b3 Ordenació en illa oberta-habitatge agrupat en filera 31.254 20.315 0,37%
4d1 Ordenació en illa oberta-volumetria específica 1.881 1.881 0,02%
4d2 Ordenació en illa oberta-volumetria específica 8.051 7.104 0,09%
4d3 Ordenació en illa oberta-volumetria específica 5.514 6.265 0,06%
4d4 Ordenació en illa oberta-volumetria específica 14.159 7.360 0,17%
4d5 Ordenació en illa oberta-volumetria específica 2.358 641 0,03%
4d6 Ordenació en illa oberta-volumetria específica 13.352 5.340 0,16%
4d7 Ordenació en illa oberta-volumetria específica 21.129 4.219 0,25%
4d8 Ordenació en illa oberta-volumetria específica 7.362 7.362 0,09%
4d9 Ordenació en illa oberta-volumetria específica 3.519 2.639 0,04%
4d10 Ordenació en illa oberta-volumetria específica 7.744 3.294 0,09%
4d11 Ordenació en illa oberta-volumetria específica 832 1.331 0,01%
5a Cases unifamiliars aïllades (400m2) 374.085 224.451 4,39%
5b Cases unifamiliars aïllades (800m2) 932.161 372.864 10,93%
5b(PA) Cases unifamiliars aïllades (800m2)-protecció ambiental 321.358 112.475 3,77%
5c Cases unifamiliars aïllades (1000m2) 580.436 232.175 6,81%
5c(PA) Cases unifamiliars aïllades (1000m2)-protecció ambiental 749.070 262.175 8,78%
5d(PA) Cases unifamiliars aïllades (1500m2)-protecció ambiental 31.047 8.383 0,36%
5e Cases unifamiliars aïllades (2000m2) 254.895 50.979 2,99%
5e(PA) Cases unifamiliars aïllades (2000m2)-protecció ambiental 1.024.323 184.378 12,01%
5f.1 Cases unifamiliars agrupades amb jardí comunitari 90.734 54.440 1,06%
5f.2 Cases unifamiliars agrupades amb jardí comunitari 2.230 892 0,03%
8 Dotacions i serveis 55.701 0,65%
8e Dotacions i serveis-(Golf) 6.505 0,08%
9 Activitat econòmica 60.549 0,71%
14 Espais lliures privats de valor ambiental 34.950 813 0,41%

TOTAL 8.528.510 1681725,5 100,00%

Total de sòl urbà

 

 

 

QUADRE 2. QUALIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

CLAU Descripció m² %

SISTEMES
HI Hidrogràfic 499.810 2,97%
XV2 Xarxa bàsica local 8.263 0,05%
TA Serveis tècnics i ambientals 1.213 0,01%

TIPUS DE SÒL
21 Agrícola de valor 146.283 0,87%
24 D'interès ecològic i paisatgístic 1.780.117 10,57%
25a Parc natural - zones d'alt interès ecològic i paisatgístic 4.417.958 26,23%
25b Parc natural - zones d'alt interès natural 9.441.006 56,05%
25c Parc natural - zones agrícoles 550.429 3,27%

TOTAL 16.845.077 100%

(*) No inclou Catàleg de Béns ni PE de protecció de masies

Total de sòl no urbanitzable

 
 

QUADRE 3. QUALIFICACIONS EN SÒL URBANITZABLE

CLAU Descripció m² % m² % m² %

ZONES
30d Desenvolupament residencial-densitat baixa 41.983 100,00% 0 0 41.983 100,00%

TOTAL 41.983 100% 41.983 100%

Sòl urbanitzable 
delimitat. Sectors de 

l j t

Sòl urbanitzable no 
delimitat

Total de sòl 
urbanitzable

 

QUADRE 4. RÈGIM DEL SÒL

Superfície en 
m2.

%

Sòl urbà consolidat (SUC) 8.350.306 32,86%
Sòl urbà no consolidat (SNC) 178.204 0,70%
Total sòl urbà 8.528.510 33,56%

Sòl urbanitzable delimitat (SUD) 41.983 0,17%
Sòl urbanitzable no delimitat (SND) 0 0,00%
Total sòl urbanitzable 41.983 0,17%

Total sòl no urbanitzable (SNU) 16.845.077 66,28%

Superfície del municipi 25.415.570 100,00%

* la suma de les superfícies dels tres tipus de règim de sòl ha de donar el total de la superfície del m 
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QUADRE 5. SECTORS. ÀMBITS DE PLANEJAMENT I D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

NP RS FP NOM ÚS SUPERFICIE R I T A
EDIFICABILITAT 

BRUTA
Sostre máxim 

residencial
HTGES/HA EST/HA

1 SUC AG CAVALL BERNAT RESIDENCIAL/COMERCIAL 25.981 5.688,0 6.352,0 0,18 2.275,00 2,3 6
2 SUC AG CAMÍ MOLINER-CAVALL BERNAT RESIDENCIAL 21.095 21.095,0 0,20 4.219,00 3,3 7
3 SUNC PAU CAN TORRELLA - SANT LLORENÇ DELS PINS RESIDENCIAL 25.003 13.352,0 0,21 5.340,00 8,0 20
4 SUC AG RIERA-PG. DEL PLA-C/FOGAROSES RESIDENCIAL 11.106 7.600,0 0,41 4.560,00 17,1 19
5 SUC AG CAN VINYERS RESIDENCIAL 15.500 13.414,2 2,06 8.676,38 23,9 37
6 SUC AG C.D TERRASSA HOQUEI DOTACIONS I SERVEIS 76.380 55.571,0 0,29
7 SUNC PAU E. GENESCA-G. VALLES-R LLULL-A. PRAT RESIDENCIAL 15.049 8.257,0 0,33 4.954,00 13,3 20
8 SUNC PAU E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 1 RESIDENCIAL 2.095 1.646,0 0,47 987,00 19,1 4
9 SUNC PAU E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 2 RESIDENCIAL 2.085 1.633,0 0,47 979,00 19,2 4

10 SUNC PAU E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 3 RESIDENCIAL 1.972 1.541,0 0,46 924,00 15,2 3
11 SUNC PAU E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 4 RESIDENCIAL 2.151 1.681,0 0,46 1.008,00 18,6 4
12 SUNC PAU E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-PAVELLÓ 1 RESIDENCIAL 2.384 1.819,0 0,45 1.091,00 16,8 4
13 SUNC PAU E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-PAVELLÓ 2 RESIDENCIAL 3.643 2.738,0 0,45 1.642,00 16,5 6
14 SUNC PAU VERGE DE MONTSERRAT RESIDENCIAL 12.142 6.251,0 0,21 2.500,00 5,8 7
15 SUNC PAU RESIDENCIAL-C. D TERRASSA HOQUEI RESIDENCIAL 35.028 14.159,0 0,20 7.125,60 8,3 29
16 SUNC PAU PONT DEL GARROFER-ARENES RESIDENCIAL 863 524,0 0,36 314,00 11,6 1
17 SUNC PAU EPIC RESIDENCIAL 23.192 9.713,0 0,17 3.885,00 3,9 9
18 SUNC PAU CAMÍ DE CAN DURAN RESIDENCIAL 2.416 1.780,0 0,30 712,00 4,1 1
1 SUNC AA CRTA. SABADELL-BALMES RESIDENCIAL 6.974 5.514,0 0,89 6.265,00 71,7 50
2 SUC AA GOLF DE MATADEPERA EQUIPAMENTS 9.016
3 SUC AA CASA PERE ALDAVERT EQUIPAMENTS 2.691
4 SUC AA CRTA. DE TERRASSA-SANT JOAN VIALITAT 269
5 SUC AA SECTOR D'EQUIPAMENTS MONTCAU EQUIPAMENTS 12.501
1 SUNC PMU RAMON MIAS-SANT LLORENÇ-SANT JOAN RESIDENCIAL 925 576,0 1,85 1.709,00 162,2 15
2 SUNC PMU CAN PRAT RESIDENCIAL 41.173 8.234,6 0,08 3.294,00 2,4 10
3 SUNC PMU LA BOLERA RESIDENCIAL 1.109 831,8 1,20 1.330,80 45,1 5
1 SNU PEU PLA ESPECIAL RIERA DE LES ARENES ESPAIS LLIURES 303.080
2 SNU PEU PLA ESPECIAL RIERA - CENTRE URBÀ ESPAIS LLIURES 31.933
3 SNU PEU PLA ESPECIAL TORRENT DEL SALT ESPAIS LLIURES 60.319
1 SUD PPU CAN CANDI RESIDENCIAL 41.983 27.708,8 0,20 8.678,00 8,0 34

790.058 72.468,78 295

* totes les superfícies en m2. Edificabilitat bruta en m2 sostre/m2 sòl
* també es pot incorporar en aquest quadre els percentatges de cessions mínimes previstes pel POUM en aquests sectors

DENSITAT

TOTAL SECTORS

SÒL PRIVAT
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2.5. ANNEXES 

 

2.5.1. ANNEX 1. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 

 

Es presenta a continuació d’una banda el programa de participació ciutadana del Pla d’Ordenació Urbanística de 

Matadepera aprovat per l’Ajuntament de Matadepera, i de l’altra les conclusions del consell assessor urbanístic 

(previst dins del programa de participació ciutadana) i articulat mitjançant tres grups de treball (ordenació del 

territori, infrastructures - equipaments i sostenibilitat – medi ambient)  que han redactat les seves conclusions que 

han servit per a la redacció del present document del POUM. 

 

A l’annex 5 de la present memòria es recullen els integrants de cadascun dels òrgans i comissions definits des 

del programa de participació ciutadana. Comentar així mateix que durant el procés de redacció del POUM s’ha 

realitzat una important tasca de difusió des de la publicació mensual municipal anomenada La Gaseta de 

Matadepera i en alguna ocasió des de l’emissora de ràdio municipal. 

 

En data 14 de juny de 2005 el Ple de l’Ajuntament de Matadepera va acordar sotmetre a informació pública 

l’avanç del POUM durant 30 dies. Durant aquest procés i posteriorment fins a la redacció de la documentació 

d’aprovació inicial del POUM es van rebre suggeriments per parts de diferents col·lectius, ciutadans i ciutadanes i 

tots van ser considerats, estudiats i valorats des de la Comissió de Treball i van servir per a la redacció de la 

documentació d’aprovació inicial. Alguns d’ells van portar a acords reunions amb l’Ajuntament de Matadepera i en 

presència dels directors de l’equip redactor. Així mateix des de la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament es van 

impulsar i celebrar diferents reunions amb les associacions de veïns dels diferents barris i urbanitzacions del 

municipi. A banda d’això i com preveu el programa de participació ciutadana es van celebrar dues sessions 

obertes de participació al Casal de Matadepera, on es va convocar els ciutadans al seguiment i participació de la 

redacció del POUM. Una en motiu de l’inici dels treballs que va servir per a explicar i posar en funcionament el 

programa de participació i l’altre per explicar el contingut de l’avanç del POUM on es van exposar els criteris, 

objectius i solucions generals del planejament. 

 

Posteriorment, amb caràcter previ a l’aprovació inicial del POUM i d’acord amb les previsions del Programa de 

Participació ciutadana es va tornar a convocar i celebrar una nova sessió de participació al pavelló poliesportiu de 

Matadepera, oberta a totes els ciutadanes on es va presentar el contingut del document proposat per a la seva 

aprovació inicial. 

 

Posteriorment en el termini de dos mesos va tenir lloc el període d’informació pública a què es va sotmetre la 

documentació que integrava l’aprovació inicial del POUM, aprovada en sessió plenària del dia 12 de juny de 

2006, a partir de les publicacions: BOP núm. 141 de 14/06/2006, DOGC numero 4657 de 19/06/2006, Diari Avui 

15/06/2006, Diari de Terrassa 14/06/2006 i Tauler d’anuncis de 15/06/2006 a 30/09/2006 (ambdós inclosos) i que 

va finalitzar en data 30 de setembre de 2006. 

 

El procés d’informació pública iniciat després de l’aprovació inicial del la d’Ordenació Urbanística de Matadepera 

(POUM Matadepera)  el dia 12 de juny de 2006 va durar fins al dia 30 de setembre del mateix any, d’acord amb 

els terminis establerts en l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel que s’aprova el Text Refós de 

la Llei d’Urbanisme de Catalunya. Durant aquest període es van presentar cent vint-i-sis al·legacions. 

 

El document annex a aquest POUM amb les consideracions i resolució a les al·legacions presentades té per a 

objecte donar resposta a les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública de l’aprovació inicial 

del Pla d’Ordenació Urbanística de Matadepera (POUM Matadepera), d’acord amb l’establert els articles 23.5.b i 

106.3 del  Decret 305/2006 de 18 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

 

Com es pot constatar en l’esmentat annex, de les 130 al·legacions es proposa l’estimació total de 29, l’estimació 

parcial de 41 i la desestimació de 54. En 1 al·legació s’estimen totalment alguns aspectes i d’altres es desestimen 

i finalment en les 5 al·legacions restants es desestimen alguns aspectes i s’estimen parcialment d’altres. 

 

En aquest sentit, el procés d’informació pública ha permès consolidar els objectius i les propostes del POUM i 

sobretot contrastar-les i ajustar-les amb els afectats pels múltiples àmbits del planejament. El procés d’informació 

pública ha estat especialment fructífer de cara a reforçar les perspectives d’un alt grau d’execució d’aquest 

planejament en el futur. 

 

D’altra banda i en relació als convenis urbanístics vinculats al POUM i celebrats entre l’Ajuntament i particulars a 

l’annex 8 de la present memòria es recull la corresponent documentació. 

 

Finalment l’acord d’aprovació provisional es produeix novament per unanimitat en la sessió plenària del dia 28 de 

març de 2007. 
 
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

Es pretén aquí presentar el programa de participació ciutadana que ha acompanyat i ha servit per a la redacció 

del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Un procés que ha d’estar al servei de l’assoliment 

d’objectius de molt diversa natura com el de facilitar un consens bàsic de les propostes entre tots els grups 

polítics presents a l’Ajuntament, explicar i fer intel·ligible als ciutadans l’abast, possibilitats i oportunitats del Pla i 

facilitar la recollida d’opinions, criteris, punts de vista i explicació d’interessos dels distints col·lectius que són clau 

en el funcionament i en la convivència urbana. 

 

Després de la presentació de l’avanç es preveu la preparació d’una exposició en una oficina pública a fi de rebre 

suggeriments de veïns en general i d’entitats ciutadanes en particular.  
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Es recull a continuació de forma íntegra el programa de participació ciutadana aprovat per l’Ajuntament i publicat 

al butlletí oficial:  

 

 

Els articles 8 i 59 de la Llei 2/2002 de 14 de març d’urbanisme (desplegats al decret 287/2003 de novembre pel 

qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei d’Urbanisme), disposen que en la memòria dels plans d’ordenació 

urbanística municipal s’ha d’incloure, per a la seva aprovació per part de l’òrgan competent simultàniament amb 

l'acord mitjançant el qual es decideixi l'inici dels treballs de formació de les figures de planejament general, el 

programa de participació ciutadana que s’aplicarà en el decurs del procés de formulació i tramitació del pla fins a 

la seva aprovació, amb la finalitat de garantir els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en 

els processos de planejament i de gestió. 

 

Es considera necessari posar l’èmfasi en la necessitat de definir el planejament del territori, tot establint un marc 

de participació on es pugui donar veu als ciutadans i ciutadanes de Matadepera, i que permeti assolir un alt grau 

de consens i implicació en el planejament. 

 

Aquest programa pretén abastar les diferents fases d’elaboració dels documents del POUM amb la finalitat de 

facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius d’una banda, i la formulació d’al·legacions i suggeriments o 

propostes i alternatives, de l’altra. 

 

 
DIFERENTS NIVELLS DE PARTICIPACIÓ 

 

1. - Comissió de treball 

 

En l’àmbit intern de l’Ajuntament es crea una Comissió de Treball presidida pel regidor delegat d’Urbanisme i 

integrada pel regidor delegat de Medi Ambient, el regidor delegat de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica,i un 

regidor de cada un dels grups polítics de Convergència i Unió i del Partit Popular, l’arquitecte municipal i els 

directors de l’equip redactor. Es reunirà cada dues setmanes a les dependències municipals, i té per missió 

coordinar i seguir els treballs de redacció del POUM, així com gestionar i incorporar al planejament els processos 

del present programa de participació ciutadana i de difusió en general.  

 

 

2.-  Comissió de seguiment  

 

Estarà presidida per l’alcalde, i formada per tots els regidors dels grups municipals i la secretària de l’Ajuntament. 

A criteri dels components es podrà convidar a l’equip tècnic redactor i els tècnics municipals per realitzar 

exposicions de l’estat d’execució dels treballs. Es reunirà, si és possible, la darrera setmana de cada mes, i com 

a mínim una vegada cada 2 mesos, per valorar els aspectes generals de planejament i avaluar del procés de 

redacció del POUM. Les apreciacions de la comissió seran transcrites i lliurades a la comissió de treball. La seva 

posada en marxa es preveu el proper mes de novembre, un cop realitzada la publicació oficial del present 

programa.   

 

 

3.-  Sessions de participació 

 

Seran sessions periòdiques de difusió i participació, convocades per l’Ajuntament, i obertes a tots els veïns, 

entitats, associacions i responsables veïnals dels diferents barris. Es convocaran segons les necessitats i l’estat 

del procés de revisió del POUM. 

 

En la sessió inicial, que es preveu dins el mes de novembre, es presentarà el programa de participació ciutadana 

i es convocaran tres grups de treball: 

 

 1 - ordenació del territori,  

 2 – serveis, infrastructures i equipaments  

 3 – sostenibilitat i medi ambient 

 

Una persona externa a l’Ajuntament es designarà com a responsable de cadascun dels tres grups, a fi de 

garantir la transmissió d’informació a la Comissió de Treball. 

 

 

4.-  Consell Assessor Urbanístic 

 

L’objectiu del consell assessor urbanístic és el de generar, des de la perspectiva professional, un marc de reflexió 

multidisciplinar, que contribueixi als treballs de redacció del POUM 

 

Es pretén que la participació es faci efectiva amb la col·laboració de tècnics versats en la matèria (enginyers, 

arquitectes, biòlegs, advocats, geògrafs,...), designats pels grups polítics del consistori.  

 

El consell estarà presidit per l’alcalde i integrat per  tots els responsables dels grups de treball,  establerts en les 

sessions de participació. 

 

El consell assessor urbanístic, per raons operatives i d’eficiència, funcionarà per mitjà dels tres grups de treball.  

 

Cada grup de treball estarà integrat, a més del responsable esmentat, per un regidor de l’equip de govern, cinc 

tècnics designats pels diferents grups polítics municipals, l’arquitecte municipal o persona en qui delegui, un 

representant de l’equip redactor i un auxiliar administratiu. El nombre de participants no superarà la desena.  
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De cada sessió de treball s’aixecarà la corresponent acta. 

 

El regidor d’urbanisme, en tant que membre de la comissió de treball, li lliurarà els documents generats pel 

consell, per a la seva consideració. 

 

Aquest consell es posarà en marxa en la primera sessió de participació, i posteriorment es reunirà un cop cada 

mes, a les dependències municipals.  

 

 

5.- Exposició pública  

 

Aprovat pel Ple municipal l’avanç de planejament, s’exposarà al públic per un període de 30 dies. 

 

Un cop aprovat inicialment el POUM per part del Ple municipal, s’iniciarà el termini d’exposició pública per a la 

presentació d’al·legacions 

 

Està prevista també, la realització d’una sessió informativa per donar a conèixer el Pla. 

 

 

6.- Altres mitjans de participació 

 

Els ciutadans podran presentar els seus suggeriments i al·legacions pels següents mitjans:  

- Registre general de l’Ajuntament 

- Web municipal 

- La Gaseta 

 

A criteri de l’Ajuntament, assessorat per l’equip redactor, es podran crear altres mitjans de participació que es 

facin ressò dels possibles suggeriments dels ciutadans. 

 

 

7.- Àrees municipals 

 

A mesura que es desenvolupin els treballs, es convocarà si s’escau, als responsables de les diferents Àrees de 

l’Ajuntament.- Matadepera, 27 de novembre de 2004. 

 

 
CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC 
 

S’inclouen a continuació les conclusions aportades per part dels diferents grups de treball creats en el marc del  

consell assessor urbanístic, que han servit per la redacció del present avanç i a fi i afecte de què es considerin al 

llarg del procés de redacció del Pla, d’acord amb el què estableix el programa de participació ciutadana descrit: 

 

 

GRUP DE TREBALL ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

 
Àrea Tècnica de l’Ajuntament de Matadepera (c. Sant Quirze, 2 baixos) 

 

Document del CONSELL PER A L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI per la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística de 

Matadepera 

 

Matadepera, 11 de Març del 2005 

 

Equip treball:   Enric Genescà i Palau, president del Consell 

Rosa Riba i Cabana, en representació de PAM 

Anna Badia i Perpinyà, en representació d’ERC 

Emili Amat i Pérez, en representació del PSC 

Marc-P. Batlle i Santasussagna, en representació de CIU 

Esteve Riba i Genescà, en representació del PP 

 

Àlex Novellón i Blanc, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament 

Miquel Artigas Isart, arquitecte cap de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament 

Concepció Rosaura, administrativa 
 

 

 
ÍNDEX 

 

FONAMENTS DE LA REDACCIÓ DE L’INFORME DEL CONSELL ASSESSOR URBANISTIC DINS 

EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

CRITERIS I CONSIDERACIONS DE CARÀCTER GENERAL 

 

ANEX I CONSIDERACIONS DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA REUNIÓ PÚBLICA DEL 16 

DE MARÇ DEL 2005 AL CASAL DE CULTURA 

 

FONAMENTS DE LA REDACCIÓ DE L’INFORME DEL CONSELL ASSESSOR URBANISTIC 

DINS EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

Amb aquest escrit es vol donar uns criteris base dirigits al grup tècnic que està redactant el Pla d’Ordenació Urbanística del 

territori pel que fa a les directrius relatives al Planejament Urbanístic. Així mateix, pretén canalitzar inquietuds i opinions sobre 

quins conceptes s’han de tenir en compte en la redacció del Pla dins el marc del programa de participació ciutadana. 
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La participació ciutadana és representada dins el CONSELL, en primera instància, pels 5 membres elegits per cadascun dels 

grups polítics amb representació a l’Ajuntament. Aquest Consell és de durada limitada i finalitza la seva funció una vegada 

redactat el seu informe com a conclusió del Programa de Participació Ciutadana. El Consell canalitza la iniciativa, informació i 

participació a través del present informe, a fi d’incloure’l dins la Memòria dels Plans d’Ordenació Urbanística. 

 

El procés seguit per redactar el present informe, per poder incidir en els processos de planejament i de gestió, ha estat el de: 

 

- iniciar les activitats del Consell amb una presentació pública. 

 

- rebre informació de l’actual estat Urbanístic de Matadepera, en dues sessions amb tècnics de l’Ajuntament i Regidors 

 

- una sessió de debat sobre objectius a assolir i temes a tractar 

 

- dues sessions de discussió de temes i possibles solucions 

 

- una sessió de conclusions 

 

- i finalment una altra sessió pública per recollir noves idees i incloure nous temes de possible interès, contrastant-los amb el 

públic assistent. 

 

Cal tenir en compte però, que l’ajut que pugui representar la feina que el Consell ha fet per a l’Ordenació del Territori, no és 

vinculant, ni es pot responsabilitat d’aquest Consell la redacció final del Pla d’Ordenació Urbanística. Esperem però, que 

aquest informe sigui un suport clau per la redacció final del POUM, tal com es regula en la Llei 2/2002 del 14 de Març (del 

decret 

287/2003 per la Llei d’Urbanisme). 

 

CRITERIS I CONSIDERACIONS DE CARÀCTER GENERAL 

 

Passem a descriure a continuació punts de caràcter no específic i que afecten a la qualitat urbanística de Matadepera. La 

seva aplicació i inclusió en el Pla d’Ordenació farien evolucionar cap a una millora dels espais urbans quant a usos del sòl o 

de serveis. Amb ells, també es vol complementar des del punt de vista del Consell per a l’Ordenació del Territori, els criteris de 

Sostenibilitat i Medi Ambient 

 

- Millora de la qualitat arquitectònica. Creació d’un “comitè avaluador”: A fi d’evitar les construccions que causen un 

trencament en la continuïtat estètica del poble, i per donar una integració a l’entorn de noves edificacions, l’equip del consell 

estima convenient la creació d’un “comitè avaluador”. Aquest comitè, de funcions permanents 

i amb criteris independents de l’activitat administrativa de l’ajuntament, donaria uns punts de vista als tècnics de l’ajuntament 

per acceptar o estimar no oportunes les llicències d’obres, valorant-ne les seves característiques estètiques. Tanmateix, 

aquest comitè podria tenir funcions per aconsellar en temes no tan sols estètics, com per exemple l’ús de materials que poden 

ser perillosos en zones de l’entorn del parc (cases de fusta) o la possible no conveniència d’ajardinaments de climatologies 

dispars. La normativa del Pla ha de preveure i incloure l’existència i els criteris de treball del “Comitè Avaluador” 

 

- Regulació de l’arbrat i de l’ajardinament de les parcel·les: Informació, normalització i limitacions són essencials com a fita de 

l’administració local a fi d’evitar la plantació i manteniment de jardins formats per plantes de manteniment car, de gran consum 

d’aigua i de característiques diferents a les que són de la vegetació autòctona. Caldrà incloure la jardineria en els projectes 

d’obres i donar pautes de com fer-ho. 

 

- Incendis: Cal posar en debat i finalment incloure en el Pla un Projecte de Prevenció i Actuació en cas d’incendis forestals (un 

Pla de Prevenció i un Pla d’acció, que entenem que tindrà en compte el Consell per a la Sostenibilitat i el Medi Ambient). Però 

això, pel que fa el cas al nostre Consell d’Ordenació del Territori, representaria la inclusió de Normatives per a la:  

 

o Neteja de Parcel·les 

o Neteja de terrenys que limiten les zones urbanes 

o Neteja de zones verdes 

o L’ús de barbacoes, les seves característiques físiques i de posició a les parcel·les (dins una normativa de construcció 

urbanística) 

o Arranjar la xarxa de subministrament elèctric 

o Ordenació dels vials d’entrada, sortida i perimetrals de les urbanitzacions 

 

- Usos de l’aigua: Com a continuïtat del punt anterior, aquest Consell vol fer-se sensible també d’aquest tema. Veiem 

primordial i necessària la informació a la ciutadania sobre els costos reals que suposen la utilització de l’aigua d’ús domèstic. 

Sobretot la informació en els casos de futurs nous habitatges amb projectes d’edificacions 

presentats a l’ajuntament per la seva aprovació. A més seria convenient obligar a introduir espais reservats per a 

l’aprofitament d’aigua de pluja o limitar la construcció de piscines o jardins d’alt consum d’aigua. Veiem que serà necessària la 

regulació de l’ús de l’aigua, i això obliga a tenir en compte possibles barems que acabin en la 

creació d’unes Ordenances relatives al consum i ús de l’aigua. 

 

- Normativa d’edificacions: La normativa ha d’incloure obligacions sobre sostenibilitat (energia solar, estalvi energètic, 

reciclatge i d’altres). 

 

- Zones d’aparcament als accessos al parc: L’ajuntament de Matadepera hauria de fer un estudi juntament amb l’organisme 

que gestiona el Parc de Sant Llorenç, per veure les possibilitats de regular l’entrada de visitants al Parc. Seria convenient 

potenciar com a punt de sortida de visitants. L’interès d’aquesta mesura seria la de descarregar d’aparcament els carrers del 

voltant dels Dipòsits i Can Robert. 

 

En els següents punts fem referència a l’evolució demogràfica que Matadepera pot tenir en els propers anys. La concepció i 

origen agrícola que té Matadepera, passant per la creació d’urbanitzacions a la segona meitat del segle passat o les 

comunicacions i infrastructures limitades que ara tenim condicionen les actual previsions de futur que podem fer. El Pla 

d’Ordenació ha de donar solucions per a crear un model més sostenible, estant obligats però, a no perdre la qualitat de vida 

que el mateix model ens dóna. 

 

- Sostre màxim de població: Cal definir el sostre de població a partir de l’evolució demogràfica passada i del sostre potencial 

actual. Això ens donarà un punt de partida, però no necessàriament la magnitud desitjada. Caldrà analitzar el creixement 

vegetatiu i afavorir polítiques que garanteixin la no expulsió dels matadeperencs per causa dels preus de l’habitatge. Un cop 

determinat quin sigui el sostre de població a un horitzó determinat (15-20 anys) caldrà dimensionar el nou sostre edificable, 
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tenint en compte que cal aplicar coeficients que contemplin el fet del no esgotament dels índex d’edificabilitat per voluntat del 

propietari i d’altra banda que deixin un marge suficient per a evitar l’escassetat de sòl que afavoreixi l’especulació. Un cop 

obtingut el nou sostre edificable caldrà dimensionar les necessitats d’equipaments i serveis. Aquesta valoració és deguda a 

que s’intueix des del Consell la voluntat de no augmentar el sostre de població que hi ha actualment previst. I com a solució 

del què s’esmenta es creu necessària l’homogenització dels diferents perfils d’edificabilitat que hi ha. 

 

o Densificació de l’edificació en les zones properes al nucli urbà: Les diferències d’origen dels diferents polígons del 

poble han causat diferències en els tipus d’Ordenació i en els tipus d’edificació. Deixant de banda l’origen de la 

urbanització de cadascun dels polígons, i atenent a d’altres criteris com l’orografia del terreny, la distància al nucli 

central, la distància als equipaments o serveis, la distància a les vies de comunicació i l’edificabilitat dels polígons 

veïns, es podria intensificar l’edificabilitat d’algunes zones amb l’objectiu d’aconseguir una continuïtat lògica en la 

tipologia de tipus de sòl urbà . Això seria, per exemple, canviar l’especificació de zones de vivenda unifamiliar a 

plurifamiliar. 

 

o Esponjament en les zones properes al parc: A l’inrevés que el punt anterior, les característiques del terreny (pendents 

de parcel·les molt pronunciades), en zones allunyades i limítrofes al Parc, fan poc convenient la construcció 

d’habitatges. Per tant, es desaconsella la creació de noves zones urbanitzades. Les solucions que també s’apunten 

són la de permetre agrupar l’edificabilitat d’una parcel·la en la zona més lògica i no pas seguint les normes actuals. Per 

casos extrems i molt singulars es podria veure la possibilitat de concentrar les edificabilitats no utilitzades. Caldria 

valorar però, les repercussions econòmiques i legals d’aquestes actuacions. Es desaconsella també el promoure la 

densificació o noves urbanitzacions en zones allunyades del centre o distanciades per barreres que actualment 

impliquen una comunicació difícil amb la resta de la població. 

 

o Les reserves de sòl: Els canvis en la tipologia urbana de cadascuna de les zones actuals de Matadepera, vindrien 

acompanyades de les cessions que preveu la legislació vigent per aprofitament de terrenys a favor de l’Ajuntament i els 

usos que legalment hi són possibles. Aquestes cessions, serien en forma de terrenys, i si no fos possible per la 

grandària dels polígons, en forma de compensació econòmica. 

 

Agrupem en els següents punts, la visió que des del Consell tenim d’altres necessitats que es preveuen a Matadepera, i que 

impacten de tal manera que s’han de tenir en compte en l’ordenació del territori: 

 

- Habitatges protegits: El canvis que suposarien en la configuració urbanística del poble esmentats en els punts anteriors han 

de ser aprofitats per encabir-hi habitatges. Possiblement no cal que siguin tots del tipus de Protecció Oficial (habitualment de 

lloguer). També es pot promoure la figura del tipus d’Habitatge de Preu Concertat. I pensant, no tan sols per a joves, sinó 

també per a la gent de rendes baixes o de persones de tercera edat. 

 

- Zona Ajuntament i Serveis Públics: L’ajuntament ens ha informat del nou projecte d’ordenament de la zona de l’ajuntament 

(Policia Municipal, casal d’avis i pàrking dels Bombers). Compartim l’opinió de la conveniència d’accelerar aquest projecte, per 

incloure’l finament en el Pla d’Ordenació. El projecte, que inclou un Centre d’Assistència Primària i un aparcament, o una 

possible ampliació de l’Ajuntament donaria solució a unes creixents necessitats de serveis públics. 

 

- L’espai de la riera de les Arenes i altres torrents: És convenient el convertir la Riera en un punt d’enllaç tant longitudinal com 

entre les dues bandes. Això suposaria el fer més punts de pas, obrir carrers i enllaçar-los amb les vies que vénen de Terrassa 

i ordenar urbanísticament els terrenys que tindrien façana a aquests vials. En aquest espai es podrien intensificar zones 

verdes i també es podrien permetre les zones d’us terciari (de transports, comercials, petits tallers o magatzems de les 

empreses de serveis) hi podrien tenir cabuda. 

 

- Xarxa de subministrament i infrastructures: Tant pel que fa a la xarxa de subministraments o infrastructures públiques com, 

sobretot les privades, des de l’Ajuntament s’ha de contemplar l’obligatorietat de tenir-les actualitzades, en bon estat i preveure 

l’espai que necessiten. 

 

- Disposicions Transitòries: Fem esment d’aquestes disposicions, a fi de recordar el seu ús. Ens permetran mantenir 

situacions excepcionals i de naturalesa històrica, evitant que el Pla les converteixi en il·legals. 

 

- Zones en Municipis veïns: Cal dibuixar mitjançant convenis amb els municipis veïns, les voluntats que té Matadepera pels 

usos i perfils urbanístics de les zones que no són pròpiament del Terme Municipal de Matadepera. La seva proximitat i 

influència ens obliguen a tenir-los en compte. 

 

- Equipaments i la seva distribució: S’observa la infrautilització de certes zones actualment qualificades com a equipaments al 

voltant del nucli central, i que es troben molt ben situades estratègicament. Les necessitats creixents d’equipaments o altres 

usos dels terrenys en les zones més densificades del Terme Municipal fan preveure canvis en la seva utilització. És per això, 

que es creu convenient preveure ja els nous usos, a fi de poder ser aprofitades en un futur. Es mantindria el seu ús actual 

mitjançant una disposició transitòria temporal que el mantingués actualment dins la legalitat fins que aparegués la necessitat 

de la seva utilització. 

 

- Futur de les zones comercials: La inclusió de la vianalització del centre dins el nou Pla, ha de contemplar els usos 

Comercials, d’Oficines, Col·lectius, Culturals i Sanitaris, tant públics com privats, integrats i compatibles amb els d’habitatges. 

Possiblement la seva promoció passarà per la construcció d’aparcaments en zones estratègiques i que, tal com ens avança 

l’Ajuntament, ja es contemplen en la zona del mateix Ajuntament, la 

zona del Casal de Cultura, i en un futur a la zona del camp de futbol. 

 

- Indústria: Descartada la implantació industrial per la proximitat de polígons a Terrassa mateix, cal fer una reflexió sobre les 

mesures que afavoreixin la implantació d’activitats terciàries i de serveis. 

 

 

ANEX I CONSIDERACIONS DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA REUNIÓ PÚBLICA DEL 16 DE MARÇ DEL 2005 AL 

CASAL DE CULTURA 

 

 

El passat 16 de Març es va fer públic el text inclòs anteriorment. La invitació a la participació es va fer a través dels mitjans de 

comunicació a Matadepera dins el marc de participació ciutadana del Consell per a l’Ordenació del Territori. 

 

De les consideracions fetes del públic assistent, cal remarcar els següents punts com a possibles criteris o millores a tenir en 

compte en l’Avanç de Pla, com a idees donades pels assistents: 

 

- Comunicacions: La redacció del Pla ha de considerar la necessitat de facilitar la comunicació rodada pel centre del Poble. 
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Això és tant pel què fa a l’accés a les zones que limiten amb les de vianants com a facilitar l’entrada en direcció al centre. La 

voluntat seria la de no dificultar l’apropament dels cotxes als comerços. 

 

- Zona Industrial: Es demana que es destini una zona concreta per la ubicació de petits talles o serveis terciaris, a part des 

que puguin ser compatibles amb les d’edificis d’habitatges. 

 

- Urbanització d’un vial a la Riera: Concretant puntualment amb la possibilitat de crear una via de continuació al costat de la 

riera (paral·lela i al cantó del carrer Josep Porcar), els veïns demanen que el vial sigui de circulació lenta pels cotxes. Això 

seria per evitar que es converteixi en una via perillosa, tenint en compte que si es fan 

passos a la riera, aquests comunicarien el Casc amb l’escola de la zona de Verge de Montserrat. 

 

 

 

GRUP DE TREBALL SERVEIS, INFRASTRUCTURES I EQUIPAMENTS 

 
Document del CONSELL SERVEIS, INFRASTRUCTURES I EQUIPAMENTS per la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística 

de Matadepera 

 

Matadepera, 13 de Maig del 2005 

 

Equip treball:   Àngel Llobet, president 

Alfons Freixes, en representació CIU 

Genis Gamell, en representació PAM 

Miquel Lloveras, en representació ERC 

Joan Torredemer, en representació PP 

Francesc Figueres, en representació PSC 

 

Jordi Armengol, PSC, 2n tinent d'alcalde i regidor d'obres, i de comerç, turisme i promoció econòmica  

Diego Zamora, responsable obres i serveis (obres) 
 

 
Atenent les converses mantingudes en les reunions del Consell Assessor corresponent a “Infrastructures i Equipaments” com 

el resultat de la reunió oberta mantinguda el dia 31 de març de 2005, presentem un primer informe de conclusions.  Cal 

entendre el contingut com un conjunt de suggeriments al equip redactor del POUM de Matadepera. Entenen que el treball més 

significatiu del Consell Assessor es produirà a partir del debat de les propostes de l’equip redactor. 

 

 

1.- PROPÒSITS GENERALS 

 

• Concretar les bases per a un creixement sostenible de Matadepera. 

• Definir les infraestructures, equipaments i serveis necessaris garantint la sostenibilitat, 

• Obtenir sòl suficient per a la construcció d’habitatges a preu assequible. 

• Protegir el patrimoni arquitectònic, l’entorn natural i les condicions mediambientals. 

 

 

2.- MILLORAR LA MOBILITAT  

 

Més enllà de l’objectiu de facilitar una mobilitat en el conjunt de la xarxa del poble, entenem es prioritari  la resolució d’alguns 

problemes, aquells que més dificulten la funció de l’àrea central com a subministrador de serveis -comercials, sanitaris, 

culturals, d’esbarjo, administratius i financers- i a la vegada generadora de vida comunitària, de connexió i diàleg entre 

ciutadans. 

 
Cal doncs prioritzar les mesures que contribueixin a millorar l’accés al nucli central, enfortint a la vegada l’ús per a vianants i 

per tant facilitant l’aparcament de vehicles al més aprop possible. També l’accés a través del transport públic, interurbà però 

especialment l’urbà intermunicipal que al consolidar-se facilitarà la mobilitat de nens i gent gran, però també  s’hauria de 

contemplar com un instrument de dissuasió del vehicle privat. 

 

Cal també afavorir i promoure els desplaçaments a peu i amb bicicleta, determinant itineraris i donant-les-hi facilitats i 

al·licients. Cal potenciar els accessos a Matadepera principalment des de Terrassa i Sabadell, preveient l’accés a la futura B-

40 si és el cas i, sobretot, a la futura estació de  Can Roca dels EGC (transport públic, pàrquing de dissuasió ...). 

 

L’eix de la riera de les Arenes, mitjançant unes vies pels marges esquerra i dret han de facilitar una millor mobilitat entre barris 

i centre. La seva prolongació -prioritàriament marge esquerra- milloraria accessibilitat al municipi i a la connexió amb la xarxa 

de carreteres (autopistes, N-150 ....). 

 

Cal també facilitar la connexió entre barris i d’aquests al centre, salvant la riera de les Arenes: una ronda d’accés que 

connectés les dues carreteres per sota del barri de Can Massot. També cal preveure noves connexions a banda i banda de la 

riera: mínim un nou pont a l’altura de les Pedritxes i un de peatonal per connectar el centre amb la nova Escola i el barri Verge 

de Montserrat. 

 

Cal integrar el Pla Director del Centre i programar la seva execució. A la resta convindrà jerarquitzar els carrers, fitxant uns 

itineraris de primer nivell i protegint la tranquil·litat dels altres. En tot els carrers cal regular i limitar els excessos de velocitat i 

soroll que s’estan produint. 

 

 

3.- INFRASTRUCTURES: PROPOSTES A ESTUDIAR 

 

•Ferrocarril 

Perllongació línia FGC fins a Matadepera; mentre, assegurar connexió a la futura estació de Can Roca (Autobús i Park & 

Ride)  

 

•Quart cinturó 
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Convé una bona connexió amb la B-40 per mitjà de la carretera de Terrassa a Talamanca i si és possible una altra connexió 

mitjançant la carretera de Matadepera a Sabadell.   

•Pont entre Les Pedritxes i Cavall Bernat  

Cal definir la ubicació d’un nou pont sobre la riera de les Arenes per connectar els barris de Les Pedritxes i Cavall Bernat entre 

la carretera de Terrassa a Talamanca i el carrer Rocafort.  

•La riera de les Arenes 

El marge esquerre de la riera de les Arenes ha de ser un eix important per a les comunicacions. Cal estudiar també la 

comunicació viària entre els dos marges al llarg de tota la riera,  i també la comunicació peatonal entre Verge de Montserrat i 

el centre mitjançant una passera i escales mecàniques o similars. 

•Els torrents 

 Cal  protecció i policia de rieres i torrents per evitar situacions de risc i definir la programació i neteja de forma 

sistemàtica  

 
 

4.- EQUIPAMENTS 

 

El nou POUM ha d’incloure una previsió del sòl per equipaments, conseqüència de les necessitats i voluntats de millora actual 

i també dels creixement dels propers anys. Cal reordenar els usos en algun cas, com traslladar l’actual camp de futbol, per 

configurar una centralitat de caràcter cultural i d’esbarjo (Teatre-Auditori i Escola de Música). També proposem replantejar la 

funcionalitat de l’actual golf municipal, la proximitat al centre i al tractar-se de terrenys plans, podrien acollir en un futur 

equipaments més necessaris de difícil ubicació.  

S’adjunta llistat: 

 

• Nova zona esportiva 
 
Un nou camp de futbol, un d’hoquei, pistes de tennis i frontó entre altres. Cal concentrar aquests equipaments 

 

• Teatre – Auditori i Escola de Música 

• Centre d’Atenció Primària  

• Piscina coberta 

La piscina coberta hauria de situar-se al costat de les actuals piscines municipals.  

 

• Noves escoles de primària i segon Institut  

En funció del sostre de població que és defineixi  cal preveure aquests nous equipaments. Aquests podrien facilitar la creació 

d’una nova centralitat on també s’hi podrien ubicar nous serveis administratius. 

 

• Escola Bressol 
 

Cal disposar com a mínim d’una Escola  Bressol pública per als nens i nenes de 0 a 3 anys. 

 

• Centre “Porta Parc Sant Llorenç” 
 
Funcions: Acollida visitants, informació, aparcament. Inici recorreguts a peu, àrea lúdica, aules de formació, centre 

d’estudis...Objectiu: potenciar i ordenar les visites al Parc. 

 

• Residència geriàtrica 

Cal preveure un equipament públic o privat per resoldre les necessitats d’assistència de la gent gran. 

 

• Altres equipaments 

Estació de servei. Cal definir aquest tipus d’equipament i fer-ne la corresponent reserva de sòl  Allotjaments rurals  

Cal fer les reserves de sòl necessàries per a cobrir futures demandes d’allotjament lligades a  ofertes culturals, esportives o 

turístiques 

 

• Golf  

Cal replantejar la funcionalitat d’aquest equipament municipal en regim de concessió a 50 anys. 

 

 

5.- XARXES DE SERVEIS 

 

• Clavegueram 

Sistema unitari que rep les aigües fecals i les pluvials d’algunes cobertes i embornals. Hi ha alguns diàmetres 

infradimensionats. 

Calen plànols actualitzats i digitalitzats de la xarxa existent (plantes i longitudinals, amb indicació de materials i estat) 

 

• Enllumenat públic 

Hi ha una part important d’ell que és deficient  

 

• Abastament d’aigua potable bastament d’aigua potable 

La portada d’aigua des de Terrassa mitjançant la canonada Can Boada /Can Candi i els corresponents bombejaments ha 

permès assegurar els cabals necessaris fins ara. Cal però dur a terme una política d’equilibri de pressions i de reposició 

continuada de canonades. 

Xarxa força obsoleta. Cal disminuir el consum.  Nova cultura de l’aigua. 

 

• Gas natural 

La situació es desequilibrada segons els barris de Matadepera. La xarxa és actual però no arriba a tot el poble; caldria fer un 

conveni per poder garantir el seu subministrament. Cal disposar de plànols actualitzats de la xarxa existent. Xarxa incompleta.  

 

• Electricitat 
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Xarxa antiga, dissenyada amb uns altres paràmetres que els actuals i en un estat de conservació, en general, força dolent. 

Mesures per afavorir l’estalvi energètic, i ús d’energies alternatives. 

 
• Telefonia  

Hi ha zones sense cobertura per a la telefonia mòbil el que, unit al fet que no hi ha més línies disponibles fixes, fa que alguns 

veïns quedin incomunicats. 

 

• Societat de la Informació   

Cal preveure la implantació de les noves infrastructures tecnològiques (Banda ampla, ADSL, Xarxes Wi-Fi,..)  

  

Amb motiu doncs de la redacció de la revisió del PGOU, és aconsellable encarregar la confecció dels plànols actualitzats de 

les diferents xarxes existents així com les anàlisis funcionals dels diferents serveis per tal de, coneixent les diferents realitats, 

procedir a planificar totes aquelles accions que permetin de manera progressiva millorar l’estat actual dels serveis, establir 

convenis quan s’escaigui, executar obres mitjançant contribucions especials de millora on toqui  i obtenir subvencions on sigui 

possible.  

 

En definitiva convindria recollir un diagnòstic sobre la situació actual i proposar uns objectius de millora. 

Aquestes són les reflexions expressades fins avui en els treballs del nostre Consell. 

 

 

 
GRUP DE TREBALL SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 

 
Document del CONSELL DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT per la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística de 

Matadepera 

 
Matadepera, 09 de Maig del 2005 

 

Equip treball:   Guillem Montagut Marques, president i en representació CIU 

Joan Vila Pujol, en representació PP 

Josep Maria Serena Sender, en representació PSC 

Joaquim Carrera Serra, en representació PAM 

Iago Otero Armengol, en representació ERC 

 

Jordi Comas Rovira, ERC, 1r tinent d’alcalde i regidor d’hisenda i medi ambient 

Fredi Pujal Vives, responsable medi ambient 

Maria Antònia Gutés Turu, auxiliar administrativa 

 

Redacció de l’informe i contacte: 

Iago Otero Armengol 

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) 

93 581 2532 

A/e: iago.otero@uab.es 

 
Col·laboradors: 

Ricard Farriol 

Toti Garcia 

Quim Vancells 

Anna Badia 

Roser Domènech 

Núria Gassó 

Maties Serracant 

Llorenç Sáez 
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ANNEX 1: ESPÈCIES QUE PEL SEU INTERÈS ESPECÍFIC, PER DETERMINADES CARACTERÍSTIQUES FENOLÒGIQUES O PER 
QÜESTIONS DE PAISATGE NO S’HAURIEN DE TALLAR EN PARCEL·LES AMB TERRENY FORESTAL  
 
ANNEX 2: LLISTA D’ESPÈCIES AMB COMPORTAMENT BIOINVASOR I PRINCIPALS PROBLEMES AMBIENTALS ASSOCIATS  
 
ANNEX 3: CLASSIFICACIÓ DE LES ESPÈCIES SEGONS LLUR INFLAMABILITAT  
 
ANNEX 4: LLISTA D’ESPÈCIES AMB BAIXA INFLAMABILITAT QUE ES PRIORITZARAN  

 

 
1. MEDI NATURAL 

 

1.1 Connectivitat ecològica 

 

La connectivitat ecològica del municipi de Matadepera ha de quedar garantida amb les noves solucions de planejament. El 

sistema de torrents, que constitueix el principal espai de connexió ecològica del municipi, ha de quedar lliure de qualsevol 

previsió d’actuació urbanística (torrents de la Riba, de Les Pedritxes, del Rajant, de la Font de Querol, d’Abeuradors, de Can 

Solà i dels Rossos). Alguns d’aquests torrents es troben qualificats com a Sistema de Parcs i altres com a Sistema de Rieres i 

Torrents. Es podria pensar en donar aquesta darrera qualificació a aquells torrents que no la tenen. 

 

Caldria aplicar mesures correctores a la zona d’equipaments de l’EPIC, que interromp el torrent de la Font de Querol pel que 

fa, sobretot, a permeabilitat de fauna. En cas que calgui utilitzar l’actual zona de la Deixalleria per ubicar-hi altres equipaments 

municipals, cal preveure mesures que garanteixin la permeabilitat de fauna i la continuïtat de la coberta vegetal de la riera de 

les Arenes.  

 

Cal tenir present que els connectors ecològics han de ser amples. Per qüestions de connectivitat supramunicipal es pot acudir 

al sistema d’assessorament SITXELL, de la Diputació de Barcelona. 

 

Qualsevol previsió de planejament i usos/accessibilitat per la riera de les Arenes ha de tenir en compte la zonificació que 

prepararà el Consell Local del Medi Ambient, respecte la conservació de les comunitats vegetals d’interès, el tractament de la 

vegetació de la llera i les recomanacions per a l’ordenació de l’ús públic. 

 

1.2 Qualificació de la franja de la Carena de la Costa del Tet, el Montrodon, els Rossos i el Pujol 

 

Actualment aquesta zona és qualificada com a sòl agrícola i forestal, amb l’excepció del turó del Pujol, que és sistema de 

parcs. Creiem que la millor destinació per aquests terrenys és que passin a formar part del Parc Natural de Sant Llorenç del 

Munt i l’Obac, degut al seu interès natural, paisatgístic i històric. Es proposa instar la Diputació de Barcelona a incloure’ls al 

Pla Especial de Protecció del Medi Físic i el Paisatge de l’Espai Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i donar-li la 

qualificació urbanística i la normativa d’ús adequada per aquesta finalitat. 

 

El territori esmentat, a més, forma part de la Via Verda Sant Llorenç-Collserola, un projecte que pretén assegurar la 

connectivitat ecològica entre els massissos de Sant Llorenç del Munt i Collserola. El Manifest de Sant Celoni, que l’Ajuntament 

de Matadepera podria firmar i donar suport, fa una crida a les entitats i les administracions implicades pel reconeixement, 

entre d’altres, de la Via Verda Sant Llorenç-Collserola. La declaració d’aquesta zona com a Parc Natural és coherent amb el 

projecte de la Via Verda. 

 

1.3 Relacions amb el Parc Natural 

 

Apostem per la substitució de l’accés de Can Robert pel de la Torre de l’Àngel. Entenem que la pista que porta de la 

urbanització de Can Robert fins a la masia i la pista que porta a Can Robert des de la Torre de l’Àngel haurà d’estar tancada 

als turismes per tal de reduir la freqüentació humana als camins d’accés a Can Robert i La Mola. Aquestes mesures s’haurien 

de vincular a una correcta ordenació de l’ús públic de la Mola, que passa per reduir-ne la freqüentació i la pressió ramadera, 

establir un programa de minimització i gestió de residus i fomentar l’ús d’energia solar. 

 

Cal resoldre també la qüestió de l’edifici propietat de la Diputació de Barcelona de la plaça de Sant Llorenç. Respecte la masia 

de Can Robert, es podria plantejar la seva recuperació en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. 

 

1.4 Qualificació i ús dels terrenys de l’actual camp de golf 

 

La situació actual es caracteritza pel següent. D’una banda, des del punt de vista ambiental, trobem un paisatge impropi del 

clima mediterrani, dominat per una coberta herbàcia que es manté tot l’any verda, unes basses que a priori són impermeables, 

etc. Es constata que el camp de golf ocupa una gran superfície de sòl públic. El municipi de Matadepera, amb les seves 

previsions de creixement, necessita sòl per situar-hi equipaments de primera necessitat, com un nou institut o una nova 

escola. Des del punt de vista social, s’ha produït un canvi d’ús del territori amb la urbanització de la zona i la construcció del 

camp de golf. La zona agroforestal de Can Vinyés i el torrent de la Sitja tenien un valor emocional important per molts 

habitants de Matadepera. 

 

D’altra banda, la construcció del camp de golf privat “El Prat” i el camp de golf públic “Vallès” als plans de Can Bonvilà i 

Torrebonica representa una oferta immillorable pels habitants de Matadepera que volen practicar aquest esport. A més, Un 

camp de golf de les característiques del de Matadepera no representa un valor afegit per a la urbanització i les parcel·les 

alhora d’atraure habitants i/o clients. 

 

Per tot plegat, proposem: 

 

- Negociar amb el Club de Golf el rescat de la concessió actual, per tal que l’Ajuntament recuperi l’ús dels terrenys; 

- Destinar els terrenys del forats 1 i 2 a equipaments municipals o habitatge social; 

- El paisatge agroforestal tradicional, en recessió al Vallès, és cada vegada més valorat per la societat, i es pot considerar un 

valor afegit per a l’atracció de visitants. Per la resta de l’actual camp de golf proposem un treball de restauració paisatgística 

que recuperi la morfologia original de la zona. 

 

2. RECURSOS NATURALS 

 

2.1 Aigua 

 

Cal redactar i aprovar una ordenança d’estalvi d’aigua, amb les mesures següents: 

 

- Sistemes d’estalvi d’aigua: Tots aquells mecanismes i instal·lacions que garanteixin un estalvi eficient del consum d’aigua, 
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així com una reutilització d’aquesta per a una utilitat diferent; 

- Sistemes de captació d’aigua de pluja: Tots aquells mecanismes i instal·lacions que garanteixin la recollida i 

emmagatzematge de l’aigua procedent de la pluja; 

- Sistemes d’aigua sobrant de les piscines: Tots aquells mecanismes i instal·lacions que garanteixin la captació i 

emmagatzematge de l’aigua procedent dels sistemes de renovació d’aigua de les piscines; 

- Airejadors: Economitzadors de raig per a aixetes i dutxes que redueixin el cabal d’aigua; 

- Sistemes d’aigües grises: Tots aquells mecanismes i instal·lacions que garanteixin la reutilització mitjançant la reconducció i 

depuració de les aigües de banyeres i dutxes per omplir les cisternes dels vàters. 

 

L’ordenança d’estalvi d’aigua podria establir un objectiu de reducció del consum, en la línia dels valors de consum per persona 

i dia que proposa l’Agència Catalana de l’Aigua, i un horitzó temporal per assolir-lo. Seria interessant estudiar la possibilitat de 

fer que les mesures de l’ordenança fossin aplicables a edificis ja existents. Alguns exemples d’ordenances d’estalvi d’aigua 

són la de Sant Cugat del Vallès i la del Figaró-Montmany. Els edificis de serveis municipals haurien de ser pioners en el 

compliment de la nova ordenança. Una altra direcció en la qual caldria treballar per l’estalvi d’aigua és en la disminució de les 

pèrdues de la xarxa d’abastament. 

 

2.2 Energia 

 

Es pot estudiar la possibilitat de redactar i aprovar una ordenança solar, que considerés la implantació de dispositius 

d’energia solar tèrmica per aigua calenta a les cases. Respecte les plaques fotovoltaiques, cal avaluar-ne la sostenibilitat 

econòmica i ambiental per la possible incorporació d’aquestes a l’ordenança. Els edificis de serveis municipals haurien de ser 

pioners en el compliment de la nova ordenança. 

 

Seria interessant estudiar la possibilitat de fer que les mesures de l’ordenança fossin aplicables a edificis ja existents. Alguns 

exemples d’ordenances solars es poden trobar als municipis de Barcelona i de Sant Cugat del Vallès. 

 

D’altra banda, seria recomanable incorporar mesures d’estalvi elèctric en cases de nova construcció -com aïllament tèrmic, 

l’orientació de la planta, les obertures i la ventilació- i en cases existents en la mesura del possible. 

 

2.3 Sòl 

 

Matadepera ha esgotat el sòl urbanitzable. La declaració de nou sòl urbanitzable en terrenys que actualment són sistema de 

parcs o sòl agrícola i forestal, no seria adequada. Si cal fer noves vivendes, com per exemple les de protecció oficial, s’haurien 

de construir en noves parcel·les edificables procedents de la densificació de la xarxa urbana. Entenem que la densificació del 

sòl urbà és la solució menys insostenible a la demanda de nou sòl urbanitzable. En zones properes al Parc Natural s’hauria de 

tendir cap a un esponjament de l’edificació. 

 

 
 
 
3. SOSTENIBILITAT URBANA 

 

3.1 Proposta per als paràmetres d’edificació 

 

Les propostes següents tenen l’objectiu de millorar alguns aspectes del sistema urbà, com reduir el consum d’aigua per a 

jardins, reduir la inflamabilitat i la combustibilitat dels jardins o protegir el paisatge del conjunt del municipi: 

 

- Superfície màxima de piscines; 

- Substitució de gespa per espècies tapissants; 

- Distància mínima de la casa als arbres del jardí; 

- Grau màxim de desforestació en edificar una parcel·la; 

- Espècies que, pel seu interès específic, per determinades característiques fenològiques o per qüestions de paisatge, no 

s’haurien de tallar (annex 1); 

- En parcel·les limítrofes amb zona forestal, preveure una distància mínima de la casa al límit de la parcel·la, per tal de no 

restar efectivitat a la franja de protecció d’urbanitzacions. 

- Materials que, per l’elevada despesa energètica i de materials que implica el seu cicle de vida, no podrien utilitzar-se en la 

construcció (més informació a http://www.apabcn.es/sostenible/); 

- Materials altament inflamables que no podrien utilitzar-se en la construcció (més informació a 

http://www.apabcn.es/sostenible/); 

- Principis i mesures d’arquitectura bioclimàtica. 

 

Seria interessant estudiar la possibilitat de fer que les mesures de l’ordenança fossin aplicables a edificis ja existents. 

 

3.2 Estètica de la construcció 

 

Alguns dels aspectes que aquesta normativa hauria de considerar, encaminats a reduir l’impacte paisatgístic de les 

construccions, són: 

 

- Colors; 

- Moviments de terres; 

- Pendents; 

- Materials que, per qüestions d’estètica, no serien aconsellables; 

- Volumetria; 

- Integració paisatgística de l’edifici / arquitectura discreta. 

 

Seria interessant estudiar la possibilitat de fer que les mesures de l’ordenança fossin aplicables a edificis ja existents. 

 

 

 

3.3 Ordenança sobre el tractament de la vegetació en sòl urbà 

 

L’ordenança podria incloure els següents mesures, encaminades a evitar l’expansió d’espècies invasores, reduir el consum 

d’aigua als jardins, reduir la inflamabilitat dels jardins o protegir el paisatge: 

 

- Normativa de foment de la xerojardineria, jardineria gairebé autosuficient que optimitza l’ús de recursos i que marca unes 

pautes d’estalvi d’aigua, materials i productes fitosanitaris (informació a la Guia pràctica de xerojardineria, editada per la 
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campanya Catalunya estalvia aigua); 

- Opció d’utilitzar espècies no incloses a la llista anterior a canvi d’aplicar alguna mesura d’acumulació d’aigua addicional; 

- Llista d’espècies amb comportament bioinvasor que s’haurien de prohibir als jardins (annex 2). 

- Consideracions sobre la inflamabilitat de les espècies dels jardins (annex 3). 

- Llista d’espècies amb baixa inflamabilitat que es prioritzaran (annex 4). 

- Disseny de jardí que una estructura amb un estrat arbori i arbustiu discontinu horitzontalment i vertical. Densitat arbòria 

màxima (per prevenció d’incendis forestals) i mínima (per protecció del paisatge) permeses en parcel·les privades. 

- Normativa de neteja forestal de parcel·les: en parcel·les sense edificar amb coberta forestal, densitat arbòria màxima i 

distància entre capçades màxima. Freqüència mínima de les neteges. 

 

Seria interessant estudiar la possibilitat de fer que les mesures de l’ordenança fossin aplicables a edificis ja existents. Aquesta 

normativa seria aplicable a jardins privats i a zones verdes i arbrats públics. 

 

3.4 Equipaments ambientals 

 

- Respecte l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals, es podria fer un anàlisi de l’aigua tractada per saber si és adequada per 

al rec de jardins. 

- En cas que ho fos podria estudiar-se la possibilitat d’utilitzar l’aigua tractada per regar jardins públics. 

- En cas que no ho fos podria estudiar-se la possibilitat d’incorporar-hi un tractament adequat per fer-ho possible. 

- Es pot estudiar la viabilitat d’una planta local de biomassa, alimentada amb residus vegetals dels jardins, que proporcionés 

electricitat a algun edifici municipal o algun sector urbà com promocions públiques d’habitatges. 

- Es pot estudiar la viabilitat d’un sistema municipal de recollida d’aigües pluvials per al rec de jardins públics. 

- Es pot plantejar una reserva de sòl per a “equipaments ambientals”, com l’esmentada planta de biomassa o algun altre 

equipament de tipus ambiental que es necessités en el futur. 

 

3.5 Mobilitat 

 

L’execució del planejament que es revisa ha conformat un poble que ha crescut molt en els darrers anys de forma difusa. 

Aquests fets han determinat l’augment del parc d’automòbils i el trànsit de vehicles privats, i avui dia el sistema de mobilitat de 

Matadepera es caracteritza per la seva insostenibilitat. El nou POUM ha de preveure els efectes de l’execució del planejament 

en el sistema de mobilitat i reconduir, en la mesura 

del possible, la situació actual. 

4. PATRIMONI SOCIOAMBIENTAL 

 

4.1 Pla de Protecció del Patrimoni Històric i Arquitectònic 

 

El Pla de Protecció del Patrimoni Històric i Arquitectònic, actualment en fase de preparació, hauria de quedar totalment 

incorporat al POUM, per tal de garantir la protecció dels elements que contempla. 

 

4.2 Xarxa de camins públics 

 

El POUM ha de garantir el respecte a la xarxa de camins públics del municipi en edificar o urbanitzar noves zones. L’alteració 

del traçat del camí de la Font del Corraló o del Pujol o l’ocupació per part de parcel·les privades del camí dels Monjos han de 

ser presos com a exemples a no seguir. En la mesura del possible, caldria tractar de reconduir i arreglar l’alteració del traçat 

que han patit alguns camins. 

 
5. ALTRES QÜESTIONS 

 

5.1 Prevenció de Grans Incendis Forestals (GIF) 

 

Cal veure la manera com el POUM pot enfortir les noves mesures de prevenció de GIF, elaborades recentment per l’ADF, i les 

mesures que estableix el Pla d’Autoprotecció d’Urbanitzacions (PAU) de Matadepera. Les àrees de prevenció de GIF (boscos 

d’adevesament, camps de conreu a mantenir, camps de conreu a recuperar, franges de baixa densitat arbòria, etc.) poden ser 

considerades com una categoria especial dins del Sistema General d’Espais Lliures, per exemple “Àrea de prevenció 

d’incendis per GIF” amb una normativa específica i uns recursos a destinar-hi periòdicament. 

 

5.2 Arribada dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

 

La connexió de Matadepera amb Terrassa i/o Sabadell representaria una gran millora en la sostenibilitat de la mobilitat 

municipal. Per això, entenem que caldria preveure, pel que fa a les reserves de sòl per a infraestructures, la possible arribada 

de la línia S1 o S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Matadepera, així com la seva viabilitat. 

 

5.3 Respecte de la toponímia 

 

Els topònims són els noms que al llarg dels segles s’han anat donant als diferents indrets, camins, carenes, muntanyes, etc. El 

topònim aporta informació sobre el lloc al qual fa referència, com les seves característiques, aspectes històrics i llegendaris o 

fins i tot alguna curiositat. El topònim, indubtablement, forma part del patrimoni històric d’un municipi, i igual com les masies, 

els forns de calç, les voltes de les cases del poble, les barraques de vinya o les feixes, han de ser protegits.  

 

En els últims anys s’està produint una alteració toponímica a Matadepera. Alguns exemples: la masia de Can Marcet ja fa 

anys que es coneix amb el nom de masia de Cavall Bernat, degut al restaurant que hi ha, etc. La masia de Can Solà del Racó, 

per exemple, comprada per una empresa de càtering, hom l’ha anomenada erròniament “masia la Tartana”. Aquest canvi ha 

estat acompanyat d’una gran agressió arquitectònica, amb la construcció al seu costat d’un edifici amb un impacte visual molt 

negatiu. Al turó de Roques Blanques s’hi està construint una urbanització que porta per nom “Pedrablanca”, que a més de 

canviar el topònim està generant un gran impacte paisatgístic. 

 

El nou POUM ha de garantir el respecte al patrimoni toponímic de Matadepera, arreglar en la mesura del possible la situació 

actual i ser “toponímicament correcte”. 

 

5.4 Adequació al planejament de rang superior 

 

Les disposicions del POUM han d’adequar-se i ser compatibles amb el Pla Territorial General de Catalunya, el Pla de Política 

Forestal de Catalunya (que s’aprovarà en breu) i el nou planejament metropolità (es preveu tenir l’avanç de planejament al 

desembre de 2005). Igualment, han de tenir en compte els principis del Conveni Europeu del Paisatge (aprovat l’any 2000) i la 

legislació catalana que es deriva de l’adhesió del Parlament de Catalunya al conveni. 
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5.5 Arbres monumentals 

 

Actualitzar l’actual catàleg del Consell Local del Medi Ambient i declarar els arbres en qüestió d’interès local, amb la normativa 

oportuna.  

 

5.6 Prevenció de la contaminació lumínica 

 

Cal prevenir la contaminació lumínica de l’enllumenat públic i privat en noves construccions, així com intentar reduir l’impacte 

lumínic de l’enllumenat existent. 

 
6. APORTACIONS I PREGUNTES DEL PÚBLIC ASSISTENT A LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT I 
SOSTENIBILITAT (13 D’ABRIL DE 2005) 

 

P: S’ha quantificat econòmicament el possible rescat de la concessió del camp de golf? 

R: No, la viabilitat econòmica d’aquesta operació encara ha de ser avaluada. 

 

P: S’ha considerat la possibilitat de canalitzar la riera de les Arenes? 

R: No. L’objectiu de canalitzar la llera de la riera és el de prevenir avingudes amb un període de retorn baix que poden causar 

danys es pot aconseguir amb la recuperació i el manteniment d’una vegetació de ribera ben estructurada i diversa, que evita 

l’erosió, tampona les rierades i afavoreix la biodiversitat de la llera. 

 

P: Com es preveu mantenir i recuperar els camps considerats en les mesures de prevenció de Grans Incendis Forestals, 

donada la baixa rendibilitat de l’activitat agrícola? 

R: S’hauria de tendir cap a la progressiva implantació d’explotacions d’agricultura ecològica, seguint l’exemple de la finca de 

Can Pèlacs, l’explotació de la qual és rendible econòmicament, permet el manteniment d’espais oberts i la preservació de la 

biodiversitat forestal i agrícola i representa una millora paisatgística. 

 

També es debaten les següents qüestions: 

 

- Es remarca el valor del carrer Àngel Guimerà com a zona de passeig, propietat que en els darrers anys s’ha vist afectada per 

l’intens trànsit que hi circula. Es proposa que gran part d’aquest trànsit es podria veure reduït amb la construcció d’una via 

ràpida adjacent a la riera de les Arenes i paral·lela al carrer de Sant Llorenç. 

- Es fa especial esment a l’estat del manteniment de la franja de protecció de les urbanitzacions. 

- S’observa que la regulació de les espècies vegetals inflamables ha d’anar en funció de 

la proximitat de la zona a la massa arbòria. 

- S’explica la diferència entre un incendi forestal convencional i un Gran Incendi Forestal (GIF), que en tenir unes 

característiques i un comportament diferents necessita unes mesures de prevenció diferents a les dels incendis 

convencionals. 

- Una altra possibilitat per al manteniment d’espais oberts és comptar amb l’activitat ramadera extensiva. 

- És especialment important que els informes dels tres Consells Assessors Urbanístics estiguin ràpidament disponibles a la 

web, per tal que els ciutadans i ciutadanes hi puguin fer aportacions i propostes. 

- Es proposa també la substitució de les moreres (Morus sp.) per plàtans (Platanus x hibrida) perquè els fruits de la morera 

embruten la via pública. Es rebat la proposta amb l’argument que una bona poda impedeix la producció de fruits i que, per 

tant, la substitució no seria necessària. 

 

ANNEX 1: ESPÈCIES QUE PEL SEU INTERÈS ESPECÍFIC, PER DETERMINADES CARACTERÍSTIQUES 
FENOLÒGIQUES O PER QÜESTIONS DE PAISATGE NO S’HAURIEN DE TALLAR EN PARCEL·LES AMB TERRENY 
FORESTAL 

 

Les següents espècies es consideren d’interès i s’hauria de prioritzar la seva conservació en edificar una parcel·la forestal, tot 

tenint en compte una sèrie d’aspectes com la forma, la vitalitat i la sanitat de l’individu o la seva situació dins la parcel·la: 

 

Pinus nigra (pinassa) 

Quercus humilis (roure martinenc) 

Quercus cerrioides (roure cerrioide) 

Ruscus aculeatus (galzeran) 

Ilex aquifolium (boix grèvol) 

Arbutus unedo (arboç) 

 

També fora recomanable conservar altres espècies com: 

 

Quercus ilex (alzina) 

Pinus halepensis (pi blanc) 

 
 
ANNEX 2: LLISTA D’ESPÈCIES AMB COMPORTAMENT BIOINVASOR I PRINCIPALS PROBLEMES AMBIENTALS 
ASSOCIATS 
 
Font: Roser Domènech i Núria Gassó (2005) i Llorenç Sáez (2005) 

 

Cortaderia selloana: Originària de la Pampa argentina, genera una gran quantitat de llavor (un plomall pot fer 52.000 llavors i 

cada planta pot fer molts plomalls), disminueix la diversitat d'espècies, canvia l'estructura de la comunitat vegetal, pot canviar 

les propietats del sòl com per exemple el contingut total de nitrogen i com que acumula molta biomassa seca augmenta el risc 

d'incendi. 

 

Ailanthus altissima (ailant): Genera competència pels recursos hídrics, redu ix la diversitat tant per competència com per 

producció de substàncies que inhibeixen el creixement d'altres espècies, les arrels es poden fer malbé les voreres i el 

paviment, etc. 

 

Carprobrotus sp.: S’inclourien totes les espècies del gènere, entre les quals destaca Carpobrotus edulis, que genera una forta 

competència pels recursos hídrics amb les espècies autòctones, amenaça la diversitat d'espècies vegetals natives i s'hibrida 

amb Carpobrotus acinaciformis, afectant la persistència d'espècies endèmiques. 

 

Opuntia stricta: Genera problemes similars pel que fa a competència amb espècies natives, diversitat, etc. 

 

Ipomoea acuminata, Ipomoea purpurea i Ipomoea sagitata: Campanetes liles que creixen als marges dels camins i vies del 
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tren, són molt invasores i s'han utilitzat com a ornamentals. 

 

Arauija sericifera 

Buddleja davidi 

Fallopia baldschuanica 

Lonicera japonica 

Coronilla glauca 

Helianthus tuberosus 

Robinia pseudacacia 

 

NOTA: La regulació de les espècies amb comportament bioinvasor pot variar segons la vulnerabilitat de la zona on es localitza 

la parcel·la a ajardinar (major o menor proximitat amb el sistema forestal, per exemple) i segons el risc d’invasió de l’espècie. 

 

ANNEX 3: CLASSIFICACIÓ DE LES ESPÈCIES SEGONS LLUR INFLAMABILITAT 
 
Font: Adaptació de Elvira (1989) i Valette (1990) 

 

Espècies molt inflamables tot l’any: 

 

Calluna vulgaris (brugerola) 

Erica scoparia (bruc d’escombres) 

Phillyrea angustifolia (aladern de fulla estreta) 

Quercus ilex (alzina) 

Thymus vulgaris (farigola) 

Erica arborea (bruc boal) 

Eucaliptus globulus (eucaliptus) fullam 

Pinus halepensis (pi blanc) fullam 

Rosmarinus officinalis (romaní) 

 

Espècies molt inflamables a l’estiu 

 

Anthyllis cytisoides 

Lavandula latifolia (espígol) 

Quercus suber (alzina surera) 

Rubus idaeus (gerdera) 

Ulex parviflorus (gatosa) 

Cistus ladanifer (estepa ladanífera) 

Lavandula stoechas (cap d’ase o tomaní) 

Pinus pinaster (pi pinastre) fullam 

Pinus radiata (pi insigne) fullam 

Pinus pinea (pi pinyer) fullam 

 

Espècies moderadament inflamables 

 

Arbutus unedo (arboç) 

Cistus albidus (estepa blanca) 

Pinus sylvestris (pi roig) 

Erica multiflora (bruc d’hivern) 

Juniperus oxycedrus (càdec) 

Quercus coccifera (garric) 

Atriplex halimus 

Cistus salviifolius (estepa borrera) 

Rhamnus lycioides 

Rubus ulmifolius (esbarzer) 

Quercus faginea (roure de fulla petita) 

Osyris alba (ginestó) 

 

Espècies poc inflamables 

 

Buxus sempervirens (boix) 

Rhamnus alaternus (aladern) 

Rubia peregrina (roja) 

Daphne gnidium (matapoll) 

Olea europaea (olivera) 

Pistacia lentiscus (llentiscle) 

 

Espècies poc recomanades pel risc de propagació 

 
Font: Quim Vancells (2004) 

 

avet i altres coníferes, eucaliptus, mimosa, cedre, xiprer, Cupressocyparis leylandy, alzina, palmera (amb fulles seques), 

pícea, pins, tamariu, tuia, bruguerola, bruc, argelaga, ginesta, ginebró, espígol, romaní, gatosa, heura, lonicera, bambú, 

cortaderia 

 
 
ANNEX 4: LLISTA D’ESPÈCIES AMB BAIXA INFLAMABILITAT QUE ES PRIORITZARAN 
 
Font: Quim Vancells (2004) 
 

Espècies amb risc menor de propagació del foc 

 

acer i liquidambar, garrofer, lledoner, bedoll, arboç, magnòlia, pollancre, olivera, prunus, arbres fruiters, escallonia, ligustrum, 

baladre, llentiscle, pitospor, lladern, euonim, plantes crasses, gerani, gazania, gapanthus, plantes alpines i de rocalla de petit 

port 
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2.5.2. ANNEX 2. SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES  
 

 

SUSPENSIÓ POTESTATIVA 

 

S’inclou a continuació el pla de suspensió de llicències tramitat per l’Ajuntament de Matadepera en tant que 

suspensió potestativa vinculada a propi procés de redacció del POUM de Matadepera. Durant el procés de 

redacció de la documentació per a la seva aprovació inicial l’equip redactor ha rebut per part de l’Ajuntament de 

Matadepera i ha informat diferents expedients en vistes a un possible concessió de llicències condicionada al 

compliment dels paràmetres del nou planejament (aixecament de llicències incloses en àmbits de suspensió) com 

es recull en el propi pla de suspensió: 

 

Es recull a continuació el pla de suspensió de llicències aprovat per l’Ajuntament i publicat al butlletí oficial (a la 

documentació gràfica del POUM s’adjunta el plànol corresponent on es mostren els àmbits inclosos en la 

suspensió):  

 

Els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden acordar, amb la 

finalitat d’estudiar-ne la seva formació o reforma, suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 

d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 

concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 

 

Els articles 71 i 72 de la Llei 1/2005 de 26 de juliol, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisem, regulen la 

suspensió de l’atorgament de llicències i procediments. 

 

Els acords de suspensió previstos en els esmentats  articles 71 i 72 de la Llei d’Urbanisme han d’incorporar un 

plànol de delimitació dels àmbits subjectes a la suspensió de llicències, en el qual aquests es representaran 

gràficament, a l’escala adequada, amb el detall i claredat suficients. 

 

Els acords de suspensió han d’explicitar l’abast de les llicències i tramitacions que suspenen. 

 

Com a conseqüència de l’exposat anteriorment, Aquest apartat recull el Pla de suspensió de llicències aprovat i 

en vigor durant el procés de redacció i aprovació del Pla : 

 

Tipus  de suspensió: 

 

A   Suspensió de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 

construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 

establertes per la legislació sectorial. 

  

B  Suspensió de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 

construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 

establertes per la legislació sectorial, destinades a la ubicació d’habitatges i oficines en planta baixa (s’admeten 

els usos comercial i turístic - recreatiu així com el de restauració). 

 

C  Suspensió de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 

construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 

establertes per la legislació sectorial, destinades a la ubicació d’habitatges en planta baixa (s’admeten els usos 

comercial i turístic - recreatiu així com el de restauració i oficines). 

 

 

SECTORS DE ELS ROURETS, LES PEDRIXES, CAN ROBERT (SECTOR EL RAJANT) I CAVALL BERNAT 

 

La suspensió que afecta a aquests sectors es del tipus A i te per objecte millorar les condicions del contacte entre 

el municipi de Matadepera i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac així com les condicions de 

l’edificació a les parcel·les amb força pendent que puguin presentar un fort impacte visual, mitjançant un estudi 

detallat de les ordenances dels sectors objecte de la suspensió. 

 

SECTOR DELIMITAT PER EL CARRER DEL COMERÇ I LES AVINGUDES DE ROCAFORT I LA CAROSSA 

  

La suspensió que afecta a aquest sector es del tipus A tota vegada que no es considera adequat l’ús comercial 

previst en aquesta illa per la vigent normativa urbanística.  

 

SECTOR DELIMITAT PER ELS CARRERS DEL CINGLE DELS CAVALLS, FOGAROSES I COLL 

D’ESTENALLES 

 

Aquest sector esta afectat per una suspensió de tipus A com a conseqüència de la presència d’una línia d’alta 

tensió que, en funció de les actuals normes urbanístiques i les actuals possibilitats d’agrupació d’edificacions fa 

aconsellable una nova proposta d’ordenança per el sector. 

 

SETOR DELIMITAT PER EL TORRENT DEL SALT ENTRE ELS CARRER DEL CAMÍ DE LA FONT DE LA 

TARTANA I CARRER PERE ALDAVERT 

 

La suspensió que afecta a aquest sector es del tipus A i te per objecte facilitar l’estudi d’una proposta d’ordenació 

que resolgui les actuals deficiències de connexió longitudinal al llarg del Torrent del Salt així com la manca 

d’estructura urbana del sector. 

  

SECTOR DELIMITAT PER ELS CARRERS DE SANT JOAN, SANT LLORENÇ 
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Aquest sector que, segons el Planejament vigent, ocupa la Unitat d’Actuació U. A. 6 s’afecta d’una suspensió de 

llicències de tipus A tota vegada que l’estat actual dels treballs de redacció del POUM de Matadepera preveu una 

nova ordenació urbanística, en matèria de xarxa viària i espais lliures, incompatible amb les actuals 

qualificacions. 

 

SECTOR SITUAT ENTRE ELS CARRERS DE SANT JOAN, CARRETERA DE TERRASSA I SANT LLORENÇ 

 

Aquest sector, en funció de la documentació gràfica i les accions endegades per a la revitalització, vianalització i 

millora del centre antic de Matadepera, queda afectat per una suspensió de llicències del tipus B que no permet la 

construcció o habilitació de nous habitatges ni oficines en planta baixa. D’acord amb les directrius dels esmentats 

estudis es permet l’ús comercial, turístic - recreatiu i de restauració. 

 

SECTOR SITUAT A LA CARRETERA DE TERRASSA, ENTRE ELS CARRERS DE JAUME I DE SANT ISIDRE 

 

Es tracta d’un sector amb una proposta de suspensió de llicències de tipus C en el que, en funció de la 

documentació gràfica i les accions endegades per a la revitalització, vianalització i millora del centre antic de 

Matadepera, no es permet la construcció o habilitació de nous habitatges en planta baixa. D’acord amb les 

directrius dels esmentats estudis es permet l’ús comercial, turístic - recreatiu i de restauració Aixa com el 

d’oficines i serveis. 

 

SECTOR DELIMITAT PER ELS CARRERS DE RICARD MARLET, SANT QUIRZE, AVINGUDA DEL MAS SOT I 

CARRETERA DE SABADELL 

 

Aquest es un sector amb una proposta de suspensió de llicències del tipus A, tota vegada que, tenint en compte 

les condicions d’estructura urbana del sector, la presència de patrimoni municipal de sòl així com la proximitat de 

l’actual camp de golf i terrenys qualificats per l’actual planejament com a equipaments fa pensar amb un punt de 

forta centralitat urbana que, considerant la seva posició dins la trama viària, haurà d’ésser objecte d’una nova 

proposta de transformació urbana. 

 

 

SUSPENSIÓ PRECEPTIVA 

 

D’acord amb l’article 71 de la LUC, l’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga 

l’administració competent a acordar les mesures de suspensió de tramitació i/o llicències amb la finalitat 

d’estudiar-ne la seva formulació i reforma, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una 

modificació del règim urbanístic. 

 

Donades les noves regulacions determinades per la legislació urbanística i les importants actualitzacions 

realitzades des del vigent POUM, en especial modificacions normatives pel que fa al règim urbanístic, s’aconsella 

com a mesura cautelar una suspensió de tramitació i suspensió en l’extensió de la totalitat del terme municipal. 

Es presenta documentació gràfica corresponent al Tom II – Documentació Gràfica del present POUM. 

 

Es planteja aquí suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 

urbanística i d’urbanització complementaris, com també suspensió de llicències de parcel·lació de terrenys, 

d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 

concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 

 

Així mateix es contempla la possibilitat tant de tramitar figures de planejament com d’atorgar llicències, sempre 

que aquestes estiguin fonamentades en el règim vigent i que a la vegada siguin compatibles o incloses en les 

determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, 

no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. 
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2.5.3. ANNEX 3. SUPÒSITS DE REVISIÓ  
 

 

Aquest POUM entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva i de les Normes 

Urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i mantindrà la seva vigència indefinidament o fins que 

es produeixi la seva revisió. 

 

Segons l’article 57 d) del text refós de la LUC (decret legislatiu 1/2005 de 26 de Juliol) els Plans d’Ordenació 

Urbanística Municipal han de determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió. 

 

- Podrà portar-se a terme la revisió global del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal quan es produeixi 

algun dels supòsits següents: 

 

a) Quan s’hagin complert 12 anys de vigència 

b) En relació al contingut de l’article 93 de la LUC, quan es justifiqui l’existència de disfuncions entre les 

disposicions del pla d’ordenació urbanística municipal i les necessitats reals de sòl per a crear habitatges 

o per a establir activitats econòmiques, o bé la necessitat d’infrastructures d’interès general 

c) Quan, per l’elecció d’un model territorial diferent o per circumstàncies de tipus econòmic o demogràfic, es 

plantegin nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica del territori o de la classificació del sòl 

 

- En relació al contingut de l’article 93 de la LUC, quan es produeixi el supòsit previst a l’anterior apartat b), 

i sempre i quan es justifiqui degudament el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, si les 

circumstàncies ho exigeixen, pot ordenar, amb l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, i havent 

concedit audiència als ens locals afectats, la revisió anticipada d’un pla d’ordenació urbanística municipal d’ofici, 

autoritzar-la a instància dels ens locals afectats o bé acordar-la a instància de les entitats urbanístiques especials 

o dels departaments interessats. 

 

- El projecte de revisió es tramitarà d’acord amb el procediment establert per a l’aprovació del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal, i incorporarà els estudis urbanístics que justifiquin l’exigència de la seva 

Revisió i de les propostes plantejades. 
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2.5.4. ANNEX 4. LLISTAT DE PLÀNOLS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  
 

 

 

PLÀNOLS INFORMACIÓ GENERAL

I.01 Enmarcament territorial 1/50.000 

I.02 Ortofotomapa 1/20.000

I.03.1 Topogràfic 1/20.000

I.03.2 Topogràfic  (SÈRIE) 1/10.000 (01-04)

I.04 Pendents del terreny 1/20.000

I.05 Usos actuals i elements del paisatge 1/20.000

I.06.1 Xarxes de subministrament. Electricitat mitja tensió 1/20.000

I.06.2 Xarxes de subministrament. Aigua potable 1/20.000

I.06.3 Xarxes de subministrament. Gas natural 1/20.000

I.06.4 Xarxes de subministrament. Telecomunicacions 1/20.000

I.06.5 Xarxes de subministrament. Sanejament 1/20.000

I.06.6 Xarxes d’instal·lacions gestió de residus 1/20.000

I.07 Planejament vigent. Classificació del sòl 1/20.000 

I.07.2 Planejament vigent.Ordenació del sòl no urbanitzable 1/20.000

I.07.3.(01-04) Planejament vigent.Ordenació del sòl no urbanitzable (Sèrie) 1/10.000 

I.07.4 Planejament vigent.Ordenació del sòl urba 1/20.000

I.07.5.(01-04) Planejament vigent.Ordenació del sòl urba (Sèrie) 1/10.000 

I.08 Planejament vigent. Equipaments 1/20.000 

I.09 Zones verdes actuals 1/20.000 

I.10 Estructura viària existent 1/20.000 

I.11 Mobilitat peatonal i transport públic 1/15.000 

I.12 Elevacions del terreny 1/20.000

I.13 Visibilitat des de carretera 1/20.000

I.14 Xarxa hidrografica 1/15.000

I.15 Base geològica de Catalunya 1/20.000

I.16 Edificacions existents 1/15.000

I.17 Cadastre urbana- Sòl vacant 1/15.000

I.18 Pendents parcel·les urbana 1/15.000

I.19 Cotes parcel·les urbana 1/15.000

I.20 Tamany parcel·les urbana 1/15.000

I.21 Habitants per sectors 1/15.000

I.22 Densitats per sectors 1/15.000

I.23 Habitants per parcel·la 1/15.000

I.24 Capacitat de creixement per sectors 1/15.000

I.25 Parcel·les edificades i vacants 1/15.000

I.26 Bèns arquitectonics 1/20.000

I.27 Bèns arquitectonics. Detall 1/10.000

I.28 Béns arqueològics 1/20.000

I.29 Catàleg de masies i cases rurals 1/20.000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS INFORME AMBIENTAL

A.01.1 Ordenació del sòl no urbanitzable 1/20.000 

A.01.2 Ordenació del sòl urbà 1/20.000 

A.02 MCSC 1/20.000 

A.03 Hàbitats catalunya 1/20.000 

A.04 PEIN 1/20.000 

A.05 Hàibitats interés comunitari 1/20.000 

A.06 Activitats extractives 1/20.000 

A.07 Geològic 1/20.000 

A.08 Inventari geològic 1/20.000 

A.09 Perill incendis 1/20.000 

A.10 Perímetre incendis 1/20.000 

A.11 ZAU 1/20.000 

A.12 Delimitació de zones inundables 1/20.000 

A.13.1 Bèns arquitectonics 1/20.000 

A.13.2 Bèns arquitectonics. Detall 1/20.000 

A.13.3 Bèns arqueologics 1/20.000 

A.13.4 Catàleg de masies i cases rurals 1/20.000 

A.14.1 Vectors Ambientals 1/20.000 

A.14.2 Mapa de vulnerabilitat ambiental 1/20.000 
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O.1. RÈGIM DEL SÒL I ESTRUCTURA GENERAL
O.01.1 Classificació del sòl 1/20.000

O.01.2.1 Sectors de planejament i polígons de gestió 1/20.000

O.01.2.2 Sectors de planejament i polígons de gestió 1/20.000

O.01.3.1 Sectors de planejament i polígons de gestió. Condicions de gestió 1/20.000

O.01.3.2 Sectors de planejament i polígons de gestió. Condicions de gestió 1/20.000

O.01.4.(1-4) Classificació del sòl (sèrie) 1/5.000 

O.01.5.1 Estructura viària i mobilitat interurbana 1/15.000

O.01.5.2 Estructura viària i mobilitat. 1/20.000

O.01.5.3 Estructura viària i mobilitat. Noves actuacions 1/20.000

O.01.5.4 Estructura viària i mobilitat. Mobilitat 1/15.000

O.01.6.1 Sistema d’equipaments 1/20.000

O.01.6.2 Sistema d’equipaments. Detall 1/15.000

O.01.7.1 Sistema d’espais lliures 1/20.000

O.01.7.2 Sistema d’espais lliures. Detall 1/15.000

O.2. ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
O.02.1 Qualificació del sòl no urbanitzable 1/20.000

O.02.2.(1-4) Qualificació del sòl no urbanitzable (Sèrie) 1/10.000

O.3. ORDENACIÓ DEL SÒL URBA I URBANITZABLE
O.03.1.1 Qualificació del sòl urbà 1/20.000

O.03.1.2 Qualificació del sòl urbà 1/15.000

O.03.1.3 Lìmit de protecció ambiental 1/20.000

O.03.1.4 Lìmit de protecció ambiental -Pendents 1/15.000

O.03.1.5 Lìmit de protecció ambiental -Visibilitat 1/15.000

O.03.1.6 Lìmit de protecció ambiental -Alçades 1/15.000

O.03.1.7 Lìmit de protecció ambiental -Sòl vacant 1/15.000

O.03.1.8 Lìmit de protecció ambiental -Pendents parcel·la 1/15.000

O.03.2.(1-10) Ordenació del sòl urbà (Sèrie) 1/2.000

O.4. SERVEIS TÈCNICS
O.04.1 Xarxes de subministrament. Electricitat mitja tensió 1/20.000

O.04.2 Xarxes de subministrament. Aigua potable 1/20.000

O.04.3 Xarxes de subministrament. Gas natural 1/20.000

O.04.4 Xarxes de subministrament. Telecomunicacions 1/20.000

O.04.5 Xarxes de subministrament. Sanejament 1/20.000

O.04.6 Xarxes d’instal·lacions gestió de residus 1/20.000

O.05.(1-30) O.5. FITXES URBANÍSTIQUES

O.6.  ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
O.06.1 Àmbit de suspensió preceptiva de llicències 1/20.000

O.06.2 Àmbit de suspensió potestativa de llicències 1/15.000

PLÀNOLS ORDENACIÓ URBANÍSTICA
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2.5.5. ANNEX 5. EQUIP REDACTOR 
 

 
EQUIP DE TREBALL 
Liderat pels Il.lms. Jordi Gregori i Miralles i Jordi Comas i Rovira, alcaldes de Matadepera 

 

COMISSIÓ DE TREBALL 
Àlex Novellón, PAM, regidor d'urbanisme, i comunicació i regidor delegat d'hisenda 

Jordi Armengol, PSC, 2n tinent d'alcalde i regidor d'obres, i de comerç, turisme i promoció econòmica  

Jordi Comas, ERC, 1r tinent d'alcalde i regidor d'hisenda i medi ambient 

Josep Puente, regidor representant CIU 

Xavier Argemí, regidor representant PP 

Miquel Artigas, arquitecte municipal i cap de l’àrea d’urbanisme  

Diego Zamora, tècnic responsable obres i serveis 

Jon Montero, director equip redactor 

Oriol Monfort, director equip redactor 

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
Jordi Gregori i Miralles, PAM, alcalde - president 

Jordi Comas, ERC, 1r tinent d'alcalde i regidor d'hisenda i medi ambient 

Jordi Armengol, PSC, 2n tinent d'alcalde i regidor d'obres, i de comerç, turisme i promoció econòmica  

Anna Serveto, PAM, 3a tinent d'alcalde i regidora d'ensenyament, sanitat i de serveis socials 

Marta Torné, ERC, 4a tinent d'alcalde i regidora de cultura i esports  

Àlex Novellón, PAM, regidor d'urbanisme, i comunicació i regidor delegat d'hisenda 

Joaquim Sierra, ERC, regidor de serveis, habitatge i participació 

Jaume Riera, CIU, regidor 

Carles Ribera, CIU, regidor 

Josep Puente, CIU, regidor 

Joan Font, CIU, regidor 

Xavier Argemí, PP, regidor 

Esteve Riba, PP, regidor 

Rosa Castellà, secretària municipal 

 

SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT 
Miquel Artigas, arquitecte cap de l’àrea d’urbanisme 

Albert Turu, tècnic auxiliar i inspector d’obres (urbanisme) 

Diego Zamora, responsable obres i serveis (obres) 

Sílvia Tormo, enginyera de canals, camins i ports (obres) 

Frederic  Pujal, responsable medi ambient (medi ambient) 

Concepció Rosaura, administrativa (urbanisme) 

Nati Sánchez, administrativa (obres) 

Maria Antònia Gutés, auxiliar administrativa (urbanisme) 

 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA EQUIP ACXT I COL.LABORADORS  
Jon Montero, arquitecte director de l’equip redactor 

Oriol Monfort, arquitecte director de l’equip redactor 

Gonzalo Lacurcia, arquitecte 

Jaime Benarroyo, arquitecte 

Marc Vila, geògraf -GIS 

Sònia Moreno Osuna, geògraf 

Jordi Zaragoza, economista 

Pau Bastit, economista 

Antoni Garrigosa, advocat – Bufet Garrigosa 

Maria Navarro, advocat – Bufet Garrigosa 

 

CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC: 
 
GRUP DE TREBALL ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
Enric Genescà, president 

Rosa Riba, en representació PAM 

Alex Novellón, regidor d’urbanisme PAM 

Anna Badia, en representació ERC 

Emili Amat, en representació PSC 

Marc-P. Batlle, en representació CIU 

Esteve Riba, en representació PP 

Miquel Artigas, arquitecte municipal i cap de l’àrea d’urbanisme  

Concepció Rosaura, administrativa 

 

GRUP DE TREBALL SERVEIS, INFRASTRUCTURES I EQUIPAMENTS 
Àngel Llobet, president 

Genis Gamell, en representació PAM 

Miquel Lloveras, en representació ERC 

Francesc Figueres, en representació PSC 

Alfons Freixes, en representació CIU 

Joan Torredemer, en representació PP 

Jordi Armengol i Sánchez, PSC, 2n tinent d'alcalde i regidor d'obres, i de comerç, turisme i promoció econòmica  

Diego Zamora, responsable obres i serveis (obres) 

 

GRUP DE TREBALL SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 
Guillem Montagut, president i en representació CIU 

Joaquim Carrera, en representació PAM 

Jordi Comas, ERC, 1r tinent d'alcalde i regidor d'hisenda i medi ambient 

Iago Otero, en representació ERC 

Josep Maria Serena, en representació PSC 

Joan Vila, en representació PP 

Frederic  Pujal, responsable medi ambient  

Maria Antònia Gutés, auxiliar administrativa  

 

 

Matadepera, 16 de març de 2007 

Jon Montero Madariaga     Oriol Monfort Casas 
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2.5.6. ANNEX 6. INFORMES SECTORIALS I EL SEU TRACTAMENT AL POUM 
 

 

Es relacionen a continuació les conclusions als informes sectorials al Pla d’Ordenació Urbanística de Matadepera 

(POUM Matadepera) rebuts per les diferents administracions sectorials durant el procés d’informació pública a 

què s’ha sotmès la documentació que integra el POUM, aprovada en sessió plenària del 12 de juny de 2006, a 

partir de les publicacions: BOP núm. 141 de 14/06/2006, DOGC núm. 4657 de 19/06/2006, Diari Avui 15/06/2006, 

Diari de Terrassa 14/06/2006 i Tauler d’anuncis de 15/06/2006 a 30/09/2006 (ambdós inclosos) i que va finalitzar 

en data 30 de setembre de 2006. 

.  

 

En relació als informes rebuts, en primer lloc es resumeix el contingut d’aquests i després es resumeixen així 

mateix els principals aspectes que han introduït ajustos i modificacions sobre la documentació del POUM 

Matadepera. S’adjunta finalment annex on es reprodueixen els diferents informes rebuts. 

 

 

01 SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ENTRADA 3645 DE 07/08/2006 
 

Comentaris específics pel POUM de Matadepera: 

- A l’article 220.e) “Les antenes. Tipologia i condicions d’instal·lació”  de les Normes Urbanístiques les 

disposicions relatives a la col·locació de màstils i elements de suport per a antenes poden produir rebaixes en la 

qualitat de servei i no satisfer així les necessitats del usuaris. 

- A l’article 220.2 a nivell genèric en l’intent de limitar l’impacte visual ocasionat per la col·locació d’antenes 

es pot posar en risc la funció dels elements de telecomunicacions així com la propagació i recepció de les 

corresponents radiacions o ones.  

 

Exposició marc legislatiu i procediments a nivell genèric. Recordatori de les diferents figures jurídiques i 

disposicions que composen el marc legal d’actuació en el camp de les Telecomunicacions. 

 

 

TRACTAMENT AL POUM: 
 

Respecte les consideracions referents a l’article 220.e) i 220.2 en general de les Normes Urbanístiques s’ha 

modificat el seu redactat en la direcció apuntada per l’informe a fi de permetre el seu funcionament en condicions 

normals i d’acord a la legislació esmentada. S’ha eliminat l’element gràfic que acompanyava aquest article. Es 

copia a continuació l’article d’acord a les modificacions:  

 

Art. 220. Les antenes. Tipologia i condicions d’instal·lació. 

 

1. S’entén per antenes tots els tipus possibles i les seves variacions: Antenes i infraestructures de telefonia mòbil;        

Antenes i infraestructures de radiodifusió i televisió; Instal·lacions radioelèctriques de xarxes fixes amb accés radio i 

radioenllaços; Les antenes de radioafeccionats. 

 

2. Les condicions d’instal·lació són les següents: 

 

a) La instal·lació s’efectuarà de forma que s’eviti o es redueixi al màxim la seva visibilitat des de la via pública, 

minimitzant l’impacte visual aconseguint l’adequat mimetisme amb el paisatge arquitectònic urbà. 

 

b) A l'exterior del volum edificat només es podrà instal·lar una antena per cada edifici amb caràcter col·lectiu, i per cada 

funció que no es pugui integrar tecnològicament amb d'altres en una mateixa antena.  

 

c) Les instal·lacions a façana restaran prohibides. 

 

d) Les antenes tindran l’alçada mínima possible per a permetre el correcte funcionament de la instal·lació.  

 

e) Les antenes, màstils o elements de suport d’aquestes, amb l’objectiu de garantir el seu correcte funcionament, tant 

en cobertes planes com en cobertes inclinades, podran quedar parcialment fora del pla de 45º d’inclinació, traçat a 

partir de la línia de cornisa en la façana exterior o de la línia horitzontal situada en el pla de façana a nivell d’acabat 

de coberta. En cobertes inclinades, les instal·lacions es recolzaran, sempre que sigui possible, sobre els vessants 

menys visibles des de la via pública. 

 

 

Atès el gran nombre de regulacions jurídiques enumerades i que aquestes ja són d’aplicació al territori d’igual 

forma que l’ordenament d’ordre sectorial de forma independent del POUM de Matadepera, aquestes no s’ha 

incorporat de forma específica a les Normes Urbanístiques del POUM (NNUU). Si es fa referència a les principals 

al marc legislatiu que es comenta a la memòria descriptiva. 

 

02 DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE. OTAA BARCELONA. SERVEIS TERRITORIALS 
DE BARCELONA. GENERALITAT DE CATALUNYA: ENTRADA 4500 DE 16/10/2006 
 

Expedient URB. 195-06 (FGC) 

 

Tal com es preveu al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme la documentació ha d’incloure una avaluació ambiental amb el contingut que estableixen l’article 5 i 

l’annex 1 de la Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de 

determinats plans i programes sobre el medi ambient. Analitzada la documentació s’ha comprovat que aquesta 

no s’adiu al dictat de la Directiva. S’adjunten els punts als que cal donar compliment. 
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Juny 2006: s’envia a la OTAA Informe mediambiental inclòs al POUM. 

Octubre 2006 (16.10.06): consideracions per part de la OTAA de Informe mediambiental del POUM. 

Febrer 2007 (01.02.07): Equip redactor remet Informe de sostenibilitat ambiental d’acord a l’informe emès per 

OTAA. Ajuntament remet la informació a la OTAA. 

 

TRACTAMENT AL POUM: 
Es mantenen en diferents ocasions converses amb el responsable de l’expedient a fi d’ajustar el contingut. 

S’apliquen a l’informe de sostenibilitat ambiental del POUM de Matadepera les disposicions establertes a la 

Directiva 2001/42/CE en relació a l’informe emès per la OTAA. 

 

 
03 DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA. 
GENERALITAT DE CATALUNYA:  ENTRADA 4540 DE 17/10/2006 
 

Al paràgraf tercer sobre les condicions d’ús de l’article 185 s’autoritzen: ús comercial (ús hoteler), ús residencial 

(ús hoteler), sales reunió, educatius i socio–culturals. Es considera que aquests destins no s’ajusten a la 

normativa vigent i caldrà la corresponent modificació. 

 

Al paràgraf primer de l’article 186 referent a la protecció de l’arbrat i del paisatge es preserva l’ordenació actual de 

l’arbrat, jardins i àrees de vegetació que existeixen. Aquesta preservació pot dificultar l’explotació agrícola dels 

terrenys mitjançant rompuda o canvis de cultiu. Caldrà evitar aquesta limitació. 

 

Informe favorable condicionat a l’esmena dels punts indicats. 

 

TRACTAMENT AL POUM: 
En relació a les consideracions de l’article 185 de la normativa urbanística del POUM s’ha modificat l’articulat en 

la direcció indicada donat compliment a les disposicions previstes al catàleg de Masies i Cases Rurals del POUM 

i a la Llei d’Urbanisme. 

 

En relació a les consideracions de l’article 186 de la normativa urbanística del POUM s’ha modificat l’articulat en 

la direcció indicada a fi d’evitar que es dificulti l’explotació agrícola dels terrenys. 

 

 

04 CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT. GENERALITAT DE CATALUNYA: ENTRADA 4666 DE 23/10/2006 
 

 S’aconsella la redacció del Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEM) on es prevegin les 

futures necessitats. 

 

D’acord al Pla Director d’Instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC), per tal de cobrir l’estàndard 

de 4,5 m2/habitant que el PIEC preveu com a reserva de sòl necessària per a equipaments esportius municipals 

de la xarxa bàsica, el POUM de Matadepera ha de determinar justificar la part de la reserva total d’equipaments 

que es preveu destinar  a ús esportiu. Cal completar la informació amb els punt següents: 

 

1. El quadre de superfícies de sòl per a equipaments esportius, definint quina és la seva superfície en el 

planejament vigent i la variació que suposarà el nou pla, indicant els equipaments esportius existents i les 

reserves previstes per a la construcció de nous equipaments esportius. 

2. El plànols de zonificació del sistema d’equipaments situant els equipaments esportius contemplats en el 

planejament vigent i els que estableix el nou POUM, indicant les modificacions que es proposen. 

3. La memòria descriptiva de les característiques urbanístiques, topogràfiques, geològiques i de l’entorn de 

les noves zones d’equipament esportiu proposades, que permeti la valoració de la seva idoneïtat per a 

l’ús esportiu. 

 

TRACTAMENT AL POUM: 
Al capítol 2.2.3 de la Memòria Justificativa (Equipaments) del POUM s’ha introduït la recomanació per a la 

redacció del Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEM). En aquest capítol es valora així 

mateix la previsió de dotacions d’equipaments i es fa constar els metres quadrats d’equipament sense especificar 

que es destinen a ús esportiu així com la resta d’informació a completar d’acord a l’informe emès per Consell 

Català de l’Esport. 

 

 

05 DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA I MINES. DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA. 
GENERALITAT DE CATALUNYA: ENTRADA 4810 DE 31/10/2006 
 

Referència a disposicions sectorials vigents en matèria d’electricitat i hidrocarburs 

 

TRACTAMENT AL POUM: 
La legislació sectorial és d’aplicació directa. En qualsevol cas s’inclouen les informacions facilitades a l’apartat 

2.2.4 de la Memòria Justificativa. 

 

06 AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA: ENTRADA 5060 DE 15/11/2006 
 

Expedient UDPH2006004138 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) comunica que cal completar la documentació presentada. Es relacionen 

resumidament els punts més destacats. Incorporar previsió dels increment de consum d’aigua que representarà 

el desenvolupament del POUM. Realitzar valoració dels volums d’aigües residuals que en generaran amb el 

desenvolupament urbanístic contemplat en aquest POUM. Diferents consideracions sobre el domini públic 

hidràulic i en especial recordar que en el marge esquerre de la riera de les Arenes en el seu tram delimitat entre 
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el pont del Garrofer i la caserna de la Guardia Civil, s’haurà de restar d’acord a l’establert en les conclusions de 

l’informe jurídic emès en data 21/04/2004 (núm. Doc. 1187643) inclòs dins la tramitació de l’expedient 

UDPH2004001266. 

 

Posteriorment emet informe urbanístic d’advertiment de caducitat on es fixa un període de tres mesos, després 

del qual s’arxivarà l’expedient 

 

Febrer 2007 (01.02.07): Equip redactor remet informe relatiu a les esmenes plantejades per l’ACA d’acord a 

l’informe emès. Ajuntament remet la informació a l’ACA. 

 

TRACTAMENT AL POUM: 
Es realitza una síntesi del contingut de l’informe enviat per l’Ajuntament a l’ACA amb la informació 

complementària sol·licitada. S’adjunta informe complert al final d’aquest capítol juntament amb la resta d’informes 

sectorials rebuts 

 

Estudiades i valorades les esmenes proposades per l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) la documentació del 

POUM es complementa en els aspectes següents. En relació als models de demanda i certificats referents a 

l’abastament d’aigua i sanejament, aquesta informació ha quedat inclosa a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental 

del POUM. La resta d’aspectes d’acord a l’informe s’han incorporat a la normativa i la documentació gràfica del 

POUM : 

 

a. Pel que fa a la previsió dels increments de consum, s’adjunta annex número 1 on consta aquesta 
previsió. 

 

b. Pel que fa al certificat de disponibilitat us adjunto original del certificat emès per Mina Pública de 
Terrassa. 

 

c. Pel que fa a la valoració dels volums diaris i anyals d’aigües residuals  queda inclòs  en el document 
annex número 1. 

 

d. S’adjunta certificat de gestió i tractament d’aigües residuals emès per la UTE EDAR Matadepera que es 
l’empresa que gestiona l’estació depuradora d’aigües residuals de Matadepera. 

 

e. Respecte l’adequació dels articles de la normativa sobre el tractament dels terrenys de domini públic 
hidràulic, s’adjunta  annex número 2, en el qual es justifica la modificació en el sentit demanat per l ‘ACA. 

 

En relació a la documentació gràfica s’ha incorporat la informació dels Torrents com a HI provenint del plànol I.14 

d’informació urbanística i es fa constar a la fitxa urbanística dels sector on s’escau (PAU-03, PMU-02, PEU-01, 

PEU-02 i PEU-03) que en la redacció de la figura de planejament derivat es procedirà a delimitar el DPH. 

S’esmenen com es fa constar a l’informe els articles 91 i 95 de la normativa.  

 

Pel que fa a restar a l’acord de l’informe jurídic emès per l’ACA i esmentat anteriorment s’explicita a la 

corresponent fitxa urbanística del sector PEU-02. 

 

07 DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL. DEPARTAMENT DE CULTURA. GENERALITAT 
DE CATALUNYA: ENTRADA 5189 DE 23/11/2006 

 
Referència 473 K100 N424 (expedient PL-03/2006 - Matadepera) 

Aquest informe no fa referència directa als catàlegs de béns i masies que integren aquest  POUM. S’informa 

sobre  el Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic municipal. L’informe amb número 9 

d’aquest escrit sí es refereix al POUM i es remet precisament a les consideracions fetes en motiu del Pla 

Especial. 

 

Atès que el Catàleg de béns del POUM pren en consideració les mateixes determinacions que l’esmentat Pla 

Especial, a partir de les consideracions del Pla Especial s’ha actualitzat la informació continguda al Catàleg de 

Béns del POUM. Es consideren per tant les consideracions i prescripcions esmentades a l’informe. 

 
 
08 VIES LOCALS. SERVEI DE CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ. DIPUTACIÓ DE BARCELONA:  
ENTRADA 5356 DE 04/12/2006 
 

Es recorda que s’haurà de situar la línia d’edificació a 25 metres de l’aresta exterior o a distància inferior sempre 

que així ho aprovi el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (veure 

informe 10 d’aquest escrit). 

 

No es permetrà cap no accés directe a la carretera afectada des de les noves edificacions que es puguin 

construir. 

 

Les rotondes previstes no tindran un diàmetre exterior inferior a 40 metres i s’hauran d’adequar  a l’Ordenança 

d’Ús i Defensa de les Carreteres de Titularitat de la Diputació de Barcelona així com al Reglament General de 

Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 

 

Atesa la proximitat de les rotondes previstes en els PK 5+590 i 5+975 de la BV-1221 s’eliminaran els girs a 

l’esquerra existents entre ambdues rotondes. 

 

TRACTAMENT AL POUM: 
Es respecten els criteris continguts a l’informe en relació a la línia d’edificació. Es representen gràficament les 

línies d’edificació als plànols d’ordenació corresponents (sèries O.2.1 i O.3.1 del Tom II de documentació gràfica). 
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S’incorporen al capítol 2.2.1 “Comunicacions i mobilitat” de la Memòria Justificativa les indicacions sobre 

dimensions i en relació al compliment de normativa aplicable. S’incorporen així mateix indicacions en relació a 

l’eliminació dels girs a l’esquerra entre les dues rotondes indicades. 

 
 
09 DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL. DEPARTAMENT DE CULTURA. GENERALITAT 
DE CATALUNYA: ENTRADA 696 DE 13/02/2007 

 
Referència 473 K100 N424 (expedient PL-55/2006 - Matadepera) 

Aquest informe fa referència directa al catàleg de béns del POUM i es remet directament a les consideracions i 

prescripcions  fetes en motiu del Pla Especial. (informe 7 d’aquest escrit) 

 

TRACTAMENT AL POUM: 
Atès que el Catàleg de béns del POUM pren en consideració les mateixes determinacions que l’esmentat Pla 

Especial, a partir de les consideracions del Pla Especial s’ha actualitzat la informació continguda al Catàleg de 

Béns del POUM. 

 

S’incorporen doncs al catàleg del POUM les consideracions contingudes en aquest informe conjuntament amb 

l’informe amb el número 7 en aquest escrit. 

 
 
10 DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES. DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES 
PÚBLIQUES. GENERALITAT DE CATALUNYA:  ENTRADA 990 DE 01/03/2007 
 

Les inversions de l’avaluació econòmica i financera del POUM atribuïdes a la Generalitat de Catalunya no són 

pertinents i, en conseqüència aquestes assignacions no es consideraran ni vàlides ni vinculants. 

 

Situar a 25 metres des de l’aresta exterior de les calçades respectives del tronc central la línia d’edificació en sòl 

urbà de nova creació, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable per a les carreteres BV-1221, BV-1275 i BV-1248. En 

sòl urbà, on la figura de planejament vigent fixi una línia d’edificació a una distància inferior a 25 metres o bé 

existeixi edificació consolidada, es mantindrà aquesta línia d’edificació. Dibuixar les línies d’edificació als pl`naols 

d’ordenació corresponents. 

 

Demanar informe a la Diputació de Barcelona atès que la conservació i explotació de  les carreteres BV-1221, 

BV-1275 i BV-1248 són competència d’aquest organisme. 

 

TRACTAMENT AL POUM: 
En relació a l’avaluació econòmica i financera pel que fa a les inversions en infrastructura considerades i 

esmentades a l’informe (enllaç de la carretera Terrassa – Talamanca, rotonda a aquesta mateixa carretera i 

viaducte) aquestes s’entén s’atribueixen exclusivament a la Diputació de Barcelona amb l’import d’1,6 milions 

d’euros i no a la Generalitat de Catalunya. La previsió d’inversió de la Generalitat de Catalunya de 2,5 milions 

d’euros correspon a la construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP). 

 

Es respecten els criteris continguts a l’informe en relació a la línia d’edificació. Es representen gràficament les 

línies d’edificació als plànols d’ordenació corresponents (sèries O.2.1 i O.3.1 del Tom II de documentació gràfica). 

 

S’ha demanat el corresponent informe a la Diputació de Barcelona (veure informe amb número 8 en aquest 

escrit) 
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2.5.7. ANNEX 7. INFORME JURÍDIC 
 

 

 

 

 

Barcelona, 23 de març de 2007

INFORME A: AJUNTAMENT DE MATADEPERA 

 

 

Assumpte: 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA 

 

I.- TRAMITACIÓ I CONTINGUT DE LA REVISIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
MATADEPERA. 

A) APROVACIÓ INICIAL I INFORMACIÓ PÚBLICA: 

La revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera (en endavant POUM), va ser inicialment 

aprovat pel Ple de la Corporació Local  en data 12 de juny de 2006 i ha estat sotmès a informació publica des del 

14 de juny de 2006 fins al 30 de setembre del mateix 2006 d’acord amb els terminis establerts en l’article 83 del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol.  

Així mateix, l’acord d’aprovació inicial va ser objecte de publicació al BOP núm. 141 de 14/06/2006, DOGC num. 

4657 de 19/06/2006, Diari Avui 15/06/2006, Diari de Terrassa 14/06/2006 i Tauler d’anuncis de 15/06/2006 a 

30/09/2006 (ambdós inclosos). 

Durant el termini d’informació pública del POUM s’han presentat 126 al·legacions. 

La tramitació d’aquest planejament, s’ha subjectat als principis bàsics urbanístics d’informació pública i 

participació ciutadana establerts als articles 8 del TRLUC i 2.f) del Reglament de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya, aprovat per Decret 305/2006. 

Així mateix, d’acord amb el que determina la normativa urbanística citada, s’ha sotmès l’expedient del POUM, als 

informes de les Administracions Sectorials afectades i competents en les matèries regulades pel planejament que 

han emès el corresponent informe respecte al contingut i determinacions del POUM. 

B) APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM, SIMULTANEÏTAT AMB EL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATADEPERA (PEPPAM) 

El PEPPAM, malgrat haver estat inicialment aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Matadepera en sessió  25 de 

maig de 2005, a data d’avui no ha estat provisionalment aprovat per aquesta Corporació Local.  

Aquest fet, és conseqüència directa de la tramitació simultània que està duent a terme l’Ajuntament de 

Matadepera de la Revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que entre els documents del mateix 

incorpora el catàleg de béns a protegir, i que com a tal, ha de conjugar-se amb el Pla Especial. D’aquí que, s’ha 

optat per sincronitzar la tramitació d’ambdós instruments de planejament de forma que l’aprovació provisional 

d’aquests s’adopti de forma simultània. 

Aquesta simultaneïtat, té com a conseqüència que el contingut d’ambdós instruments, és congruent, és a dir, la 

Revisió del POUM de Matadepera - iniciada amb posterioritat al PEPPAM-, ha incorporat el règim, contingut i 

elements protegits establerts pel Pla Especial. Tanmateix, aquesta tramitació paral·lela també implica que els 

informes que han de ser emesos per les Administracions competents (article 83 TRLUC), també s’han 

simultanejat en la tramitació de la Revisió del POUM que en el que respecta al PEPPAM, en ser de contingut 

idèntic són d’aplicació. 

No obstant l’anterior, s’ha de tenir en compte, que com a instrument de planejament de rang superior, i malgrat 

haver-se traspassat tota la informació del PEPPAM al POUM, és aquest últim l’instrument urbanístic superior 

jeràrquic de l’anterior i per tant prevalen les seves determinacions, sense perjudici de que el PEPPAM pugui 

desenvolupar ara o a través de les modificacions que en el futur s’introdueixin el contingut del POUM. 

Així, l’article 13 del TRLUC determina de forma contundent: 

 

1. El principi de jerarquia normativa informa i ordena les relacions entre els diferents instruments 

urbanístics de planejament i de gestió regulats per aquesta Llei. 

 

2. Els plans urbanístics han d'ésser coherents amb les determinacions del pla territorial general i dels 

plans territorials parcials i sectorials i facilitar-ne l'acompliment. 

 

Així mateix, l’article 4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, concreta aquest principi de jerarquia 

normativa del planejament establint: 

Article 4 .- Principis de relació entre els instruments urbanístics. 
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4.1 Els plans urbanístics han d’ésser coherents amb les determinacions del pla territorial general i dels 

plans territorials parcials i sectorials i facilitar-ne l’acompliment.  

 

4.2 De conformitat amb el principi de jerarquia normativa, que informa i ordena les relacions entre els 

instruments de planejament urbanístic:  

 

a) Els plans d’ordenació urbanística municipal i els programes d’actuació urbanística municipal s’han 
d’adequar a les determinacions dels plans directors urbanístics que són pròpies d’aquests, d’acord 
amb la Llei d’Urbanisme i aquest reglament.  

 

b) El planejament urbanístic derivat està supeditat a les determinacions del planejament urbanístic 
general que són pròpies d’aquest, d’acord amb el què estableix la Llei d’Urbanisme i aquest 
reglament.  

En el present cas trobem doncs, que el PEPPAM, constitueix un instrument de planejament urbanístic derivat 

que, malgrat iniciar-se la seva tramitació amb anterioritat a l’aprovació del POUM, les seves determinacions 

quedaran subordinades a les establertes al referit planejament general. 

En qualsevol cas, les modificacions que esdevinguin en el PEPPAM, es reflexaran de forma immediata en la 

revisió del POUM en tràmit la qual, com s’ha exposat incorpora la documentació idèntica a aquest Planejament 

derivat, de forma que en cas d’estimar-se al·legacions presentades al planejament derivat, les conseqüències 

d’aquesta estimació, canvis de protecció, inclusió, o exclusió d’elements concrets, seran incorporades de forma 

automàtica, al POUM en tràmit. 

 

C- CONTINGUT DE LA REVISIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

L’article 59.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 1/2005, determina la 

documentació que ha de contenir el Planejament urbanístic General com és el POUM que ens ocupa: 

Article 59.- Documentació dels plans d'ordenació urbanística municipal 
 

1. Els plans d'ordenació urbanística municipal es formalitzen, salvant el que estableix l'apartat 2, mitjançant 

els documents següents: 

a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que escaiguin. 

b) Els plànols d'informació i d'ordenació urbanística del territori i, en el cas del sòl urbà consolidat, de 
traçat de les xarxes bàsiques d'abastament d'aigua, de subministrament de gas i d'energia elèctrica, 
de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres serveis 
establerts pel pla. 

c) Les normes urbanístiques. 

d) El catàleg de béns a protegir, d'acord amb l'article 69. 

e) L'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 

f) La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l'informe mediambiental. 

g) El programa d'actuació urbanística municipal, si escau. 

h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció d'habitatge protegit i, si 
escau, dels altres tipus d'habitatge assequible que determini la llei. A més, si el planejament ha inclòs 
les reserves a què fa referència l'article 34.3, cal justificar-ho en la memòria social. 

 

Examinada la documentació relativa a la Revisió del POUM del municipi de Matadepera, es constata que tant la 

documentació que va ser aprovada inicialment, contenia tots i cadascun dels elements descrits en  l’article 

transcrit, motiu pel qual entenem que la documentació elaborada per al tràmit d’aprovació provisional del mateix, 

no suprimeix cap d’aquests elements indispensables essent complerta i donant compliment a l’article transcrit. 

No obstant, cal tenir en compte pel que fa a la documentació ambiental, que el planejament general en tràmit va 

ser aprovat amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya, el qual en el seu article 115 determinava la necessitat de procedir a l’avaluació 

ambiental del planejament en seu de la seva tramitació. 

Així mateix, la disposició transitòria 12ª de l’esmentat Decret determina: 

2. Els plans sotmesos a avaluació ambiental, que estiguin en tràmit en el moment de l’entrada en vigor 

d’aquest Reglament, s’han de subjectar a les regles que estableix l’article 115, en els successius tràmits 

que s’hagin d’efectuar. En tot cas, els plans que s’hagin aprovat inicialment amb posterioritat al 30 d’abril 

de 2006, data d’entrada en vigor de la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de 

determinats plans i programes en el medi ambient, si ja han efectuat la informació pública, hauran de 

completar-la fins al termini de 45 dies i donar compliment a les regles que estableixen les lletres d) i e) de 

l’article 115 d’aquest Reglament.  

Cal tenir present que durant el termini d’elaboració i posterior informació pública d’aquest planejament general, 

aquest equip redactor ha mantingut nombrosos contactes, reunions amb el Departament de Medi Ambient de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

II.- RECAPITULACIÓ DELS ASPECTES TRACTATS EN L’INFORME D’AL.LEGACIONS PRESENTADES A 
L’APROVACIÓ INICIAL DEL POUM. 

Durant el termini d’informació pública del POUM de Matadepera, s’han presentat 126 al·legacions per part de 

persones interessades, legitimades i que d’acord amb l’article 12 del TRLUC, emparades per l’acció pública 

urbanística, han manifestat la seva conformitat o en el seu cas disconformitat amb el planejament novament 

sotmès al públic. 
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Prèviament a analitzar el resultat d’aquest termini d’informació pública, així com de les al·legacions presentades, cal 
fer la consideració indispensable relativa a la naturalesa del planejament que s’ha elaborat. 

D’aquí que poguem afirmar que ens trobem davant un instrument de planejament (general) que compleix unes 
finalitats, funcions i àmbit amplíssim, anticipant el model i àmbit territorial que la Corporació Local pretén per als 
seus ciutadans als que es dirigeix i traçant el destí urbanístic de les diferents parcel·les i àmbits integrats en el 
territori al que es refereix. 

Així aquesta multiplicitat de determinacions que el planejament ha de contenir i la varietat de solucions possibles, 
evidencien que la potestat de planejament constitueix una potestat àmpliament discrecional, aspecte que ha 
caracteritzat, com no podia ser d’altra forma i com en la resta de planejaments generals, el present procés 
d’elaboració del POUM de Matadepera. 

No obstant, i amb independència de que un alt percentatge de les al·legacions presentades han estat resoltes 
d’acord amb la potestat de planejament de la Corporació Local de Matadepera, que ha escollit entre diverses 
opcions, la que considerava més adequada tant per l’interès públic com per l’interès particular, també hi ha un 
conjunt d’aspectes destacables que s’han repetit al llarg de les diferents al·legacions, que s’han intentat resoldre 
amb criteris homogenis i que es resumeixen en els següents: 

1) Classificació del sòl urbà  i la seva subclassificació entre sòl urbà consolidat i no consolidat: S’han 
presentat nombroses al·legacions en aquest sentit, les quals han estat resoltes amb aplicació d’un únic 
criteri que ve donat per la mateixa normativa urbanística d’aplicació. 

Així d’una banda, trobem que la classificació d’un terreny com a sòl urbà és de caràcter reglat i ve determinada 

pel POUM, així com pels criteris i requisits que estableix la normativa urbanística vigent. Concretament i perquè, 

una finca pugui ser classificada com a sòl urbà (consolidat o no consolidat) pel Pla d’Ordenació Urbanística 

municipal, aquesta ha de complir amb determinats requisits i condicions indispensables que venen establerts als 

articles 26, 30 i 31 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 1/2005.  

Pel que fa a la distinció entre sòl urbà consolidat o no consolidat, els criteris i requisits també són enumerats tant 

al Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, com al Reglament de desplegament parcial d’aquesta, de 

forma que  ens trobem davant un sòl urbà consolidat únicament quan d’acord amb l’article 30 del TRLUC: 

a) Els terrenys que tenen la condició de solar, d'acord amb l'article 29. 

 

b) Els terrenys als quals només manca, per a assolir la condició de solar, assenyalar les alineacions o les 

rasants, o bé completar o acabar la urbanització en els termes assenyalats per l'article 29.a, tant si han 

estat inclosos amb aquesta finalitat en un polígon d'actuació urbanística o en sector subjecte a un pla de 

millora urbana com si no hi han estat inclosos. 

 

No obstant, la determinació del tipus de sòl (consolidat o no consolidat) no sempre es pacífica tota vegada que el 

règim entre una categoria i altre resulta diferenciat. D’aquí, que s’hagi optat pel criteri unitari d’incorporar els sòls 

urbans no consolidats en polígons o sectors subjectes a desenvolupament urbanístic ja sigui mitjançant la 

tramitació de planejament derivat o un instrument de gestió i a incorporar els sòls urbans consolidats en “àmbits 

de Gestió” a l’objecte que aquests puguin materialitzar la consecució de la condició de solar sense quedar 

subjectes al règim de cessions i obligacions determinades per al sòl urbà no consolidat, atès que suposaria una 

doble imposició absolutament antijurídica. 

2) En segon lloc, s’han presentat nombroses al·legacions sol·licitant el canvi de classificació qualificació de 
les finques dels seus titulars: aquestes al·legacions han estat examinades cas per cas concret, 
determinant en cada supòsit la procedència o improcedència de l’estimació de les mateixes i sempre amb 
observància de les condicions físiques, entorn, circumstàncies, compliment de la legalitat i conveniència 
per al municipi de l’adopció de la modificació sol.licitada. 

3) En tercer lloc, i com a resultat de les al·legacions presentades, s’han introduït i incorporat al document de 
la Revisió del POUM els convenis urbanístics, instruments de gestió, planejament derivat i estudis de 
detall que havien estat aprovats per la mateixa Corporació Local amb anterioritat a l’aprovació inicial i que 
per error material, per no disposar de la documentació corresponent o per indefinició no havien estat 
incorporats en el document inicialment aprovat, però que formen part del planejament general en tràmit. 

4) Així mateix, s’han modificat els límits concrets de determinades parcel·les, tant pel que fa a la qualificació 
com afectacions i que han estat justificats pels al.legants o que corresponien a errors materials de 
transcripció. 

5) En cinquè lloc, com a resultat del procés d’informació pública, han estat inclosos nous elements en el 
catàleg de masies i cases rurals, que corresponen a determinats elements que no havien estat 
incorporats en la documentació inicialment aprovada. 

6) Pel que fa a les al·legacions relatives al catàleg de Béns a protegir, aquestes han estat resoltes en dos 
expedients, la revisió del present POUM i el PEPPAM en el mateix sentit i amb el mateix criteri atesa la 
sincronització en la tramitació d’ambdós expedients. Les modificacions operades com a conseqüència del 
procés d’informació pública d’aquests instruments són bàsicament  

a. La ampliació de l’estudi econòmic i financer del PEPPAM i el catàleg de béns a protegir del 
POUM. 

b. La modificació de l’article 18.2 de la normativa urbanística.  

7) Per últim, i com a aspecte a destacar respecte el procediment d’informació pública, s’han modificat 
determinats aspectes tant de les qualificacions urbanístiques (regulació) de la normativa urbanística del 
POUM, paràmetres urbanístics de determinats Polígons d’actuació. 

a. Pel que fa a les qualificacions urbanístiques  

i. S’ha introduït una nova qualificació urbanística per tipologia d’edificació unifamiliar aïllada 
en sòl urbà dins el límit de protecció ambiental (amb el distintiu PA) amb parcel·la mínima 
de 1500 m2. 

ii. La normativa del POUM entre d’altres mesures ha introduït disposicions específiques per 
a aquells sòls inclosos a la franja de protecció ambiental definida atenent a criteris de 
visibilitat, pendent relatiu d’àmbits i parcel·les, agrupació actual de qualificacions i 
consolidació de l’edificació. Entre d’altres mesures i a fi de millorar el contacte amb el 
Parc Natural i el sòl no urbanitzable i evitar l’impacte visual des de les zones baixes del 
nucli urbà, en totes les qualificacions residencials s’ha establert una lleugera reducció de 
l’índex d’edificabilitat de forma proporcional a les determinacions anteriors i atenent la 
coherència a les possibles edificacions finalment resultants 

iii. S’ha suprimit la Clau HD, passant els sòls anteriorment qualificats amb clau HD a 4.d.8 i 
4.d.9. 
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iv. S’ha introduït la subzona 8.e amb condicions urbanístiques específiques respecte la clau 
8. 

v. S’han ajustat els paràmetres de la clau 5e i 5d (PA) 

vi. .S’ha augmentat el sòl destinat a clau 9 “activitat econòmica” 

b. Pel que fa als polígons d’Actuació Plans de Millora urbana, respecte la documentació sotmesa a 
aprovació inicial: 

• S’han introduït 2 nous Sectors subjectes a Pla de Millora Urbana: PMU 02 Can Prat,  i 
PMU-03 La Bolera, aquest últim a l’objecte de generar una nova centralitat i ús 
comercial al centre de Matadepera. 

• La documentació que es sotmeti a aprovació provisional contempla deixar sense efecte i 
per tant la supressió del sector en sòl urbà consolidat PAU-15 / Torrent del Salt atesa la 
complexitat de la seva gestió, l’elevat grau de consolidació i la seva important superfície. 

• El PAU 03 Can Torrella- Sant Llorenç ha modificat els seus paràmetres urbanístics. 

b. S’ha reduït la superfície de l’àmbit del PAU 07. 

c. Pel que fa a la normativa urbanística: 

• S’han modificat les normes urbanístiques del POUM en el sentit de permetre major alçada dels 
cossos auxiliars destinats a l’aparcament per a les tipologies d’unifamiliars aïllades, així com la 
seva alineació a vial però sempre que aquestes no siguin directament colindants amb les finques 
veïnes. 

• S’ha establert l’obligatorietat d’instal·lació d’ús comercial o recreatiu en les plantes baixes dels 
sòls qualificats amb algunes excepcions: 

• S’han modificat diversos articles de la normativa urbanística com a conseqüència dels informes 
sectorials que es relacionen en l’apartat següent 

 

III.- INFORMES SECTORIALS EMESOS A LA REVISIÓ DEL POUM DE MATADEPERA. 

Atès que l’article 83. 5 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya, determina la necessitat de sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs 

competències sectorials, simultàniament, al tràmit d’informació pública del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 

l’Ajuntament de Matadepera, ha procedit a interessar llur emissió, un cop rebuts han estat examinats i resumits a 

continuació. 

Organismes que han emès informe OBSERVACIONS 

Diputació de Barcelona  Servei de vies locals FAVORABLE 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio 

FAVORABLE 

Direcció General de Carreteres Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques GenCat 

FAVORABLE 

condicionat al 

compliment de certs 

requisits 

Departament de Treball i Indústria 

Generalitat de Catalunya 

FAVORABLE 

condicionat al 

compliment de 

diferents requisits 

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca GenCat 

FAVORABLE 

condicionat a 

l'esmena de diferents 

aspectes 

Direcció General del Patrimoni Cultural Departament de 

Cultura Generalitat de Catalunya 

FAVORABLE 

condicionat a la 

incorporació de certes 

consideracions 

Departament de Medi Ambient i Habitatge GenCat 
Necessitat d'esmenar 

deficiències 

Secretaria General de l'Esport Departament de la 

Presidència 

Generalitat de Catalunya 

Necessitat de 

completar la 

informació 

Agència Catalana de l’Aigua 

Departament de Medi Ambient i Habitatge Generalitat 

de Catalunya 

DESFAVORABLE 

amb la necessitat 

d'esmenar 

deficiències 

Agència de Residus de Catalunya Departament de Medi 

Ambient i Habitatge GenCat 

NO NECESSARI per 

haver-se sol·licitat al 

Departament de Medi 

Ambient 

Direcció General d'Energia i Mines Departament de 

Treball i indústria 
FAVORABLE 

Àrea d'espais naturals de la Diputació de Barcelona FAVORABLE 

.  
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Com a conseqüència dels informes esmentats podem recollir les següents modificacions respecte el document 

inicialment aprovat: 

 

1) Respecte l’informe de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: L’informe  

S’ha modificat la redacció de l’article l’article 220.e) i 220.2 de les Normes Urbanístiques en el sentit indicat per 

aquest informe i d’acord a la legislació esmentada. S’ha eliminat l’element gràfic que acompanyava aquest article.  

Així mateix, s’ha incorporat en el marc normatiu de la memòria totes les referències legals d’aplicació 

enumerades en l’informe emès per aquest òrgan. 

2) Respecte l’informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge: L’equip redactor ha mantingut diversos 

contactes amb el responsable d’aquest departament i s’ha incorporat a l’informe de sostenibilitat ambiental del 

POUM de Matadepera les disposicions establertes a la Directiva 2001/42/CE. 

3) Respecte l’informe de la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura: S’han 

modificat els articles 185 (en relació al Catàleg de Masies i Cases Rurals ) i l’article 186 relatiu a la regulació del 

sòl no urbanitzable. 

4) Respecte l’informe del Consell Català de l’Esport que aconsella la redacció d’un Mapa d’Instal·lacions i 

Equipaments Esportius del Municipi (MIEM) on es prevegin les futures necessitats:  Al capítol 2.2.3 de la Memòria 

Justificativa (Equipaments) del POUM s’ha introduït la recomanació per a la redacció del Mapa d’Instal·lacions i 

Equipaments Esportius del Municipi (MIEM). En aquest capítol, es valora així mateix la previsió de dotacions 

d’equipaments i es fa constar els metres quadrats d’equipament sense especificar que es destinen a ús esportiu, 

així com la resta d’informació a completar d’acord a l’informe emès per Consell Català de l’Esport. 

5) Respecte l’informe de la Direcció General d’Energia i Mines: s’ha inclòs la informació sobre legislació sectorial 

d’aplicació en l’apartat 2.2.4 de la memòria justificativa 

 

6) Respecte l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, on requereix 

- complimentació de documentació. 
- incorporació de previsions de consum d’aigua. 
- valoració dels volums d’aigües residuals que es generaran. 
- consideracions sobre el domini públic hidràulic. 
- consideracions respecte la Riera de les Arenes. 

 

L’equip redactor va realitzar un informe-síntesi del contingut de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb la 

informació complementària. 

Pel que fa a la correcció de les esmenes proposades: 

a) En relació als models de demanda i certificats referents a l’abastament d’aigua i sanejament, aquesta 

informació ha quedat inclosa a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del POUM. 

b) La resta d’aspectes d’acord a l’informe s’han incorporat a la normativa i la documentació gràfica del 

POUM. 

 

En relació a la documentació gràfica s’ha incorporat la informació dels Torrents com a HI provenint del plànol I.14 

d’informació urbanística i es fa constar a la fitxa urbanística dels sector on s’escau (PAU-03, PMU-02, PEU-01, 

PEU-02 i PEU-03) que en la redacció de la figura de planejament derivat es procedirà a delimitar el DPH. 

S’esmenen com es fa constar a l’informe els articles 91 i 95 de la normativa.  

 

 

7) Pel que fa a l’informe de la Direcció General del Patrimoni Cultural: L’informe es relatiu al Pla Especial de 

protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic municipal. L’informe amb número 9 d’aquest escrit, sí es 

refereix al POUM i es remet precisament a les consideracions fetes en motiu del Pla Especial. 

 

Atès que el Catàleg de béns del POUM pren en consideració les mateixes determinacions que l’esmentat Pla 

Especial, a partir de les consideracions del Pla Especial s’ha actualitzat la informació continguda al Catàleg de 

Béns del POUM. Es consideren per tant les consideracions i prescripcions esmentades a l’informe. 

 
8) Pel que fa a l’informe del servei de conservació i explotació de les Vies locals de la Diputació de Barcelona: 

 

En la documentació que es sotmeti a aprovació provisional: 

 
- Es respecten els criteris continguts a l’informe en relació a la línia d’edificació. Es representen gràficament 

les línies d’edificació als plànols d’ordenació corresponents (sèries O.2.1 i O.3.1 del Tom II de 
documentació gràfica). 

 

- S’incorporen al capítol 2.2.1 “Comunicacions i mobilitat” de la Memòria Justificativa les indicacions sobre 
dimensions i en relació al compliment de normativa aplicable. S’incorporen, així mateix indicacions en 
relació a l’eliminació dels girs a l’esquerra entre les dues rotondes indicades. 

 
 
9) Pel que fa a l’informe de la Direcció General de Carreteres. Departament de Política Territorial I Obres 

Públiques 

- En relació a l’avaluació econòmica i financera pel que fa a les inversions en infrastructura considerades i 
esmentades a l’informe (enllaç de la carretera Terrassa – Talamanca, rotonda a aquesta mateixa 
carretera i viaducte) aquestes s’entén s’atribueixen exclusivament a la Diputació de Barcelona amb 
l’import d’1,6 milions d’euros i no a la Generalitat de Catalunya. La previsió d’inversió de la Generalitat de 
Catalunya de 2,5 milions d’euros correspon a la construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària 
(CEIP). 
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- Es respecten els criteris continguts a l’informe en relació a la línia d’edificació. Es representen gràficament 
les línies d’edificació als plànols d’ordenació corresponents (sèries O.2.1 i O.3.1 del Tom II de 
documentació gràfica). 

 

 

 

IV.- INNECESSARIETAT D’ADOPCIÓ D’UN NOU ACORD D’APROVACIÓ INICIAL I NOVA EXPOSICIÓ 
PÚBLICA 

L’acolliment per la Corporació Local de les al·legacions esmentades comporta, pel tràmit d’aprovació provisional, 

la modificació en alguns aspectes del POUM que fou objecte d’informació pública. 

En aquest sentit, l’examen d’aquest nou document, permet afirmar que malgrat haver-se produït diverses 

modificacions i alteracions provocades per al·legacions, informes, suggerències, correccions d’errades materials, 

la filosofia i criteris del document que determinaven una regulació i uns criteris de protecció inicialment aprovats 

continuen essent els mateixos i que en cap cas es tracta de modificacions substancials.  

L’article 112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, regula els supòsits en que, arrel del procés 

d’exposició pública i la introducció de canvis substancials, és necessària una nova aprovació inicial del document 

i la nova informació pública del mateix. 

Així, d’acord amb el precepte citat, constitueixen canvis substancials que motiven la nova aprovació inicial els 

següents: 

a) L’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al model d’ordenació del territori.  

b) L’adopció de nous criteris respecte a la classificació del sòl.  

  112.3 Els canvis en la classificació del sòl, en les previsions sobre sistemes urbanístics generals, en les 

qualificacions urbanístiques o en altres determinacions dels plans urbanístics que no s’incloguin en els casos 

indicats en l’apartat 2, no comporten l’exigència d’un nou termini d’informació pública, però s’han de fer constar 

en l’acord d’aprovació.  

D’acord amb l’article transcrit, i concretament l’apartat tercer que, és d’aplicació al planejament objecte del 

present informe, l’acord d’aprovació provisional del POUM, haurà de fer constar els canvis o modificacions 

succeïdes com a conseqüència de la informació pública i que s’han resumit en el present document, els quals per 

sí mateixos, ja justifiquen la innecessarietat d’una nova aprovació inicial del document. 

Entenem, que els canvis respecte el document inicialment aprovats no s’emmarquen en cap dels supòsits 
descrits en l’article transcrit i d’aquí que considerem la procedència de l’adopció de l’acord d’aprovació 
provisional del mateix per l’Ajuntament de Matadepera, sense cap nou termini d’informació pública. 

V.- CLOENDA 

Com a resultat del termini d’informació pública, derivada de l’acord d’aprovació inicial del POUM, i com ja s’ha 

avançat en els apartats anteriors del present informe, el document que s’aprovi provisionalment contindrà un 

conjunt de modificacions i alteracions respecte l’inicialment aprovat. 

Aquestes modificacions, tenen el seu origen en diverses causes, com són al·legacions concretes efectuades per 

particulars, durant el termini d’informació pública i suggeriments o subsanació d’errors materials, així com 

l’ampliació de determinats aspectes que en el document inicialment aprovat no quedaven prou concretats i 

delimitats. 

La nova versió del POUM de Matadepera, amb les incorporacions i alteracions  que es proposen, constitueix un 

document complert, ajustat a la legalitat, i justificat d’acord amb els criteris generals normatius i els objectius 

perseguits per l’Ajuntament de Matadepera, compleix totes les expectatives que es proposa i que són inherents a 

aquest document en el qual s’han donat resposta de forma justificada i coherent amb el desenvolupament previst 

a totes les sol·licituds públiques i particulars, que s’han formulat motiu pel qual procedeix l’adopció de l’acord 

d’aprovació provisional. 

 

 

 

Maria Navarro Roca     Antoni Garrigosa Ayuso  

 Advocada       Advocat 
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Matadepera, 27 de març de 2007 

REUNITS

D’una part l’Il.lm. Sr. JORDI COMAS I ROVIRA Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Matadepera. 

D’altra part, EL SR JAUME SERRA HINAULT provist de  DNI 37 272046V ; , 
PEDRO SERRA HINAULT provist de 46.227008 K, PABLO SERRA HINAULT 
provist de  43.692 072 F, MARIA SERRA HINAULT provist de 46.227176M, 
MARE YVETTE HINAULT VATONNE DNI 37.591.249-A 

INTERVENEN I ACTUEN 

L'Il.lm. Sr. JORDI COMAS I ROVIRA , en nom i representació de l'Ajuntament 
de Matadepera. 

I el Sr.           en nom i representació de ANNA SERRA HINAULT provista de 
DNI 37 280 900 propi. 

Les parts reunides, en presència del Sra. Rosa Castellà i Mata, SECRETARIA 
GENERAL DE L'AJUNTAMENT la qual actua com a fedataria d’aquest acte. 

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a l’atorgament del 
present conveni urbanístic als efectes del qual 

EXPOSEN 

I.- Que en data 12 de juny de 2006, els compareixents vàren subscriure un 
conveni urbanístic en relació a les finques registrals número 2.607 , 2.606 i  
2312 propietat dels Srs. JAUME SERRA HINAULT; PEDRO SERRA HINAULT, 
PABLO SERRA HINAULT MARIA SERRA HINAULT,I ANNA SERRA 
HINAULT.  

El conveni urbanístic subscrit, en seu de la regulació de les finques objecte del 
mateix adjuntava dues fitxes urbanístiques reguladores dels paràmetres i 
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condicions urbanístiques de les finques objecte del mateix, concretament 
s’adjuntava la la fitxa tècnica continguda DOCUMENT ANNEX NÚM. IV .en relació a 
les finques registrals 2.607 , 2.606  i la fitxa continguda en el DOCUMENT ANNEX

NÚMERO V per a la regulació del rèbgim urbanístic de la finca registral número 
2312.

II.- Que posteriorment a la signatura del conveni s’ha constatat l’existència de 
determinades errades materials en els documents adjunts al mateix així com 
en quant a la regulació del règim de desenvolupament urbanístic de la finca 
registral 2312 que pot induir a confusions. 

Per aquest motiu ambdues parts, de mutu acord mitjançant el present 
document convenen la

SUBSANACIÓ D’ERRADES DEL CONVENI SUBSCRIT EN DATA 
12 DE JUNY DE 2006. 

PRIMERA.- Pel que fa al document annex número V, que correspont a la fitxa 
tècnica reguladora dels paràmetres, règim i  classificació del sòl corresponents 
a la finca registral 2312 (finca III del conveni subscrit en data 12-6-06) les parts 
acorden deixar sense efectes la fitxa adjuntada com a document annex número 
5  al conveni de 12 de juny de 2006, quedant substituiida per la fitxa tècnica 
que s’adjunta com a document annex número A a la present modificació 
d’errades materials.

SEGONA.-  Pel que fa a la regulació del desenvolupament urbanístic de la finca 
registral 2312 (finca III del conveni subscrit en data 12-6-06), el conveni subscrit 
en data 12 de juny de 2006 preveia en l’apartat b) de la Clausula tercera: 
Vialitat  el el següent paràgraf que es transcriu: 

b) Així mateix, la finca III descrita en l’expositiu I (vialitat- registral 2.312) 
quedara qualificada amb la clau 4.d.7 (unifamiliar aïllada) amb els 
paràmetres urbanístics descrits en la fitxa adjunta com a DOCUMENT 
ANNEXE NÚMERO V, podent ser edfificats en la referida finca un mínim de 
7 habitatges previa sol.licitud de llicència a l’Ajuntament de Matadepera 
que en qualsevol cas divisió en propietat horitzontal de la parcel.la així 
com la prèvia presentació del corresponent estudi volumètric d’ordenació 
de les edificacions. 

Donat que no queda concretament delimitat i suficientment clar el règim de 
llicències establert per al desenvolupament i parcel.lació d’aquesta finca les 
parts reunides acorden substituir l’apartat b) de la Clausula tercera pel 
següents:
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b) Així mateix, la finca III descrita en l’expositiu I (vialitat- registral 2.312) 
quedara qualificada amb la clau 4.d.7 (unifamiliar aïllada) amb els 
paràmetres urbanístics descrits en la fitxa adjunta com a DOCUMENT 
ANNEXE A DEL DOCUMENT DE SUBSANACIÓ D’ERRADES DEL CONVENI 
URBANÍSTIC SUBSCRIT AMB L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA, podent ser 
edfificats en la referida finca un mínim de 7 habitatges previa sol.licitud 
de llicència de divisió en propietat horitzontal i/o parcel.lació a 
l’Ajuntament de Matadepera. 

c) Per a l’edificació de les parcel.les resultants de la divisió en propietat 
horitzontal o parcel.lació descrites en l’apartat b) anterior, serà 
preceptiva la presentació del corresponent estudi volumetric d’ordenació 
de les parcel.les.

TERCERA.- L’Ajuntament de Matadepera, es compromet a incorporar el present 
document i el contingut del mateix a la documentació que es sotmeti a 
l’aprovació provisional de la Revisió del POUM. 

QUARTA.- Ambdues parts acorden que el present document només modifica i 
subsana substitueix les errades i imprecisions descrites en els pactes primer i 
segon del mateix quedants vigents tots els pactes, compromisos i estipulacions 
continguts en el conveni subscrit en data 12 de juny de 2006 que no es vegin 
alterats pel present document. 

SR. JORDI COMAS ROVIRA Sr. .. 
AJUNTAMENT DE MATADEPERA JAUME SERRA HINAULT;  

PEDRO SERRA HINAULT,

PABLO SERRA HINAULT

MARIA SERRA HINAULT, 

ANNA SERRA HINAULT 
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Matadepera a 23 de març de 2007 

REUNITS

D’una part l’Il·lm. Sr. JORDI COMAS I ROVIRA Alcalde – President de 
l’Ajuntament de Matadepera. 

D’altra part, els senyors JOAN BALTÁ TALLÓ, major d’edat, amb de DNI 
39.133.330-A  

i RAMON TORREDEMER RIU, major d’edat, amb de DNI 39.046.751-L. 

INTERVENEN I ACTUEN 

L'Il·lm. Sr. JORDI COMAS I ROVIRA , en nom i representació de l'Ajuntament 
de Matadepera. 

I els senyors JOAN BALTÁ TALLÓ i RAMON TORREDEMER RIU en nom i 
representació de la societat URBANITZACIÓ VERGE DE MONTSERRAT S.A. 
en virtut d’apoderament atorgat en data 29 d’octubre de 2002 pel notari de 
Barcelona José Bauza Corchs, amb el seu protocol número 3968.  

Les parts reunides, en presència de la senyora Rosa Castellà i Mata, Secretària 
General de l’Ajuntament de Matadepera, la qual actua com a fedatària d’aquest 
acte.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a l’atorgament del 
present conveni urbanístic als efectes del qual 

EXPOSEN

I.- La societat URBANITZACIÓ VERGE DE MONTSERRAT, S.A. és propietària 
de la finca que consta com a vial XV3 identificada en l’àmbit A del plànol que 
s’acompanya com a document annex núm. 1, descrita en el mateix de la 
següent manera: 

Vial paral·lel a la riera entre els carrers Sant Ramon i Mateu Turu. 

La societat URBANITZACIÓ VERGE DE MONTSERRAT, S.A., va manifestar 
davant aquest Ajuntament la voluntat de cedir a l’Ajuntament de Matadepera el 
citat vial, que és destinat a carrer d’ús públic des de fa més de 20 anys. Dit 
compromís no consta que s’hagi formalitzat. 
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En data 20 de març de 2007, la societat URBANITZACIÓ VERGE DE 
MONTSERRAT, S.A., en reunió del seu consell d’administració, va acordar 
ratificar la cessió gratuïta manifestada en el seu dia, per tal que sigui inscrita a 
l’inventari de béns de l’Ajuntament. S’acompanya com a document annex 
núm. 2 escrit de data 20 de març de 2007 dels senyors RAMON 
TORREDEMER RIU i JUAN BALTA TALLÓ, representants de la societat 
URBANITZACIÓ VERGE DE MONTSERRAT, S.A. de l’esmentada acta. 

II.- Que la societat URBANITZACIÓ VERGE DE MONTSERRAT, S.A. és 
propietària de la finca identificada en l’àmbit B del document annex núm. 1,
descrita al Registre de la Propietat de la següent manera: 

RÚSTICA: Pieza de tierra situada en el término municipal de esta ciudad, de 
pertenencias de la heredad Viñas, de cabida una hectárea, tres áreas, cuatro 
centiáreas, o sean trescientos cincuenta mil palmos cuadrados. LINDA: al Este, 
con tierras de la propia heredad sitas en este término y tierras del antiguo 
Manso Pla Solzina, mediante riera de las Arenas; al Sur, con finca de Ignacia 
Riu Cardona o sucesores; Oeste, con al carretera de Talamanca y al Norte, con 
finca de la misma propietaria. 

Inscripció: La descrita finca es troba inscrita al Registre de la Propietat de 
Terrassa, secció 2a, al Volum 1800, llibre 797, foli 135, finca número 10.826. 

Referència cadastral: 08119A004000340000YOI. 

S’acompanya com a document annex núm. 3 nota simple registral 
corresponent a la finca número 10.826. 

III.- El sòl objecte de regulació mitjançant el present conveni està constituït per 
un polígon d’actuació discontinu que s’ha dividit a efectes d’identificació en dos 
àmbits d’actuació, els quals s’identifiquen amb les lletres A i B a la fitxa 
urbanística i tècnica adjuntada com a document annex núm. 1.

IV.- La Revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera, 
inicialment aprovat, afecta a l’àmbit identificat amb la lletra A amb la disposició 
transitòria prevista a l’article 288 de les Normes Urbanístiques que preveu el 
següent:

“S’admeten parcel·les amb superfície i línia d’edificació inferior a les 
mínimes que provinguin de processos de parcel·lació o reparcel·lació 
anteriors a l’aprovació inicial d’aquest POUM., Aquestes tindran els 
mateixes condicions de la zona on s’emplacen. En qualsevol cas no 
s’admetrà l’edificació en les parcel·les de superfície inferior a la mínima 
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quan procedeixin de projectes de parcel·lació o reparcel·lació en els que 
aquests terrenys s’haguessin declarat de forma expressa com a no 
edificables” 

Així mateix, respecte l’àmbit identificat amb la lletra A, la llicència de 
parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de Matadepera en data 7 de juliol de 
1992 va establir el següent: 

1.- Concedir a Urbanització Verge de Montserrat S.A. representada per 
Antoni Parera Gusi, llicència per a la parcel·lació de la finca situada al 
carrer Mateu Turu números, 9-11-13 en les parcel·les següents:

A de 831,60 
B de 834,82 
C de 801,64 

I en dos terrenys mes, el primer de 700 m2 que no es edificable per no 
complir la parcel·la mínima de 800 m2. Que determinen les Normes 
Urbanístiques del PGO per aquesta zona “

V.- La finca identificada en l’àmbit B del document annex núm. 1 i situada al 
final del carrer Sant Ignasi, antigament estava inclosa parcialment dins el terme 
municipal de Terrassa havent-se modificat l’atermenament municipal i havent 
estat actualment inclosa dins el terme municipal de Matadepera. 

VI.- Que l’Ajuntament de Matadepera, està tramitant actualment la Revisió del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, entre els objectius dels quals es troba 
garantir la urbanització de la xarxa viària del terme municipal així com 
l’ordenació i establiment del règim urbanístic dels nous terrenys provinents del 
terme municipal de Terrassa. 

VII.- Que els senyors JOAN BALTÁ TALLÓ i RAMON TORREDEMER RIU 
comparteixen l’interès municipal en desenvolupar i ordenar urbanísticament els 
sòls provinents del terme municipal de Terrassa inclosos dins l’àmbit B, així com 
la regularització dels paràmetres i condicions urbanístiques per a l’edificació de 
parcel·les incloses en l’àmbit A del present document. 

VIII.- Objecte del Conveni: Constitueix l’objecte del present conveni: 

a) L’ordenació urbanística dels sòls provinents del terme municipal de 
Terrassa com a conseqüència del recent atermenament efectuat entre 
ambdues poblacions. 
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b) La delimitació d’un Polígon d’Actuació Urbanística de sòl urbà no 
consolidat que estableixi l’ordenació, paràmetres urbanístics i obligació 
d’urbanització del sistema viari XV3 identificat a l’àmbit B així com una 
qualificació urbanística residencial per als terrenys provinents del terme 
municipal de Terrassa. 

c) La urbanització del vial XV3 identificat a l’àmbit A paral·lel a la riera entre 
els carrers Sant Ramon i Mateo Turu i la descripció de les condicions 
necessàries per a l’edificació de les parcel·les confrontants. 

d) Determinar les dimensions i superfície de la parcel·la que serà adjudicada 
a l’Ajuntament de Matadepera en concepte de 10% d’aprofitament mitjà. 

e) Modificació de la Disposició Transitòria prevista a l’article 288 del 
document de Revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en tràmit. 

Per al compliment d’aquests objectius, els sotasignants formalitzen el present 
conveni urbanístic, que es regirà per les següents 

CLÀUSULES

PRIMERA.- Cessió voluntària i gratuïta del terreny destinat a vialitat XV3 
que s’inclou dins l’àmbit identificat amb la lletra A.

Pel que fa la vialitat XV3 inclosa a l’àmbit identificat amb la lletra A, que consta 
grafiada al document annex núm. 1, la societat URBANITZACIÓ VERGE DE 
MONTSERRAT, S.A., d’acord amb l’acta que consta com a document annex 
núm. 2, el CEDEIX de forma voluntària i gratuïta a l’Ajuntament de 
Matadepera.

En aquest acte, la societat URBANITZACIÓ VERGE DE MONTSERRAT, S.A. 
l’extreu del seu domini, lliure de càrregues, gravamens i ocupants i al corrent del 
pagament de tributs, en plena propietat a l’Ajuntament de Matadepera, 
transmissió que resta subjecta a evicció, en els termes establerts al Codi Civil, 
lliurant alhora la possessió de la mateixa. 

L’Il·lm. Jordi Comas i Rovira, Alcalde de l’Ajuntament de Matadepera, en la 
representació amb que actua, l’accepta i ocupa en aquest acte. 
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SEGONA.- Modificació de la Disposició Transitòria prevista a l’art 288 de 
les NNUU de l’aprovació inicial del POUM de Matadepera.

L’Ajuntament de Matadepera es compromet en seu de la redacció de la Revisió 
del POUM i en l’acord d’aprovació provisional del referit document a la 
modificació de la Disposició Transitòria  continguda en l’article 288 transcrit en 
l’expositiu IV. 

Així, la Disposició Transitòria esmentada quedarà redactada de la següent 
forma:

“S’admeten parcel·les amb superfície i línia d’edificació inferior a les 
mínimes que provinguin de processos de parcel·lació o reparcel·lació 
anteriors a l’aprovació inicial d’aquest POUM., Aquestes tindran els 
mateixes condicions de la zona on s’emplacen.”

En aquest sentit, els terrenys de titularitat privada inclosos dins l’àmbit A del 
present conveni, una vegada efectuada la cessió del vial, podran ser edificats 
prèvia obtenció de les llicències urbanístiques oportunes i sempre que 
compleixin la condició de solar prevista en el Decret 1/2005 pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

TERCERA.- Delimitació del PAU 14 Verge Montserrat i Requalificació dels 
sòls provinents del terme municipal de Terrassa i actualment al terme de 
Matadepera.

I.- L’Ajuntament de Matadepera es compromet en seu de la redacció de la  
revisió del POUM a la delimitació del PAU 14 Verge Montserrat de conformitat 
a l’àmbit, ordenació i paràmetres que s’indiquen a la fitxa i plànol d’aquest PAU 
que s’acompanya al present Conveni com a document annex núm. 1 i que 
estableix les següents qualificacions: 

Ordenació:

- L’àmbit A inclou el vial XV3 paral·lel a la Riera situat entre els carrers 
Sant Ramon i Mateu Turu i que dóna front a les parcel·les que es grafien 
en el document annex núm. 1, les quals en virtut del desenvolupament 
urbanístic del polígon i a tenor de l’execució i urbanització del vial XV3
passaran a ser edificables d’acord amb la Disposició Transitòria prevista 
per l’article 288 modificada segons el PACTE PRIMER del present 
document.
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- L’àmbit B, situat al Sud, pel que fa l’aprofitament privat, es qualificarà 
amb la clau 5b “Unifamiliar aïllada, parcel·la 800m2” i pel que fa el sòl 
públic destinat a vialitat i de superfície 3.619 m2, quedarà qualificat amb la 
clau XV3 “Xarxa Viària complementària”. 

La vialitat descrita dins de l’àmbit B serà objecte de cessió a la Corporació 
Local en el marc del projecte de reparcel·lació. 

Sistema d’Actuació: Així mateix, el POUM establirà com a sistema d’actuació 
urbanística per al PAU 14 el sistema de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica, essent necessària per a la gestió d’aquest àmbit la 
tramitació del corresponent projecte de reparcel·lació i el projecte d’urbanització 
per a la seva execució. 

II.- Els compareixents manifesten llur conformitat amb la delimitació, ordenació, 
paràmetres urbanístics i sistema d’actuació proposats per la Corporació 
Municipal i descrits en el document annex núm. 1.

QUARTA.- Compromisos assumits pels compareixents.

I.- Execució de la Vialitat: 

a). Els senyors JOAN BALTÁ TALLÓ i RAMON TORREDEMER RIU, en la 
representació que ostenten pel present document, es comprometen a 
l’execució al seu exclusiu càrrec de l’obra d’obertura i urbanització del vial XV3 
identificat a l’àmbit A, paral·lel a la Riera i situat entre els Carrers Sant Ramon i 
Mateu Turu, que consta grafiat al plànol que incorpora la fitxa urbanística 
acompanyada, prèvia tramitació del preceptiu projecte d’urbanització. 

b) Els senyors JOAN BALTÁ TALLÓ i RAMON TORREDEMER RIU, en la 
representació que ostenten pel present document, es comprometen a 
l’execució al seu exclusiu càrrec de l’obra d’obertura i urbanització del vial XV3 
identificat a l’àmbit B, de superfície 3.619 m2, que consta grafiat al plànol que 
incorpora la fitxa urbanística acompanyada, prèvia tramitació dels preceptiu 
projecte d’urbanització. 

II.- Càrregues Urbanístiques: 

1. Descripció: 

Són càrregues urbanístiques del desenvolupament urbanístic d’aquest àmbit 
PAU 14 Verge de Montserrat i de tots el propietaris que hi estan inclosos: 
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a) Cessió del 10% de l’aprofitament mitjà de l’àmbit d’acord amb el previst 
a l’article 45 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 1/2005 que necessàriament haurà de concretar-se 
en una parcel·la de 1.000 m2 dins l’àmbit d’actuació del PAU 14 i que 
haurà de ser adjudicada en el projecte de reparcel·lació que a tal efecte 
es redacti, la ubicació de la qual, sempre i quan sigui possible, se situarà 
a la cruïlla entre el carrer Joan Miró i el vial de nova creació paral·lel al 
carrer Enric Borràs que confronta amb el terme municipal de Terrassa. 

b) Cessió lliure i gratuïta del sòl destinat a vialitat identificat a l’àmbit B, 
grafiat a la fitxa urbanística adjuntada com a document annex núm. 1 al 
present conveni i que es materialitzarà en el Projecte de Reparcel·lació 
que es redacti. 

c) Elaboració dels corresponents projectes d’urbanització i reparcel·lació 
per a l’execució urbanística de l’àmbit del PAU 14 Verge Montserrat. 

d) Garantir l’execució de les obres d’urbanització amb la garantia que 
determina la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

e) Execució de les obres d’urbanització del PAU 14 Verge Montserrat 
d’acord amb la normativa urbanística vigent. 

f) Amb caràcter general les obligacions que es deriven de la normativa 
urbanística vigent. 

2. Agenda: 

El compliment de les esmentades càrregues s’haurà de portar a terme dins el 
primer quadrieni del POUM. 

Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat la totalitat dels 
Projectes esmentats, l’Ajuntament de Matadepera podrà modificar el sistema 
d’actuació previst per la modalitat de cooperació. 

En el supòsit de que aprovats definitivament els esmentats Projectes, no 
s’hagin iniciat les obres d’urbanització, o que iniciades aquestes no hagin 
finalitzat llur execució, podrà l’Ajuntament executar subsidiàriament les 
mateixes. 
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CINQUENA.- Condició resolutòria.

El present conveni,  queda condicionat a que la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en l’acord d’aprovació definitiva de la Revisió del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal mantingui els paràmetres, qualificacions 
i classificacions urbanístiques que es determinen en la fitxa urbanística que 
s’acompanya al present Conveni, de tal manera que en el supòsit de que no fos 
així, el present conveni quedarà sense cap valor ni efecte, obligant-se les parts 
a atorgar-ne un altre en el que es mantingui l’equilibri de beneficis i càrregues 
que resulta del present Conveni. 

SISENA.- Ratificació i publicitat.

Per a la validesa i eficàcia, el present conveni urbanístic serà sotmès a 
ratificació del Ple de l’Ajuntament de Matadepera en l’acord d’aprovació 
provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera; essent el 
present conveni incorporat al mateix de conformitat al que preveu l’article 8.3 
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

En prova de conformitat, els subscrits signen el present document – en tres 
exemplars i a un sol efecte –, amb mi, en el lloc i la data assenyalats en 
l’encapçalament, la Secretària Rosa Castellà i Mata, que DONO FE. 

Senyor Jordi Comas i Rovira  Senyora Rosa Castellà i Mata 
Alcalde de Matadepera  Secretària de l’Ajuntament 

Senyor Joan Baltá Talló  Senyor Ramon Torredemer Riu 

Representat d’Urbanització 
Verge de Montserrat, S.A. 

 Representat d’Urbanització 
Verge de Montserrat, S.A. 



Matadepera, 27 de març de 2007 

R E U N I T S 

D’una banda l’Il·lm. Sr. JORDI COMAS I ROVIRA Alcalde – President de 
l’Ajuntament de Matadepera. 

I de l’altre el senyor JOAN JOSEP RIOS CAÑELLAS, major d’edat, amb D.N.I. 
núm. 34.744.914-X, amb domicili a aquests efectes a Sabadell, c/Francesc 
Layret, nº 4-1er 1a. 

A C T U A N T: 

L'Il·lm. Sr. JORDI COMAS I ROVIRA , en nom i representació de l'Ajuntament 
de Matadepera. 

I el senyor JOAN JOSEP RIOS CAÑELLAS, en nom i representació de la 
Societat FETRECAS, S.A., amb  CIF. A-61246229, constituïda per temps 
indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Sabadell, senyor 
Máximo Catalán Pardo, en data 18 de novembre de 1996, inscrita al Registre 
Mercantil de Barcelona al tom 29.618, foli 12, full B-157.328. El Sr. Rios actua 
en la seva condició d’administrador únic segons resulta de l’escriptura de 
reelecció de càrrecs atorgada en data 27 de setembre de 2.006 davant el 
Notari de Sabadell, senyor Gonzalo Navarro Navarro de Palencia.  

Les parts reunides, en presència de la senyora Rosa Castellà i Mata, Secretària 
General de l’Ajuntament de Matadepera, la qual actua com a fedatària d’aquest 
acte.

Es reconeixent capacitat legal suficient per atorgar i obligar-se, i especialment 
pel present contracte, i 

M A N I F E S T E N: 

I.- Que la Societat FETRECAS, S.A. es propietària de la següent finca: 

“URBANA: Casa de dos solares, compuesta de bajos, primer piso y azotea, con 
patio detrás, sita en Matadepera, calle San Juan, número cincuenta y tres; se 
levante sobre un solar que mide 10,20 metros de ancho, por una longitud de 

27,25 metros en su lado Norte, y de 27,65 metros en su lado Sur, ocupando 
una superficie de doscientos setenta y nueve metros, doce decímetros 
cuadrados, equivalentes a 7.387,58 palmos, de los que están edificados ciento 
noventa y siete metros cuadrados por planta. LINDA: por su frente, Este, con 
dicha calle; derecha entrando, Norte, con la Carretera de Terrassa; izquierda, 
Sur, con Juan Gotés; y fondo Oeste, con Adriana y Sara Aldavert”. 

La descrita finca es troba inscrita en el Registre de la Propietat nº 3 de 
Terrassa, al tom 2165, llibre 67 de Matadepera, finca número 570. Li pertany 
per títol de compra en virtut de la escriptura de compra i venda   autoritzada pel 
Notari de Sabadell En Máximo Catalán Pardo, en data 8 de juliol de 1.997, amb 
número del seu protocol 4.167. 

Referència cadastral 9058601. 

S’adjunta plànol de la finca descrita, que consta com annex 1. 

II.- Que l’Ajuntament de Matadepera es propietari de la següent finca: 

“PARCEL·LA 14: 

- Superfície: 2.406,43 m2 
- Descripció i límits: forma poligonal irregular, amb quatre cares alguna 

d’elles amb forma corbada, limita al nord amb el carrer del camí de Can 
Duran i els marges del torrent de Can Solà, a l’est amb els marges dels 
torrents de Can Solà, al sud amb els marges dels torrents de Can Solà i 
del Salt, o torrent de Can Prat i a l’oest amb la parcel·la 5- 

- Qualificació urbanística: Unifamiliar aïllada parcel·la 400 m2, clau 5a. 
- Sostre edificable, coeficient: 0,6 m2/m2.
- Procedència: Parcel·la de cessió a l’Ajuntament de Matadepera.” 

La referència cadastral de l’esmentada finca es : 9360802. 

D’acord amb el Projecte de Compensació urbanística del Pla Parcial de Can 
Duran aprovat inicialment mitjançant acord del Ple de data 31 de juliol de 
1996, havent quedat aprovat definitivament per no haver-se presentat 
al·legacions d’acord amb el certificat emès en data 16 de setembre de 1996 
pel Secretari de l’Ajuntament Jordi Roca i Claverol. 

Resta pendent de formalitzar la cessió al Registre de la Propietat. 

S’adjunta plànol de la finca, que consta com annex 2. 



III.- Que l’Ajuntament de Matadepera dintre de la Revisió del seu Pla General 
d’Ordenació ha qualificat la finca propietat de la Societat F ETRECAS, S.A. de 
xarxa viaria de trànsit restringit (clau XVR), afecta a l’ús i domini públic, el que li 
permetrà, una vegada sigui aprovat definitivament i executiu l’acord d’aprovació 
de la  Revisió del Pla General d’Ordenació de Matadepera mantenint aquesta 
qualificació, la seva adquisició per expropiació. 

IV.- Que, condicionat a l’aprovació definitiva i executivitat de la Revisió del Pla 
General de Matadepera, els compareixents, per dit moment, han convingut la 
forma d’adquisició de la finca per l’Ajuntament de Matadepera, mitjançant un 
conveni de avinença de l’expropiació i a tal fi les parts  

C O N V E N E N: 

Primer.- Clàusules condicionals.- 

El present conveni queda subjecte per a la seva efectivitat al compliment de les 
següents condicions: 

1) Sigui aprovat definitivament i sigui executiva la Revisió del Pla General 
d’Ordenació de Matadepera qualificant la finca propietat de FETRECAS, 
S.A. de xarxa viària de trànsit restringit (clau XVR). 

2) Que el present conveni sigui aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 
Matadepera en la primera sessió que celebri des de la data de signatura 
del present conveni. 

Segon.- Conveni d’avinença per l’expropiació.- 

De guanyar eficàcia el present conveni les parts acorden per al dit moment 
l’adquisició de la finca propietat de FETRECAS, S.A., descrita en el antecedent 
I, mitjançant el pagament en espècie de la finca propietat de l’Ajuntament 
descrita en el antecedent II, de valor aproximat al de la finca de FETRECAS, 
S.A.

La finca que transmet l’Ajuntament configura una parcel·la única de superfície  
2.406,43 m2, qualificada d’unifamiliar aïllada en parcel·la de 400 m2, clau 5a, 
amb una edificabilitat de 0’6 m2/m2 i, per tant, es permet l’edificació de 6 
vivendes en parcel·la única.

Tercer.- Moment de formalització del conveni d’avinença.- 

La incoació de l’expedient d’ocupació i pagament en espècie de la finca de la 
societat FETRECAS, S.A. es produirà en el termini d’un mes des de la 
publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el D.O.G.C. de forma simultània i 
en el mateix acte, i la seva finalització en el termini màxim de tres mesos de la 
mateixa. 

Quart.- Autorització de FETRECAS, S.A. a l’Ajuntament de Matadepera per 
ocupar a precari la finca de la seva propietat.- 

Des de l’aprovació pel Ple Municipal d’aquest conveni, FETRECAS, S.A. 
autoritza a l’Ajuntament de Matadepera a ocupar la finca de la seva propietat 
amb caràcter de precari, permetent a l’Ajuntament la realització d’obres 
d’urbanització que no comportin obres d’edificació de cap mena. 

Cinquè.- Termini per l’aprovació definitiva i executivitat del Pla General 
d’Ordenació de Matadepera i compliment de la condició 1.- 

Les parts convenen que si en el termini de 24 mesos des de l’aprovació pel Ple 
d’aquest conveni, no es executiva la Revisió del Pla General d’Ordenació de 
Matadepera, aquest conveni queda sense efectes entre les parts, per manca 
d’eficàcia. 

Al ser vigent el pla actual, l’Ajuntament de Matadepera es compromet a atorgar 
llicencia d’obres conforme a les NN. UU. ara aplicables, dintre del termini legal 
a FETRECAS, S.A. per al projecte  d’edificació que presenti i compleixi els 
requisits legals. 

Així mateix l’Ajuntament de Matadepera ve obligat a deixar la finca en l’estat en 
que es troba, derruint les obres realitzades. 

Sisè.- Naturalesa Jurídica.-   

La naturalesa jurídica d’aquest  conveni urbanístic es de caràcter administratiu i 
per tant, la legislació aplicable al mateix, en cas de discrepància, serà la que es 
derivi de la legislació de Règim Local. 

Setè.- Jurisdicció.- 

Les parts accepten expressament sotmetre’s a la Jurisdicció Contenciós-
Administrativa per la substanciació de quantes incidències puguin sorgir a 



conseqüència del compliment o incompliment del present  conveni o de la 
interpretació dels seus pactes. 

I EN PROVA DE CONFORMITAT, subscriuen el present conveni, per duplicat 
a un sol efecte, amb mi, en el lloc i la data assenyalats en l’encapçalament, la 
Secretària Rosa Castellà i Mata, que DONO FE.  

Senyor Jordi Comas i Rovira  Senyora Rosa Castellà i Mata 
Alcalde de Matadepera  Secretària de l’Ajuntament 

Senyor Joan Josep Rios Cañellas 
Representant de FETRECAS, S.A. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M e m ò r i a  S o c i a l  
P L A  D ’ O R D E N A C I Ó  U R B A N Í S T I C A  M U N I C I P A L  D E  
M A T A D E P E R A   
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INTRODUCCIÓ  
 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera té ben present la necessitat de contribuir des de la 

normativa actual a les necessitats i a la problemàtica que té la població a l’accés a l’habitatge. La protecció o 

reserva d’una sèrie d’habitatges destinats a la població més necessitada pot potenciar el concepte d’equitat social 

al municipi. 

 

El Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya fa 

referència al foment dels habitatges assequibles, a la sostenibilitat territorial i a l’autonomia local mitjançant les 

polítiques d’habitatge social. Responent als requeriments d’aquesta llei, el POUM incorpora aquesta Memòria 

Social per justificar i potenciar els objectius i les propostes relatives a la producció d’habitatge assequible, d’acord 

amb allò que disposa l’article 59.1.h de la Llei d’Urbanisme. 
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INDICADORS DE CREIXEMENT, POBLACIÓ, ECONOMIA I SOCIETAT 
 

CARACTERÍSTIQUES DEMOGRÀFIQUES 
 

Població 
Matadepera compta amb 7.711 habitants (Cens Habitatge i Població INE) i aproximadament 8200 segons el 

padró municipal del 2006 i te una extensió de 25 km2. Està situada a la Comarca del Vallès Occidental i 

constitueix la porta d’entrada del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, que ocupa el 61% del territori municipal. 

  
 Matadepera Província 

Població  7.711 5.117.885 

Població homes  3.875 2.512.246 

Població dones  3.876 2.605.639 

Font: INE 

 

En relació a les dades per gènere, la població masculina constitueix el 50.3% del total de la població, mentre que 

les dones constitueixen el 49.7%. Aquesta estructura és molt similar a la de la província, on la població masculina 

representa el 49.1% i la femenina el 50.9%. 

 

Estructura poblacional 
 

L’estructura d’edat de la població presenta unes lleugeres diferències respecte de la província de Barcelona. La 

població de menys de 65 anys representa a Matadepera el 88.6%, mentre que a la província representa el 83.0%. 

 
 Matadepera Província 

Població 0-14 anys (2002) 1.457 19,7% 664.828 13,6%

Població 15-29 anys (2002) 1.547 20,9% 1.074.671 21,9%

Població 30-64 anys (2002) 3.556 48,0% 2.331.657 47,5%

Població 65-74 anys(2002) 501 6,8% 464.199 9,5%

Població 75-84 anys (2002) 230 3,1% 281.230 5,7%

Població 85 i més (2002) 113 1,5% 89.532 1,8%

Font: Anuari Social de la Caixa 

 

Analitzant la població per trams d’edat, s’observa que a Matadepera la població es més jove que al conjunt de la 

província. En aquest sentit, a Matadepera la població més gran de 65 anys suposa el 11.4%, mentre que a la 

província de Barcelona és del 17.0%, i la població de menys de 15 anys representa al municipi un 19.7% mentre 

que a la província representa un 13.6%. Tanmateix l’índex d’envelliment (població de 65 anys i més entre 

població de 0 a 14 anys) és força superior al conjunt de la província. La mitjana d’edat de la població de 

Matadepera és de 36 anys, mentre que a la província és de 40 anys. 

 
 Índex de població gran (%) (2002) Índex d’envelliment (%) (2002) 

Matadepera 11,4 57,9

Província 17,0 125,6

Font: Anuari Social de la Caixa 

 

Creixement demogràfic 
 

Per tal de realitzar una estimació del creixement futur de la població de Matadepera, s’han calculat els ritmes de 

creixement de la població durant diferents períodes i s’han comparat amb les estimacions realitzades per l’INE. 

D’aquesta forma es poden contemplar diversos escenaris que permetran establir una aproximació a l’evolució 

futura de la població de Matadepera. 

 
 Estimació INE ∆ mitjà 1986-2003 ∆ mitjà 1994-2003 ∆ mitjà 1999-2003 ∆ mitjà 2001-2003 

2005 7.557 8.111 7.942 8.035 7.656

2010 7.902 10.122 9.402 9.795 8.271

2015 8.263 12.633 11.131 11.941 8.936

2020 8.640 15.766 13.177 14.558 9.654

Elaboració pròpia amb dades de l’enquesta de població de l’INE 

 

Així es desprèn que: 

 

- segons l’increment interanual del període 1986-2003, que és del 4.53% anual, s’arribaria a un sostre de 

15.766 persones al 2020. 

- segons l’increment interanual del període 1999-2003, que és del 4.04% anual, s’arribaria a un sostre de 

14.558 persones al 2020. 

- segons l’increment interanual del període 1994-2003, que és del 3.43% anual, s’arribaria a un sostre de 

13.177 persones al 2020. 

- segons l’increment interanual del període 2001-2003, que és del 1.56% anual, s’arribaria a un sostre de 

9.654 persones al 2020. 

- segons l’estimació de la població futura entre els anys 2003 i 2020 realitzada per l’INE, s’arribaria a un 

sostre de 8.640 persones al 2020.  
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Migracions 
 

De les dades anteriors, es desprèn que a Matadepera, el percentatge de població resident nascuda al mateix 

municipi és molt inferior al de la mitjana de la província. Per contra, la població resident que ha nascut a d’altres 

municipis de la mateixa província és notablement superior a Matadepera. En conclusió, el percentatge 

d’immigració estatal és molt més elevada al municipi que al conjunt de la província. 

 
 % nascuts al municipi 

(2002) 

% nascuts a altres municipis de la mateixa província 

(2002) 

% nascuts a altres províncies 

(2002) 

Matadepera 13,0 73,3 11,0 

Província 36,0 26,8 30,2 

Font: Anuari Social de la Caixa 

 

Pel que fa a la immigració estrangera, aquesta és clarament inferior al municipi. Per una altra banda, sembla que 

aquesta es manté pràcticament constant al municipi, mentre que a la província de Barcelona existeix un ritme de 

creixement més fort 

 
 % nascuts a un país forani (2002) % nascuts a un país forani (2001) 

Matadepera 2,7 2,4

Província 7,0 5,2

Font: Anuari Social de la Caixa 

 

 

CARACTERÍSTIQUES SOCIOLÒGIQUES 
 

Estat civil dels habitants 
 

L’índex de dependència (nombre d’infants i persones grans per cada 100 habitants adults en edat de treballar) és 

lleugerament superior al municipi, degut principalment a que compta amb una proporció de població d’entre 0 i 14 

anys notablement superior, però per contra compta amb una proporció de població de més de 65 anys 

significativament inferior. 

 
 Índex de dependència % (2002) Solters Casats Vidus Separats Divorciats No consta 

Matadepera 45,1% 44,5% 48,1% 3,3% 1,8% 1,5% 0,8%

Província 44,0% 41,2% 46,7% 6,6% 2,3% 1,6% 1,6%

Font: Anuari Social de la Caixa 

 

Pel que fa a l’estat civil, no existeixen diferències remarcables, a excepció dels solters, 3.3 punts percentuals per 

sobre de la província, i dels vidus, 3.3 punts percentuals per sota.  

 

Estudis 
 

El nivell d’estudis de la població de Matadepera és superior al de la mitjana de la província de Barcelona. Si 

analitzem la població per nivell d’estudis, s’observa que existeixen diferències molt significatives entre la mitjana 

de la província i el municipi; mentre que a Matadepera el 13.0% de la població te un nivell d’estudis primaris o 

inferior, a la província aquest sector de població representa un 36.1%. Per una altra banda, Matadepera compta 

amb un 87.0% de la població amb estudis secundaris o universitaris, i la província amb un 63.9%. 

 
 Matadepera Província 

Analfabets (%) 0,5 2,4 

Sense estudis (%) 2,4 11,8 

Estudis primaris (%) 10,1 21,9 

Estudis secundaris (%) 53,9 50,0 

Estudis universitaris (%) 33,1 13,9 

Font: Anuari Social de la Caixa 

 

Atur 
 

El comportament de l’atur a Matadepera és, per estructures d’edat, similar al de la província. Malgrat això, l’atur 

és inferior al municipi. 

 
 Matadepera Província 

% Atur (Cens 2001) 6,5 10,6

% Atur homes (Cens 2001) 5,4 8,5

% Atur dones (Cens 2001) 8,2 13,5

% Atur de 16 a 24 anys (Cens 2001) 11,5 16,3

% Atur de 25 a 44 anys (Cens 2001) 7,0 9,8

% Atur de 45 a 64 anys (Cens 2001) 4,6 9,7

% Atur de 65 i més anys (Cens 2001) 8,2 14,0

Font: Anuari Econòmic de la Caixa 

 

L’atur femení és superior al masculí, tant a la província com al municipi, encara que a Matadepera l’atur femení 

és 5.3 punts percentuals inferior. 
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Per trams de població, l’atur més elevat és el de la població d’entre 16 i 24 anys, seguida de la població de més 

de 65 anys. També en aquests trams d’edat existeixen diferències significatives entre el municipi i la província. 

 

Habitatge 
 

En relació als habitatges, a Matadepera es dóna una major proporció d’habitatges secundaris que a la província, i 

per contra, un menor percentatge d’habitatges principals i d’habitatges buits. Alhora, la mitjana de membres per 

llar també és superior. 

 
 Núm. d’habitatges Habitatges principals (%) Habitatges secundaris (%) Habitatges buits (%) Núm. de membres per llar 

Matadepera 2.709 76,9 12,4 10,7 3,4

Província 2.248.309 78,6 8,3 12,3 2,7

Font: Anuari Social de la Caixa 

 

Amb aquestes dades es pot intentar establir quina és la capacitat residencial del municipi. 

 

 
 Total Principals Principals + secundaris Principals + buits 

Capacitat residencial 9.211 7.083 8.225 8.068

Elaboració pròpia amb dades de l’Anuari Social de la Caixa 

 

Així, si es pren el nombre total dels habitatges i es multiplica per la mitjana del nombre de membres per llar, 

s’arriba a un sostre màxim de 9.211 persones. Per una altra banda, si es consideren els habitatges buits com a 

possibles habitatges principals i s’afegeixen al nombre d’habitatges principals reals, s’arriba a un sostre màxim de 

8.068 persones. Si es tenen en compte els habitatges principals i secundaris, s’arribaria a un sostre de 8.225 

persones. 

 

 
 Habitatges de propietat (%) Habitatges de lloguer (%) Altres règims (%) 

Matadepera 83,2 11,2 5,5 

Província 78,4 17,9 3,8 

Font: Anuari Social de la Caixa 

 

En quant a la propietat de l’habitatge, a Matadepera hi ha una major presència relativa d’habitatge de propietat, 

4.8 punts percentuals per sobre, i per contra un menor pes de l’habitatge en règim de lloguer, 6.7 punts 

percentuals per sota. 

 

Nivell de renda 
 

El nivell de renda de la població de Matadepera és superior al de la província. Això es desprén de l’índex 

econòmic que representa la renda familiar disponible per habitant estimada a l’any 2001. S’entén per renda 

familiar disponible al nivell de renda de que disposen les economies domèstiques per gastar i estalviar, o bé com 

la suma de tots els ingressos percebuts per una economia domèstica durant un període (del treball, de rendes de 

capital, prestacions socials i transferències, menys els impostos directes pagats i les quotes a la Seguretat 

Social). 

  
Nivells Renda Familiar Disponible per Habitant (euros) 

1 Fins 6.400

2 6.400 – 7.300

3 7.300 – 8.225

4 8.225 – 8.800

5 8.800 – 9.700

6 9.700 – 10.650

7 10.650 – 11.500

8 11.500 – 12.500

9 12.500 – 13.500

10 Més de 13.500

Font: Anuari Econòmic de la Caixa 

 

La població de Matadepera se situa en el nivell 10, es a dir, amb un nivell de renda familiar disponible de més de 

13.500€, mentre que la mitjana de la província se situa en el nivell 8, entre 11.500€ i 12.500€.. 

 

Població vinculada 
 

Del Cens de Població i Habitatge del 2001 (INE), s’observa que un 79.4% de la població de Matadepera treballa 

fora del municipi. Aquest resultat s’obté a partir de la xifra d’ocupats del municipi, 3.270, i de la població que 

resideix i treballa, que són un total de 673. 
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ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

 Matadepera Província 

Activitats industrials 16 49.375

Construcció 329 53.597

Activitats comercials majoristes 15 25.119

Activitats comercials minoristes 60 101.076

Activitats de restauració i bars 22 30.390

Font: Anuari Econòmic de la Caixa 

 

Les xifres expressades en el quadre anterior indiquen el nombre d’activitats, bé siguin industrials, comercials, 

etc., sotmeses a l’impost d’activitats econòmiques.  

 

Matadepera té un component més elevat d’activitat en el sector de la construcció que la província. La construcció 

representa el 74.4% del total d’activitats, però les activitats industrials, manufactureres i d’altres, suposen només 

el 3.6%; en canvi a la província, la proporció entre ambdues activitats és més equilibrada degut a que 

representen un 19.0% i 20.6% respectivament.  

 

Entenent l’activitat comercial majorista com el comerç al major de productes agraris, alimentació, begudes i tabac, 

tèxtils, calçat, cuir, productes farmacèutics, perfumeria, productes de consum durador, mineria i química i comerç 

interindustrial, a Matadepera aquesta activitat representa un 3.4%, mentre que a la província representa un 9.7%. 

 

Pel que fa a l’activitat minorista, entesa com a comerç tradicional d’alimentació, no alimentació i comerç mixt o 

integrat i altres, Matadepera compta també amb una proporció menor; 13.6% al municipi i 38.9% a la província. 

Dintre del comerç minorista un 35.0% dels establiments es dediquen a l’alimentació, un 56.7% a la no alimentació 

i un 8.3% al comerç mixt o integrat.  

 

En referència a les activitats de restauració i bars, Matadepera també compta amb una proporció menor; així, al 

municipi representen el 5.0%, mentre que a la província representen el 11.7%. Aquestes activitats comprenen les 

activitats de bars, cafeteries, restaurants, gelateries, quioscs, etc.  

 

 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL MUNICIPI 
 

A continuació s’exposen breument les principals característiques del municipi, en base a les dades utilitzades: 

 

- Compta amb una població més jove que la mitjana de la província. 

 

- El ritme de creixement de la població en els darrers anys ha estat inferior al de la província. 

 

- La immigració estrangera és molt inferior al municipi que al conjunt de la província. 

 

- L’índex de dependència (nombre d’infants i persones grans per cada 100 habitants adults en edat de 

treballar) és lleugerament superior i alhora, l’índex de envelliment és clarament inferior. 

 

- El nivell educatiu de la població és superior que a la província. 

 

- L’atur és inferior al municipi. 

 

- Més del 75% de la població treballa fora del municipi.  

 

- Major presència d’habitatges secundaris que a la mitjana de la província. 

 

- També es dóna una major presència relativa d’habitatge de propietat. 

 

- Nivell de renda més elevat que a la mitjana de la província. 

 

- Matadepera té un component més elevat d’activitat de la construcció que la província. 
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OBJECTIUS SOCIALS DEL POUM 
 

 

POTENCIAL DEMOGRÀFIC DEL POUM 
 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal proposat per a Matadepera té en compte la necessitat de contribuir a 

pal·liar les dificultats generades per l’oferta d’habitatge, degut a la manca de sòl edificable i al tipus d’edificació 

que s’hi dona: habitatge unifamiliar, principalment, i, en conseqüència, un preu elevat per m2. 

 

Això suposa la dificultat d’accés per als joves del municipi, afavorint la marxa a altres municipis buscant habitatge 

més barat o afavorint també la permanència en l’habitatge familiar (dels pares) fins a edats elevades.  

 

Per tant, juntament amb els objectius de Matadepera de créixer de forma sostenible, de crear les infraestructures 

i serveis necessaris i de protegir el patrimoni arquitectònic i natural, el POUM de Matadepera ha de contemplar 

l’obtenció de sòl suficient per a la construcció d’habitatge assequible, tenint en compte les projeccions futures de 

població per als propers anys. 

 

Per avaluar les necessitats d’habitatge presents i futures del municipi en els propers anys, convé tenir en compte 

aquells indicadors que poden explicar millor aquestes necessitats; aquests són les projeccions de població, els 

preus de l’habitatge nou i de segona mà i el règim de propietat. 

 

a) Preu de l’habitatge elevat:  

1. Preu mitjà de l’habitatge nou: 3.067 €/m2 

2. Preu mitjà habitatge usat: 2.182 €/m2 

 

b) Pes relatiu de l’habitatge de lloguer baix: 

1. El 83% dels habitatges són de propietat 

2. Només un 11% són de lloguer 

 

c) Població estimada (*): 

1. Població prevista 2010: entre 9.400 i 10.000 persones 

2. Població prevista 2015: entre 11.200 i 12.000 persones 

3. Població prevista 2020: entre 13.200 i 13.500 persones 

 

(*) Es considera que aquesta és la projecció de població més ajustada donat que coincideix amb la mitjana de 

projeccions realitzades a l’estudi socioeconòmic (no s’han tingut en compte les de l’INE degut a que la població 

contemplada per al 2020 coincideix pràcticament amb l’actual), i que coincideix amb el sostre màxim considerat al 

Pla Local d’Habitatge de Matadepera. 

 

Per fer una aproximació a la necessitat d’habitatge en el futur s’ha partit de: 

 

- La població a desembre del 2004, 8.017 persones 

- El nombre de membres per llar és constant, 3,4 

- El nombre màxim de persones previst per a cada anualitat 

 

 

 2010 2015 2020 
Població estimada 10.000 12.000 13.500
Increment població 1.983 2.000 1.500
Membres llar 3,4 3,4 3,4
Necessitat habitatges 583 588 441

 

Així, s’obté que, per a l’any 2010 existeix la necessitat de construir 583 nous habitatges per a cobrir l’increment 

de població, i que el total per al 2020 és de 1.613.  

 

Si es compara l’oferta potencial d’habitatge inclosa en la nova ordenació proposada pel POUM, incloent-hi àrees 

de nova creació, habitatge de protecció pública i el sòl vacant amb les projeccions de població realitzades, es pot 

trobar un límit superior de creixement real de la població. Analitzant l’edificabilitat dels diferents sectors: 

 

- Sòl vacant estimat: 1.156 habitatges 

- Sectors destinats 100% a habitatge de protecció  pública: 134 habitatges 

- Polígons d’actuació i Actuacions aïllades en sòl urbà: 231 habitatges 

- Plans de millora urbana: 30 habitatges 

- Plans parcials urbanístics: 34 habitatges 

 

El total d’actuacions previstes comporten la creació  per a l’horitzó de l’any 2020 d’un total de 1585 habitatges 

(veure taula adjunta més endavant). Aquesta xifra respondria a un sostre de població teòric de saturació màxima 

del planejament, escenari al que no es tendeix a complir. Multiplicant per una mitjana de 3,4 membres per llar i 

2,5 per l’habitatge de protecció pública, ens donaria un increment màxim de 5.256 persones, similar al contemplat 

en la projecció de població (5.483 persones). 
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Per obtenir el sostre de població aproximat es prudent considerar que una part del sòl restarà vacant en 

expectativa i a més a més sembla convenient contemplar un cert coeficient de fregament que introdueixi 

correccions per als conceptes de segona residència, règim estacional en general i per als desenvolupament que 

no esgotin el sostre màxim previst per a determinats sectors o parcel·les. Considerant un 20% de sòl vacant un 

fregament del 0.8 ens portaria a un escenari d’aproximadament 1000 habitatges nous equivalents a un 

increment de població d’aproximadament 3220 habitants. 

 

Atesa la capacitat que atorga el POUM a l’ajuntament de Matadepera per a obtenir habitatges suficients per a 

absorbir un increment de població de fins a gairebé 5.256 persones en els propers anys, convé establir quines 

seran les actuacions prioritàries: 

 

1. Densificació zona centre: necessitat de revitalització del centre urbà, menors costos de manteniment de 

serveis per a l’ajuntament. 

 

2. Sòl vacant: degut a la reserva o presència de parcel·les lliures és una de les àrees de potencial 

creixement.  

 

3. Habitatge de protecció pública: per la necessitat de mantenir a la població jove al municipi i de donar 

l’oportunitat a la població amb recursos inferiors a la mitjana de romandre al municipi. 

 

 
HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA I HABITATGE DOTACIONAL 
 

L’article 57.3 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya (LU), estableix que el POUM ha de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública 

(HPP), amb caràcter general, un mínim del 20 % del sostre que es qualifiqui per a ús residencial de nova 

implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable. 

 

L’article 57.3 esmentat estableix com a obligatori, en els municipis de més de 10.000 habitants i capitals de 

comarca, la reserva addicional d’un mínim del 10 % del sostre que es qualifiqui per a ús residencial de nova 

implantació per a habitatge assequible. No ens trobem en cap del dos supòsits en el cas del municipi de 

Matadepera. 

 

Es dona així mateix compliment als apartats 1 i 2 de la mateixa Disposició Transitòria Novena de reglament 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme i allò que estableix l’apartat 3 de 

la Disposició Transitòria segona i l’article 57.3 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.  

 

Els criteris per a les reserves del 20 % destinades a HPP s’estableixen amb caràcter general sempre que es doni 

sostre residencial de nova implantació. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en aquest cas pot en 

àmbits amb una densitat major de 25 habitatges per hectàrea dispensar les esmentades reserves. En relació a 

aquest aspecte en molts dels sectors continguts en aquest POUM ens trobem en aquest supòsit de baixa densitat 

i amb tipologies en la majoria de casos en habitatges unifamiliars aïllats o agrupats amb superfícies construïdes 

previstes d’acord als paràmetres urbanístics a l’entorn dels 250 m2 per habitatge. En aquest sentit i com es 

comenta amb major detall més endavant al capítol on es justifica la previsió de l’esmentat 20% del sostre de nova 

implantació, s’ha optat per preveure l’habitatge protegit en d’altres indrets del municipi i amb d’altres tipologies de 

forma que en el conjunt del POUM es doni compliment a les disposicions legals vigents anteriorment 

esmentades. 

 

D’acord a l’article 57.4 de la LU les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública s’han 

d’emplaçar evitant la concentració excessiva d’habitatges d’aquest tipus, d’acord amb el que estableix l’article 3.2, 

per tal d’afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda. 

 

En el cas de Matadepera com s’ha comentat ens trobem en gran part del sòl urbà amb tipologies de ciutat jardí 

intensiva i extensiva amb tipologies d’habitatges unifamiliars amb superfícies al voltant dels 250 m2. A més a més 

d’acord a les previsions del POUM en molt casos i atès l’elevat grau de consolidació ens trobem amb sectors de 

reduïda dimensió que pretenen regular ajustos per exemple en relació a cessions de sòl o en relació a la 

consolidació i millora de la urbanització de la xarxa viària. D’aquesta forma com es comenta més endavant s’ha 

optat per preveure sòls de titularitat municipal, específicament per a la construcció d’habitatges de protecció 

pública en diferents indrets del municipi 

 

A Matadepera, l’oferta poc variada d’habitatge, degut a que es dona un predomini clar de la residència d’alta 

qualitat, provoca així mateix que els joves del municipi tinguin problemes per trobar habitatge adequat a les seves 

possibilitats i necessitats, i que acabin marxant als municipis propers cercant una oferta més ajustada. El mateix 

succeeix amb persones de nivell de renda baix.  

 

Per una altra banda, aquesta oferta poc variada però de qualitat, ha significat que el creixement poblacional de 

Matadepera en els darrers anys hagi estat principalment de població vinguda de diferents punts de la comarca 

degut a l’atracció que genera la qualitat de vida al municipi, en el sentit de tranquil·litat, qualitat  ambiental i 

paisatge. 
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Atès el preu de l’habitatge i la necessitat de mantenir a la població jove al municipi i de donar l’oportunitat a la 

població amb recursos inferiors a la mitjana de romandre al municipi, el POUM preveu dues zones residencials 

amb qualificació 4d8 i 4d9 per a la construcció d’habitatges de protecció pública 

 

Habitatge dotacional públic Nombre habitatges 
(aproximat) HPP 

m2 sostre 

Població estimada 
2.5  pers. / habitatge 

ORDENACIÓ ILLA OBERTA 4d8 - SECTOR CAN VINYERS 100  7318 250
ORDENACIÓ ILLA OBERTA 4d9 - SECTOR SANT LLORENÇ DELS PINS 34  2639 85
 

Així, el POUM de Matadepera regula i preveu la construcció de 134 habitatges de protecció pública, que donarien 

cabuda a una població estimada de 335 persones i que sorgeixen de la realització de canvis d’equipaments a 

habitatge de protecció pública que poden suposar la creació d’aquest nombre d’habitatges a Can Vinyers i al 

sector de Sant Llorenç dels Pins. 

 
 

TERMINIS DE CONSTRUCCIÓ DE L’HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA 
 

Els terminis per a la construcció dels habitatges protegits resultants de les reserves del 20% del sostre de nova 

implantació no poden ser superiors a 3 anys per a l’inici de les obres a comptar des de la data d’aprovació del 

projecte de reparcel·lació o document equivalent, i de 3 anys per acabar les obres  a comptar des de la data 

d’atorgament de la llicència d’obres. 

 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

S’ha incorporat la disposició anterior a l’article 26 de les normes urbanístiques del POUM destinar a les reserves 

per a la construcció d’habitatges de protecció pública que es copia a recorda a continuació: 

 

Art. 26. Reserva per a la construcció d'habitatges de protecció pública 
 
1. En tots i cada un dels nous polígons d’actuació i sectors on es prevegi la nova implantació d'us residencial, tant en el sòl 

urbà com en el sòl urbanitzable, es reservarà per a la construcció d'habitatges de protecció pública el sòl on poder localitzar el 

20% del sostre resultant destinat a ús d'habitatge. D’acord a l’article 66.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 305/2006, els 

sostre dels polígons o sectors que prevegin una densitat i tipologia edificatòria no aptes per a la construcció d’habitatges 

protegits computa en el càlcul de la reserva esmentada, llevat que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona autoritzi 

expressament que s’exclogui del còmput. 

 

2. Als efectes de l’apartat anterior es considera que un polígon o sector de planejament preveu nova implantació de  sostre 

residencial d’acord al que disposa l’article 66.3 del RLU i la seva Disposició Transitòria novena. S’estarà així mateix al previst 

a l’article 57.3 de la LU i la Disposició Transitòria segona de la LU. 

 

3.  Els terminis per a la construcció dels habitatges protegits resultants de les reserves del 20% dels sostre de nova 

implantació, no poden ser superiors a 3 anys per a l’inici de les obres a comptar des de la data d’aprovació del projecte de 

reparcel·lació o document equivalent, i de 3 anys per acabar les obres a comptar des de la data d’atorgament de la llicència 

d’obres. 

 

 
HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC 
 

En relació a la possibilitat de preveure sòls a destinar a Habitatge Dotacional Públic aquest POUM no en preveu 

de forma específica però vol deixar obertes les portes per a una possible implantació en el cas que les polítiques 

socials portades a terme des de l’Ajuntament així ho precisin. Les normes urbanístiques del POUM preveuen així 

mateix la possibilitat de vincular la seva construcció al règim concessional. Es recull a continuació la regulació per 

a una possible implantació del sistema d’habitatge dotacional públic. 

 

Art. 96. Sistema d’habitatge dotacional públic, clau HD. 
 

1. Aplega les reserves de sòl destinades a habitatges públics destinats a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de 

persones amb necessitats d’assistència o d’emancipació justificades en les polítiques socials tal com estableix l’article 34.3 de 

la LU.  

 

2. Aquest POUM no preveu de forma específica sòl directament atribuït al sistema d’habitatge dotacional públic. En el supòsit  

que el municipi consideri necessari dotar-se de sòl d’habitatge dotacional públic aquest podrà ser traspassat del sistema 

d’equipaments amb la possibilitat d’ocupar un màxim del 5% de la dotació total d’equipaments. 

 

 
QUADRE HPP DE RESERVAR UN 20% DEL SOSTRE RESIDENCIAL DE NOVA IMPLANTACIÓ 
 

En primer lloc es relaciona la quantitat de sostre a destinar a habitatges de protecció pública teòrica fruit de 

reservar un 20% del sostre residencial de nova implantació als diferents sectors. Serien els següents d’acord a la 

taula adjunta: 
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Sectors

Superfícies totals 
sectors

m2 sòl brut

Superfície total 
residencial

m2 sòl 

Coeficient d'edificabilitat 
brut

m2 sostre / sòl

Sostre màxim 
habitatge

m2 sostre
Nombre habitatges

(aprox)
Sostre HPP

m2 sostre
Població estimada

3,4  pers. / hab. (**)

Àmbits de gestió / Polígons actuació urbanística 201.705,00 112.891,20 50.479,98 181 6747 600
AG-01 CAVALL BERNAT 25.981,00 5.688,00 0,18 2.275,00 6 455 19
AG-02 CAMÍ MOLINER-CAVALL BERNAT 21.095,00 21.095,00 0,20 4.219,00 7 - 25
PAU-03 CAN TORRELLA - SANT LLORENÇ DELS PINS 25.003,00 13.352,00 0,21 5.340,00 20 1068 64
AG-04 RIERA-PG. DEL PLA-C/FOGAROSES 11.106,00 7.600,00 0,41 4.560,00 19 - 67
AG-05 CAN VINYERS 15.500,00 13.414,20 2,06 8.676,38 37 - 130
PAU-07 E. GENESCA-G. VALLES-R LLULL-A. PRAT 15.049,00 8.257,00 0,33 4.954,00 20 991 64
PAU-08 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 1 2.095,00 1.646,00 0,47 987,00 4 197 13
PAU-09 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 2 2.085,00 1.633,00 0,47 979,00 4 196 13
PAU-10 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 3 1.972,00 1.541,00 0,46 924,00 3 185 10
PAU-11 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 4 2.151,00 1.681,00 0,46 1.008,00 4 202 13
PAU-12 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-PAVELLÓ 1 2.384,00 1.819,00 0,45 1.091,00 4 218 13
PAU-13 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-PAVELLÓ 2 3.643,00 2.738,00 0,45 1.642,00 6 328 19
PAU-14 VERGE DE MONTSERRAT 12.142,00 6.251,00 0,21 2.500,00 7 500 23
PAU-15 RESIDENCIAL-C. D TERRASSA HOQUEI 35.028,00 14.159,00 0,20 7.125,60 29 1425 93
PAU-16 PONT DEL GARROFER-ARENES 863,00 524,00 0,36 314,00 1 63 3
PAU-17 EPIC 23.192,00 9.713,00 0,17 3.885,00 9 777 29
PAU-18 CAMÍ DE CAN DURAN 2.416,00 1.780,00 0,30 712,00 1 142 3

Actuacions aïllades - Sòl urbà no consolidat 6.974,00 5.514,00 6.265,00 50 2193 161
AA-01 CRTA. SABADELL-BALMES 6.974,00 5.514,00 0,89 6.265,00 50 2193 161

Plans de millora urbana - Sòl urbà no consolidat 43.207,00 9.642,40 6.333,80 30 1267 97
PMU-01 RAMON MIAS-SANT LLORENÇ-SANT JOAN 925,00 576,00 1,85 1.709,00 15 342 48
PMU-02 CAN PRAT 41.173,00 8.234,60 0,08 3.294,00 10 659 32
PMU-03 LA BOLERA 1.109,00 831,80 1,20 1.330,80 5 266 16

Plans parcials residencials - Sòl urbanitzable delimitat 41.983,00 27.708,78 8.678,00 34 1736 109
PPU 01 - CAN CANDI 41.983,00 27.708,78 0,20 8.678,00 34 1736 109

TOTALS 293.869,00 155.756,38 71.756,78 295 11.942 968

Les zones on no apareix el 20 % d'HPP és perqué no es preveu sostre residencial de nova implantació.
(*) 975 parcel.les al municipi. Fregament 0,8 i unitat familiar =3.5. s'ha considerat la mida de la parcel.la mínima
(**) per a l'habitatge dotacional s'ha considerta unitat familiar =2.5  
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D’acord amb les dades del quadre anterior s’adjunta a continuació taula amb les reserves específiques de sostre i 

nombre d’habitatges a preveure en règim de protecció pública per als diferents sectors: 

 

Sectors
Nombre habitatges 

HPP (aprox)
Sostre HPP

m2 sostre
Població estimada

2,5  pers. / hab.

Àmbits de gestió / Polígons actuació urbanística 
AG-01 CAVALL BERNAT 1,2 455 3
AG-02 CAMÍ MOLINER-CAVALL BERNAT - - -
PAU-03 CAN TORRELLA - SANT LLORENÇ DELS PINS 4 1068 13
AG-04 RIERA-PG. DEL PLA-C/FOGAROSES - - -
AG-05 CAN VINYERS - - -
PAU-07 E. GENESCA-G. VALLES-R LLULL-A. PRAT 4 991 13
PAU-08 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 1 0,8 197 3
PAU-09 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 2 0,8 196 3
PAU-10 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 3 0,6 185 2
PAU-11 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 4 0,8 202 3
PAU-12 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-PAVELLÓ 1 0,8 218 3
PAU-13 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-PAVELLÓ 2 1,2 328 4
PAU-14 VERGE DE MONTSERRAT 1,4 500 5
PAU-15 RESIDENCIAL-C. D TERRASSA HOQUEI 5,8 1425 19
PAU-16 PONT DEL GARROFER-ARENES 0,2 63 1
PAU-17 EPIC 1,8 777 6
PAU-18 CAMÍ DE CAN DURAN 0,2 142 1

Actuacions aïllades - Sòl urbà no consolidat
AA-01 CRTA. SABADELL-BALMES 50,0 2193 161

Plans de millora urbana - Sòl urbà no consolidat
PMU-01 RAMON MIAS-SANT LLORENÇ-SANT JOAN 3,0 342 10
PMU-02 CAN PRAT 2,0 659 6
PMU-03 LA BOLERA 1,0 266 3

Plans parcials residencials - Sòl urbanitzable delimitat
PPU 01 - CAN CANDI 6,8 1736 22

TOTALS 86,4 11.942 277

Les zones on no apareix el 20 % d'HPP és perqué no es preveu sostre residencial de nova implantació.  
 

 

Aquests habitatges de protecció pública serien 86 aproximadament i donarien cabuda a un nombre aproximat de 

277 habitants. Els sostre previst seria de 11.942 m2. D’aquesta informació es pot deduir una proporció de 139 m2 

de sostre per habitatge una dimensió que no es correspon amb les tipologies convencionals i previstes a la 

legislació per a l’habitatge protegit. 

 

En qualsevol cas i com s’ha comentat en el cas de Matadepera ens trobem en gran part del sòl urbà amb 

tipologies de ciutat jardí intensiva i extensiva amb tipologies d’habitatges unifamiliars amb superfícies al voltant 

dels 250 m2 i fins i tot superiors en algunes de les claus urbanístiques. 

 

A més a més d’acord a les previsions del POUM en molt casos i atès l’elevat grau de consolidació ens trobem 

amb sectors de reduïda dimensió que pretenen regular ajustos per exemple en relació a cessions de sòl o en 

relació a la consolidació i millora de la urbanització de la xarxa viària. D’aquesta forma com es comenta més 

endavant s’ha optat per preveure sòls de titularitat municipal, específicament per a la construcció d’habitatges de 

protecció pública en diferents indrets del municipi 

 

Per tot allò exposat i a fi de donar compliment a les disposicions establertes per la legislació (que en el POUM de 

Matadepera corresponen a 86 habitatges amb una previsió de sostre de 11.942 m2) s’ha optat per situar les 

reserves de sostre d’habitatge de protecció pública en d’altres indrets del municipi i compresos en paràmetres 

urbanístics corresponent a d’altres claus urbanístiques. A tal efecte es consideren dos àmbits de titularitat 

municipal (claus en illa oberta 4d8 i 4d9) d’acord a la Documentació Gràfica inclosa al TOM II. 

 

En aquest sentit comentar que existeix ja un precedent al municipi de promoció d’habitatges de protecció pública 

promoguts des del propi Ajuntament i en aquest cas ja finalitzats i lliurats als seus destinataris. 

 

Així doncs es relaciona a continuació amb caràcter vinculant el sostre a destinar a habitatges de protecció pública 

fruit de reservar un 20% del sostre residencial de nova implantació als diferents sectors així com la seva ubicació 

als diferents sectors o àmbits definits per aquest POUM. Serien els següents d’acord a la taula adjunta: 
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Sectors

Superfícies totals 
sectors

m2 sòl brut

Superfície total 
residencial

m2 sòl 

Coeficient d'edificabilitat 
brut

m2 sostre / sòl

Sostre màxim 
habitatge

m2 sostre
Nombre habitatges 

total (aprox)
Sostre HPP

m2 sostre
Població estimada

3,4  pers. / hab. (**)

Sòl urbà - Planejament aprovat - Vacants
SOL VACANT (*) 1156 3929

Reserva de sòl per habitatge protegit 134 9957 335
Ordenació illa oberta- clau 4d.8 100 7318 250
Ordenació illa oberta- clau 4d.9 34 2639 85

Àmbits de gestió / Polígons actuació urbanística 201.705,00 112.891,20 51.191,98 181 0 615
AG-01 CAVALL BERNAT 25.981,00 5.688,00 0,18 2.275,00 6 - 20
AG-02 CAMÍ MOLINER-CAVALL BERNAT 21.095,00 21.095,00 0,20 4.219,00 7 - 24
PAU-03 CAN TORRELLA - SANT LLORENÇ DELS PINS 25.003,00 13.352,00 0,21 5.340,00 20 - 68
AG-04 RIERA-PG. DEL PLA-C/FOGAROSES 11.106,00 7.600,00 0,41 4.560,00 19 - 65
AG-05 CAN VINYERS 15.500,00 13.414,20 2,06 8.676,38 37 - 126
PAU-07 E. GENESCA-G. VALLES-R LLULL-A. PRAT 15.049,00 8.257,00 0,33 4.954,00 20 - 68
PAU-08 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 1 2.095,00 1.646,00 0,47 987,00 4 - 14
PAU-09 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 2 2.085,00 1.633,00 0,47 979,00 4 - 14
PAU-10 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 3 1.972,00 1.541,00 0,46 924,00 3 - 10
PAU-11 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-A. PRAT 4 2.151,00 1.681,00 0,46 1.008,00 4 - 14
PAU-12 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-PAVELLÓ 1 2.384,00 1.819,00 0,45 1.091,00 4 - 14
PAU-13 E. GENESCA-J. VERDAGUER-R LLULL-PAVELLÓ 2 3.643,00 2.738,00 0,45 1.642,00 6 - 20
PAU-14 VERGE DE MONTSERRAT 12.142,00 6.251,00 0,21 2.500,00 7 - 24
PAU-15 RESIDENCIAL-C. D TERRASSA HOQUEI 35.028,00 14.159,00 0,20 7.125,60 29 - 99
PAU-16 PONT DEL GARROFER-ARENES 863,00 524,00 0,36 314,00 1 - 3
PAU-17 EPIC 23.192,00 9.713,00 0,17 3.885,00 9 - 31
PAU-18 CAMÍ DE CAN DURAN 2.416,00 1.780,00 0,30 712,00 1 - 3

Actuacions aïllades - Sòl urbà no consolidat 6.974,00 5.514,00 6.265,00 50 2193 161
AA-01 CRTA. SABADELL-BALMES 6.974,00 5.514,00 0,89 6.265,00 50 2193 161

Plans de millora urbana - Sòl urbà no consolidat 43.207,00 9.642,40 6.333,80 30 659 100
PMU-01 RAMON MIAS-SANT LLORENÇ-SANT JOAN 925,00 576,00 1,85 1.709,00 15 - 51
PMU-02 CAN PRAT 41.173,00 8.234,60 0,08 3.294,00 10 659 32
PMU-03 LA BOLERA 1.109,00 831,80 1,20 1.330,80 5 - 17

Plans parcials residencials - Sòl urbanitzable delimitat 41.983,00 27.708,78 8.678,00 34 0 116
PPU 01 - CAN CANDI 41.983,00 27.708,78 0,20 8.678,00 34 - 116

TOTALS 293.869,00 155.756,38 72.468,78 1.585 12.808 5.256

Les zones on no apareix el 20 % d'HPP és perqué no es preveu sostre residencial de nova implantació.
(*) 975 parcel.les al municipi. Fregament 0,8 i unitat familiar =3.5. s'ha considerat la mida de la parcel.la mínima
(**) per a l'habitatge dotacional s'ha considerta unitat familiar =2.5  
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D’acord amb el quadre anterior es dona una nova ubicació al sostre d’habitatge de protecció pública dels 

diferents sectors del POUM a excepció del que correspon al sector al sector de millora urbana PMU-02 (CAN 

PRAT) i a l’actuació aïllada AA-01 (CARRETERA SABADELL – BALMES). Aquest sostre es preveu als sòls 

esmentat en tipologia d’ordenació en illa oberta i claus urbanístiques 4d8 i 4d9. 

 

En definitiva el POUM regula i fa previsió per a la construcció de 186 habitatges en règim de protecció pública 

corresponent a una dotació de sostre de 12.808 m2 i que de forma estimada podran donar cabuda a 502 nous 

habitants. Es preveu per tant una reserva major respecte als mínims establert a les disposicions legals d’acord a 

allò comentat anteriorment. 

 

Sectors
Nombre habitatges 

HPP (aprox)
Sostre HPP

m2 sostre
Població estimada

2,5  pers. / hab.

Reserva de sòl per habitatge protegit 134 9957 335
Ordenació illa oberta- clau 4d.8 100 7318 250
Ordenació illa oberta- clau 4d.9 34 2639 85

Sectors de planejament 52 2852 167
AA-01 CRTA. SABADELL-BALMES 50 2193 161
PMU-02 CAN PRAT 2 659 6

TOTALS 186 12.808 502

Les zones on no apareix el 20 % d'HPP és perqué no es preveu sostre residencial de nova implantació.
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CONCLUSIONS 
 

Atesos tots els plantejaments anteriors, el POUM de Matadepera dona compliment als següents objectius: 

 

- Planejar un creixement sostenible. Es planteja un creixement mitjançant la densificació de la zona centre i 

esponjant el creixement a la zona més allunyada del centre aconseguint uns menors costos de 

manteniment dels serveis. 

 

- Dimensionar les infraestructures i serveis del municipi donats els increments previstos de població, tenint 

en compte les característiques de Matadepera, principalment pel que fa al pas de poble d’estiueig a poble 

residencial. 

 

- Impuls de l’activitat cultural i econòmica, potenciant l’activitat en el sector terciari, impulsant el creixement 

de població a la zona centre, creant zones de vianants, aparcaments, etc., i alhora fomentant que el 

centre urbà es constitueixi com a eix vertebrador i d’identitat del municipi. 

 

- Creació d’habitatges de protecció pública. Dins la nova configuració urbanística, s’encabeixen habitatges 

o bé de protecció oficial (de lloguer), o bé  a preu concertat, per a joves, persones amb rendes baixes i de 

la tercera edat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A g e n d a  i  A v a l u a c i ó  E c o n ò m i c a  i  F i n a n c e r a  
P L A  D ’ O R D E N A C I Ó  U R B A N Í S T I C A  M U N I C I P A L  D E  
M A T A D E P E R A   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARÇ DE 2007              AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICO FINANCERA PÀGINA - 1 - 

 

 

 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA 
DIRECCIÓ DEL PROJECTE:    

COMISSIÓ DE TREBALL DEL PLA 
EQUIP REDACTOR  

  

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ ...........................................................................................................................................................2 
AGENDA......................................................................................................................................................................3 

1. ELS OBJECTIUS DEL POUM MITJANÇANT ELS SECTORS DE PLANEJAMENT DERIVAT.........................3 
2. DESENVOLUPAMENT DELS SECTORS DEL POUM.......................................................................................4 
3. LLISTAT DEL SECTORS PER SEXENNI...........................................................................................................5 

AVALUACIÓ ECONÒMICO - FINANCERA ................................................................................................................6 
1. ESTRUCTURA ACTUAL DE FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS...............................................................7 
2. RECURSOS PROPIS..........................................................................................................................................7 
3. ALTRES VIES DE FINANÇAMENT.....................................................................................................................8 
4. FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS PREVISTES.......................................................................................8 

CONCLUSIONS ........................................................................................................................................................10 



MARÇ DE 2007              AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICO FINANCERA PÀGINA - 2 - 

 

 

 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA 
DIRECCIÓ DEL PROJECTE:    

COMISSIÓ DE TREBALL DEL PLA 
EQUIP REDACTOR  

  

 

 

 
INTRODUCCIÓ 
 

L’article 57.1.e del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, al 

fixar les determinacions i documents que han de conformar part dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM), fa referència a la necessitat d’elaborar l’Agenda i l’Avaluació econòmica i financera de les actuacions a 

desenvolupar. 

 

Pel que fa al contingut del document, mitjançant l’agenda i en absència de Pla d’Actuació Urbanística Municipal, 

estableix determinacions pel que fa a prioritats i a les previsions temporals de l’execució del POUM i els seus 

sectors. En relació a l’avaluació econòmica i financera pretén estudiar i valorar la capacitat d’inversió de 

l’Ajuntament i avaluar al mateix temps de forma aproximada el volum d’inversió pública en infrastructures i béns 

d’interès general no inclosos en la pròpia gestió de sectors de planejament i la capacitat de l’Ajuntament per 

afrontar-los. 
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AGENDA 
 

 

1. ELS OBJECTIUS DEL POUM MITJANÇANT ELS SECTORS DE PLANEJAMENT DERIVAT  
 

 

El POUM de Matadepera planteja com a eixos estratègics principals: 

 

1. Recuperació i revitalització dels marges i la llera de la Riera de les Arenes i Torrents 

2. Foment de la centralitat, la compacitat i revitalització del centre urbà 

3. Millora i increment de les mesures de protecció als àmbits de contacte amb el Parc Natural. 

 

Per a la materialització d’aquest eixos, convé contemplar: 

 

- Actuacions vinculades als marges de la Riera de les Arenes i Torrents, com són el nou sector de Pla 

Especial de la Riera de les Arenes amb la millora de la xarxa bàsica local, la millora de les marges i la 

connexió a banda i banda de la riera (vialitat i espai públic) així com les dotacions d’equipaments de la 

riera de les Arenes (Can Torrella, sud del CEIP Torredemer, etc.). Vialitat i noves dotacions de sistemes a 

l’alçada de Les Pedritxes 

 

- Actuacions al casc urbà, canvis normatius per a la densificació del casc urbà, actuacions aïllades 

previstes i ordenació del sector Ajuntament – Carretera de Terrassa i sectors residencials  

 

- Creació de nous sectors residencials al centre, construcció d’habitatges en règim privat i de protecció 

pública a Can Vinyers 

 

- Actuacions a les urbanitzacions, densificació puntual de les zones més properes al casc urbà i 

esponjament de les zones més properes al Parc Natural. 

 

- Estructura viària i mobilitat, nova rotonda d’accés al municipi des de la carretera de Terrassa, sistema de 

rotondes d’accés al municipi des de la carretera de Terrassa - Talamanca, nou pont sobre la riera a 

l’alçada de Les Pedritxes, tancament ronda sud del municipi, obertura vial al marge esquerra de la Riera 

de les Arenes, vianalització del centre del municipi 

 

 

- Dotacions d’equipaments, desenvolupament d’equipaments al sector de Cavall Bernat, Can Torrella i 

sector de la riera a l’alçada de les Pedritxes, nou CAP, nova llar d’infants al centre del nucli, equipaments 

esportius a sud del centre adjacents a la ronda sud Sabadell - Terrassa 

 

- Xarxes de subministrament i serveis, millora i reposició parcial de la xarxa de sanejament i 

subministrament d’aigua 

 

- Medi ambient i sostenibilitat, límit de protecció ambiental i contenció, densificació i limitació del 

creixement als àmbits de contacte amb el Parc Natural, nous espais lliures en el municipi, recuperació de 

la Riera de les Arenes, el Torrent de Salt i creació d’una xarxa de camins i sistema d’espais verds 

municipals, preservació de les àrees de protecció especial i integració paisatgística del municipi. 

 

 

 

SECTORS DE PLANEJAMENT I AMBITS DE GESTIÓ A DESENVOLUPAR 

 

Es llisten a continuació els sectors i àmbits de gestió que considerant en conjunt el seu pes específic o valor 

estratègic, la viabilitat de gestió i la transformació de l’estructura de la propietat es considera haurien de ser 

desenvolupats amb major seguretat i rapidesa. 

 

Inclou àmbits de gestió de sòl urbà consolidat i sectors de sòl urbà no consolidat que la seva execució permetrà, 

en alguns casos, la consolidació urbana de sòls vacants, la creació de nous espais púbics o equipaments o bé 

l’ordenació de sectors que el amb el planejament anterior no s’han consolidat o desenvolupat en la seva totalitat. 

 

• POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA I AMBITS DE GESTIÓ: 

 

AG 01 – DOTACIONS D’EQUIPAMENTS 

AG 04 - RECUPERACIÓ MARGES DE LA RIERA DE LES ARENES 

PAU - 07/08/09/10/11/12/13 – RECUPERACIÓ MARGES DE LA RIERA DE LES ARENES 

AG 05 – REVITALITZACIÓ DEL CENTRE i HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA 

 

• ACTUACIONS AÏLLADES: 

 

AA 01 - 03 – (DIFERENTS OBJECTIUS. RELACIONADES ENTRE SÍ) 

AA 04 – REVITALITZACIÓ DEL CENTRE 
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AA 05 – DOTACIONS D’EQUIPAMENTS 

 

• SECTORS DE MILLORA URBANA: 

 

PMU 01 – REVITALITZACIÓ I MILLORA DEL CENTRE 

PMU 03 – REVITALITZACIÓ I MILLORA DEL CENTRE 

 

• PLANS ESPECIALS 

 

PEU 02 – VIALITAT – XARXA BÀSICA LOCAL 

 
 

2. DESENVOLUPAMENT DELS SECTORS DEL POUM  
 

El present POUM de Matadepera entre d’altres aspectes i formules es desenvoluparà a través dels àmbits de 

planejament derivat (plans parcials, polígons d’actuació urbanística, plans de millora urbana i plans especials) i 

els àmbit de gestió previstos en sòl urbà consolidat, tal i com s’ha vist en l’apartat anterior. En la majoria 

d’aquestes actuacions, la iniciativa privada serà essencial per a tal de desenvolupar tots aquests sectors. 

L’Ajuntament de Matadepera gestionarà i vetllarà per l’aplicació de les disposicions del POUM i al mateix temps 

impulsarà el desenvolupament d’aquells àmbits que inclouen actuacions estratègiques per a complir els objectius 

del POUM. 

 

S’ha estructurat l’execució del desenvolupament del POUM en base a la hipòtesi de considerar el període 

comprés entre els anys 2007 – 2025. Que contempla un total de 18 anys, els quals es divideixen en tres sexennis 

per a la seva execució. Cal tenir en compte que: 

 

 

a) Els tres períodes s’han estructurat en sexennis per a dos motius: 

 

- Són terminis de temps executables en relació a les actuacions previstes. 

- S’ajusten als terminis d’actualització de l’agenda determinats en l’article 59.e de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya. 

 

b) El desenvolupament d’un sector es considera efectiu quan s’hagi complert: 

 

- La reparcel·lació del tot el sector. 

- Execució de les obres d’urbanització (caldrà la certificació final d’obres). 

   

c) Passat el termini establert en aquesta agenda l’Ajuntament de Matadepera estarà facultat per modificar el 

sistema a cooperació. Això no és lògicament aplicable als sectors o àmbits que el POUM ja preveu amb 

gestió pel sistema de reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació (PAU-08 fins a PAU -13) així com 

tampoc a les unitat aïllades previstes d’acord al sistema d’expropiació. 

 

d) Als sectors de transformació d’activitats, edificis i usos on la fitxa urbanística els inclogui al planejament, fins a 

la seva transformació, el sistema de cooperació s’establirà per acord amb els propietaris. 
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3. LLISTAT DEL SECTORS PER SEXENNI 
 

S’ha estructurat doncs, les actuacions dels sectors en cada sexenni. Les prioritats per raons de la seva estratègia 

i la  justificació d’oportunitat són més altes al principi, en el primer i van descendint en els altres dos.  

 

S’entén que l’estructura s’ha establert en funció de les necessitats del municipi i en funció del creixement 

equilibrat i sostenible d’aquest. Al mateix temps l’execució cal interpretar-la com a una estructuració coherent del 

desenvolupament del POUM mitjançant els sectors en el territori. En qualsevol cas l’Ajuntament de Matadepera 

haurà d’anar actualitzant l’agenda i sospesant quines actuacions cal pel desenvolupament del municipi de 

Matadepera. Aquestes es podrien veure modificades o ajustades així mateix en el supòsit de redacció del Pla 

d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) o d’un Pla Local d’Habitatge (PLH). 

 

 

 

 

 

AG-02 CAMÍ MOLINER – C.BERNAT 

AG-06 C.D. TERRASSA HOQUEI 

PMU-02 CAN PRAT 

PEU-01 RIERA LES ARENES 

PAU-17 EPIC 

PAU-18 CAMÍ DE CAN DURAN 

 

PAU-03 CAN TORRELLA  

PAU-07 E. GENESCÀ POL. 2 

PAU-08 E. GENESCÀ (1) 

PAU-09 E. GENESCÀ (2) 

PAU-10 E. GENESCÀ (3) 

PAU-11 E. GENESCÀ (4) 

PAU-12 E. GENESCÀ (pavelló 1) 

PAU-13 E. GENESCÀ (pavelló1) 

PAU-14 VERGE DE MONTSERRAT 

PAU-16 PONT DEL GARROFER 

PMU-03 LA BOLERA 

PEU-03 TORRENT DEL SALT 

 

POUM MATADEPERA 

2007 - 2025 

1ER SEXENNI 
PRIORITAT ALTA 

2ON SEXENNI 
PRIORITAT MITJA

3ER SEXENNI 
PRIORITAT BAIXA

AG-01 CAVALL BERNAT 

AG-04 RIERA – PG. DEL PLA 

AG-05 CAN VINYERS 

PAU-07 E. GENESCÀ POL. 1 

PAU-15 RESIDENCIAL – T. HOQUEI 

AA-01 CRTA. SABADELL - BALMES 

AA-02 GOLF DE MATADEPERA 

AA-03 CASA PERE ALDAVERT 

AA-04 SANT JOAN 

AA-05 EQUIPAMENTS MONTCAU 

PMU-01 RAMON MIAS 

PEU-02 ARENES CENTRE URBA 

PPU-01 CAN CANDI 
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AVALUACIÓ ECONÒMICO - FINANCERA 
 

Des de el POUM s’ha treballat en la en la definició dels sectors de planejament per tal que aquests integressin la 

major part possible de les actuacions estratègiques previstes pel municipi i, en aquesta línia, garantir-ne al mateix 

temps la seva viabilitat econòmica, plantejant condicions d’auto - finançament dins el propi sector. 

 

Els diferents sectors ofereixen una sèrie d’operacions d’interès públic que no només engloben les cessions i les 

urbanitzacions necessàries per al desenvolupament propi, sinó que afecten en alguns casos a obres generals 

d’interès públic i de cohesió urbana del municipi. Així nombrosos carrers, places, espais verds, equipaments i 

aparcaments són creats a través de la planificació dels sectors del POUM amb un interès col·lectiu.  

 

La inversió pública d’interès general en actuacions principals que es realitzaria en les diverses actuacions dins els 

propers exercicis està definida en la taula següent. Lògicament es tracta d’una previsió condicionada a les 

decisions finalment considerades des del propi Ajuntament. Cal considerar que la inversió pública i la font de 

finançament d’aquestes es realitzaria mitjançant la inversió de les diferents administracions, mitjançant 

l’Ajuntament de Matadepera i mitjançant altres vies de finançament. 

 

En la següent taula no s’han considerat d’una banda aquelles inversions relatives al manteniment (espais públics, 

enllumenat, xarxes de subministrament...) ni les iniciatives i projectes actualment en perspectiva, aprovats o en 

fase de desenvolupament, entenent-se que ja ha estat prevista una estratègia per al seu finançament. 

 

En relació al possible soterrament de la línia d’alta tensió actualment existent al Pla de Sant Llorenç existeixen al 

propi Ajuntament antecedents de gestions i valoracions econòmiques realitzades des del concessionari per 

valorar-ne la reducció del seu impacte sobre el municipi. Es plantejaven tant les opcions de soterrament com de 

desviament fora de l’àmbit urbà del nucli.  

 

En el marc del POUM es vol valorar molt positivament la conveniència d’eliminar l’impacte negatiu que suposa el 

seu pas per una zona residencial malgrat es respectin les distàncies i disposicions de la corresponent legislació 

sectorial. En tot cas d’acord amb el que es comenta més endavant es tractaria d’inversions a resoldre amb 

finançament d’altres administracions ja siguin mitjançant transferències de capital o mitjançant inversió directa. 

 

D’aquesta forma no s’ha previst de forma específica a la taula que s’adjunta a continuació però atès que s’ha fet 

una valoració a 10 anys de les inversions amb caràcter de major prioritat es podrien obtenir recursos a posteriori 

amb els mecanismes que es comenten en aquesta avaluació econòmica i financera. 

 

Inversions en actuacions d'equipaments Imports estimatius
Llar d'infants 1,20 M €
Ceip 2,50 M €
Equipament cultural - auditori - escola de música 4,00 M €
Camp de futbol - pistes hoquei 0,80 M €
Adequació equipament Pere Aldavert 1,50 M €
Habitatge protecció pública públic Sant Llorenç del Pins 2,50 M €

Ampliació Xarxa Viària
Enllaç carretera terrassa - talamanca 1,20 M €
Rotonda carretera terrassa - talamanca 0,40 M €
Vial de la Riera de les Arenes 2,00 M €

Espais Públics
Pla de vianalització del centre 0,80 M €
Ampliació de l'Ajuntament 1,90 M €

Inversions en actuacions d'equipaments Imports estimatius
Trasllat i reposició caserna bombers - ADF 0,60 M €

Ampliació Xarxa Serveis tècnics
Sanejament - Aigua 0,40 M €

INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURA I ACTUACIONS DESTINADES A L'INTERÈS GENERAL

INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURA I ACTUACIONS DESTINADES A L'INTERÈS GENERAL

 
 

Les inversions previstes pel POUM en els propers exercicis venen condicionades per una sèrie de variables com 

són les limitacions a l’endeutament de les administracions públiques, la gestió pressupostaria de la que se’n 

deriven conceptes com l’estalvi net, l’esforç inversor, i altres, la fiscalitat municipal, etc.  Ateses aquestes 

variables, sembla probable que les inversions que són competència de l’Ajuntament tinguin una temporalització 

aproximada de deu anys. A continuació es mostra l’evolució d’aquestes variables en els darrers anys, amb la 

finalitat de poder fer una aproximació a quina pot ser l’estructura de finançament de les inversions contemplades. 
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1. ESTRUCTURA ACTUAL DE FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS  
  

a) Inversions i fonts de finançament: amb l’objectiu de realitzar una aproximació al finançament de les noves 

inversions, s’ha observat l’estructura de finançament de les inversions realitzades els dos últims anys per 

l’Ajuntament de Matadepera.  

 

MUNICIPI 
€ € % % % INVERSIONS REALITZADES 

2003 2004 2003 2004 Mitjana 
Programes d’inversió: 895.720,00 1.102.380,00 100,0 100,0 100,0%
Inversions Reals 895.720,00 1.102.380,00 100,0 100,0 100,0%
Transferències de capital atorgades         
Ingressos de capital no financers: 840.640,00 539.540,00 93,9 48,9 69,1%
Venda inversions reals         
Transferències de capital rebudes 751.730,00 482.590,00 83,9 43,8 61,8%
Contribucions especials 88.910,00 56.950,00 9,9 5,2 7,3%
Quotes urbanístiques         
Superàvit / dèficit per compte de capital -55.080,00 -562.830,00 -6,1 -51,1 -30,9%
Finançament del dèficit per compte de capital: 702.900,00 738.140,00 78,5 67,0 72,1%
Variació neta d’actius financers         
Estalvi net (sense CE- QU) 136.750,00 114.950,00 15,3 10,4 12,6%
Finançament creditici llarg termini (cap, IX ingressos) 566.150,00 623.200,00 63,2 56,5 59,5%
Superàvit / dèficit de finançament 647.820,00 175.310,00 72,3 15,9 41,2%

 

El 62% de les inversions ha estat finançat mitjançant transferències de capital rebudes, el 7% per 

contribucions especials, i la resta per crèdits a llarg termini i per l’estalvi net. 

 

b) Inversions realitzades respecte de la despesa total: la mitjana de la inversió realitzada respecte de la 

despesa total per l’Ajuntament de Matadepera en el període 2000 – 2004 és del 18,4%. L’evolució 

d’aquesta ràtio durant aquest període és la següent: 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 
Inversions realitzades/despesa total 12,8 18,6 32,3 13,1 15,3

 

 

2. RECURSOS PROPIS 
 

c) Capacitat d’endeutament: cal tenir en compte quina és la capacitat d’endeutament del municipi atenent al 

saldo del deute legal, per a afrontar noves inversions utilitzant l’endeutament com a un dels possibles 

recursos. 

 

MUNICIPI RÀTIOS D’ENDEUTAMENT 
2003 2004 

Deute viu consolidat (milers) 4.395.490,00 4.398.610,00
Saldo deute legal (deute viu / ingressos corrents) (%) 73,20 75,70
Ràtio d’estalvi net legal (Valor/h) 24,02 18,42
Capacitat Endeutament [(1,1xingressos corrents)-deute viu] 2.293.097,18 1.990.748,87

 

Tenint en compte que el saldo de deute legal màxim permès és del 110% i que la ràtio d’estalvi net legal 

ha d’ésser positiva, l’Ajuntament de Matadepera té capacitat per endeutar-se degut a que el saldo de 

deute legal és del 75,7% i que, efectivament, la ràtio d’estalvi net legal és positiva. Per tant, l’Ajuntament 

de Matadepera pot concertar noves operacions de crèdit a llarg termini fins a un màxim de 1.990.000€ 

sense la necessitat de comptar amb autorització prèvia del Departament de Política Financera de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

d) Estalvi net: es pot considerar l’estalvi net com una font de finançament d’inversions no obligatòria i com la 

capacitat de retorn anual dels préstecs concertats per l’Ajuntament. S’ha realitzat la mitjana dels darrers 

anys per tal de fer una aproximació a la capacitat de l’Ajuntament per fer front als pagaments del principal 

i dels interessos. 

 

MUNICIPI COMPTE FINANCER 
2003 2004 Mitjana 

1. Ingressos ordinaris 6.088.960,00 6.206.260,00 6.147.610,00
2. Despeses corrents 5.304.450,00 5.471.230,00 5.387.840,00
3. Estalvi brut (1-2) 784.510,00 735.030,00 759.770,00
4. Estalvi net (3-cap.IX despeses) 136.750,00 114.950,00 125.850,00
5. Ingressos capital +CE + QU 840.640,00 539.540,00 690.090,00
6. Despeses capital 895.720,00 1.102.380,00 999.050,00
7. Saldo comptes de capital (5-6) -55.080,00 -562.830,00 -308.955,00
8. Capacitat/necessitat finançament (4+7) 81.670,00 -447.890,00 -183.110,00
9. Variació neta actius financers 0,00 0,00 0,00
10. Endeutament (Cap. IX d’ingressos) 566.150,00 623.200,00 594.675,00
11. Saldo financer (9+10) 566.150,00 623.200,00 594.675,00
12. Resultat pressupostari (8+11) 647.820,00 175.310,00 411.565,00
13. Resultat pressupostari ajustat 347.530,00 419.990,00 383.760,00
Dèficit públic (Sistema Europeu de Comptes 95) 729.430,00 172.190,00 450.810,00

  

Si es fa la mitjana dels darrers dos exercicis, aquesta és igual 125.850,00€. 
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e) Capacitat fiscal: convé contemplar quina és la capacitat de l’Ajuntament d’aconseguir més ingressos 

mitjançant els impostos obligatoris. 

 

TIPUS AJUNTAMENT TIPUS MÀXIM LEGAL FISCALITAT 
LOCAL 

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 
IBI Urbana 0,930 0,948 0,948 0,948 0,960 0,950 0,950 0,950 1,100 1,100
IAE: tipus total 1,675 1,446 1,707 1,591 1,591          
Imp. s/ vehicles 1,500 1,582 1,659 1,620 1,744 1,700 1,700 1,700 2,000 2,000

 

En la taula de Fiscalitat Local anterior s’observa com s’apliquen tipus al municipi de Matadepera inferiors 

als màxims legals en el cas de l’IBI i de l’impost sobre vehicles . Un increment d’aquests fins als màxims 

legals donaria el següent increment traduït a euros: 

 

INCREMENT POTENCIAL CÀRREGA FISCAL FISCALITAT LOCAL 
2000 2001 2002 2003 2004 

IBI Urbana 31.570,00 3.340,00 3.510,00 280.850,00 266.060,00
IAE 70.330,00 29.150,00 55.250,00 0,00 0,00
Imp. s/ vehicles 41.220,00 26.470,00 9.420,00 98.370,00 65.740,00
TOTAL 143.120,00 58.960,00 68.180,00 379.220,00 331.790,00

 

Si s’augmentessin els tipus fins al màxim s’aconseguirien uns ingressos anuals addicionals de 

331.790,00€. 

 

També existeix la possibilitat de que l’Ajuntament augmenti els seus ingressos mitjançant les quotes 

urbanístiques, les contribucions especials i l’increment de les taxes. 

 

 

3. ALTRES VIES DE FINANÇAMENT 
 

a) Concessions públiques: existeixen vies alternatives de finançament com són les concessions públiques, 

doncs tenen l’avantatge de que l’administració pública pot dur a terme projectes, el finançament dels 

quals, supera la pròpia captació de recursos, tant per la via pressupostària com per la via de 

l’endeutament. 

 

b) Concursos: pel cas de l’habitatge de protecció pública es pot optar per la figura del concurs, no havent de 

recórrer a l’endeutament i establint les condicions econòmiques i tècniques més adequades per a 

l’Ajuntament. 

 

c) Finançament d’altres administracions: poden ser mitjançant transferències de capital o mitjançant inversió 

directa, com seria el cas de les actuacions sobre la carretera Terrassa – Talamanca. Es poden 

contemplar altres vies de finançament com són els Fons Europeus (FEDER,...), etc. 

 

 

4. FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS PREVISTES 
 

Donades les variables estudiades en els apartats anteriors, com són les fonts de finançament de les inversions 

actuals, capacitat d’endeutament, estalvi net, etc., sembla raonable preveure que les actuacions previstes es 

duguin a terme en els propers deu anys. Per tant, es desglossen les actuacions en diferents grups, segons el 

tipus de finançament que sembla més adequat per a cadascuna: 

 

 Inversions finançades segons l’estructura actual: s’ha considerat que aquestes inversions són 

competència de l’Ajuntament, i que per tant s’hauran d’utilitzar recursos com són l’endeutament i l’estalvi 

net. Donats els nivells d’ambdós i de les transferències corrents rebudes els darrers anys, sembla 

improbable poder finançar-les en menys de deu anys. 

 

€ INVERSIONS PREVISTES 
2006 - 2015 

Llar d’infants 1.200.000,00
Camp de futbol - pistes hoquei 800.000,00
Adequació equipament Pere Aldavert 1.500.000,00
Vial de la Riera de les Arenes 2.000.000,00
Pla de vianalització del centre 800.000,00
Ampliació de l'Ajuntament 1.900.000,00
Trasllat i reposició caserna bombers - ADF 600.000,00
Sanejament - Aigua 400.000,00
Total Inversions 9.200.000,00

€ FINANÇAMENT 
2006 - 2015 

Transferències de capital 5.683.271,11
Contribucions especials 571.594,02
Estalvi net (sense CE- QU) 1.158.920,97
Finançament creditici llarg termini (cap, IX ingressos) 1.786.213,90
Superàvit / dèficit de finançament 0,00
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 Inversions finançades directament per una altra administració: s’ha considerat que aquestes inversions 

haurien d’ésser assumides 100% per altres administracions, degut al marc competencial o bé per 

titularitat del bé. 

 

€ INVERSIONS PREVISTES 
2006 - 2015 

CEIP 2.500.000,00
Enllaç carretera Terrassa - Talamanca 1.200.000,00
Rotonda carretera Terrassa - Talamanca 400.000,00
Total Inversions 4.100.000,00

€ FINANÇAMENT 
2006 - 2015 

Generalitat de Catalunya 2.500.000,00
Diputació de Barcelona 1.600.000,00

 

 Inversions finançades via concessions públiques o concursos: aquestes inversions no representen 

endeutament per a l’Ajuntament, i, estan incloses dins d’aquest grup les que sembla més probable que 

siguin assumides pel sector privat. 

 

€ INVERSIONS PREVISTES 
2006 - 2015 

Auditori - Escola de música 4.000.000,00
HPP Sant Llorenç dels Pins 2.500.000,00
Total Inversions 6.500.000,00

€ FINANÇAMENT 
2006 - 2015 

Concessió pública 3.500.000,00
Concurs 3.000.000,00
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 CONCLUSIONS 
 

- Les inversions contemplades per al primer decenni ascendeixen a 19.800.000€. 

 

- Les fonts de finançament considerades mantenen l’estructura actual de les inversions de l’Ajuntament de 

Matadepera i de les seves fonts de finançament. 

 

 

- Es probable, que en un futur, s’hagi de tenir en compte la possibilitat de d’incrementar els tipus dels 

impostos obligatoris, o de les taxes, o crear quotes urbanístiques o contribucions especials per a obtenir 

més recursos de finançament de les actuacions.. 

 

- Malgrat que la ràtio d’endeutament de l’Ajuntament i l’estalvi net són correctes, aquests condicionen 

notablement la capacitat de l’Ajuntament per a la realització d’inversions. El mateix succeeix amb les 

transferències de capital. 

 

- Les inversions finançades directament per una altra administració han estat previstes amb un 100% de 

finançament per cadascuna de les administracions implicades. En el cas de que no fos possible, 

s’haurien de buscar cofinançaments.  

 

- Per al finançament via concessions s’ha previst: 

 

a) Auditori – Escola de música: pel tipus d’actuació i servei posterior el finançament més adequat sembla 

una concessió per drets de superfície. 

 

- Les actuacions previstes contemplen només les inversions en infraestructures. Convé tenir en compte 

que gran part d’aquestes actuacions comportaran futurs increments en la despesa corrent, principalment 

pel que fa als capítols 1, Despeses de personal, i 2, Despeses de  béns corrents  i serveis. 
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TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 

CAPÍTOL I: NATURALESA, ÀMBIT, VIGÈNCIA 

Art. 1. Definició i objecte 

 

1. Aquestes Normes Urbanístiques, juntament amb la resta de documents exigits per l'article 59 i en compliment 

de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 1/2005 de 26 de Juliol, des 

d’ara LU), constitueixen el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera, el qual té per objecte 

l'ordenació urbanística de tot el territori d'aquest municipi, de conformitat amb allò que disposa la legislació 

urbanística vigent. 

 

2. Aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (d’ara en endavant “POUM”) s’ajusta territorialment al terme 

municipal que comprèn el municipi i les seves normes fan referència explícita a aquest àmbit territorial. 

 

3. El POUM revisa el Pla General Municipal d’Ordenació del terme de Matadepera redactat pels serveis tècnics 

de la Direcció General d’Urbanisme amb la col·laboració de Miquel Artigas i Isart i aprovat definitivament per la 

Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona en sessions celebrades els dies 4 de maig i 21 de setembre de 

l’any 1983. Al llarg d’aquest temps i en la seva gran majoria a fi de desenvolupar allò previst pel planejament 

general s’han realitzat diverses Modificacions Puntuals al Pla (MPG), Plans Parcials (PP), Plans especials (PE), 

també aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme. Es recullen a continuació les principals:  

 

• PP Can Solà del Racó (1988) 

• MPG parcel·les mínimes (1989) 

• MPG soterrament xarxes de serveis (1989) 

• MPG armari deixalles (1989) 

• MPG sector Can Solà del Racó (1990) 

• MPG sector Can Vinyés (1991) 

• MPG sector Can Robert (1995) 

• PP sector Can Duran (1995) 

• MPG sector Plaça Ajuntament (1997) 

• MPG zones comercials Les Pedritxes (1997) 

• PE St. Llorenç del Munt i l’Obac (1998) 

• MPG zona serveis tècnics Av. Catalunya (1999) 

• PE fins Ctra. Terrassa / C/ Sant Joan (2000) 

• MPG separacions mínimes a carrer (1997) 

• MPG sector Ajuntament (2005) 

• MPG infrastructures de telecomunicació (2005) 

• PE infrastructures de telecomunicació (2005) 

Art. 2. Marc legal 

 

1. El present POUM s’ha redactat d’acord amb la legislació urbanística vigent i la legislació sectorial vigent 

aplicable. 

 

2. La referència a la legislació urbanística vigent feta en aquest article i en els preceptes successius s’entén que 

remet a l’ordenament urbanístic vigent a Catalunya, consistent en les lleis aprovades pel seu Parlament i en els 

reglaments i disposicions que les desenvolupen, així com la legislació estatal del sòl i valoracions en allò que no 

modifiqui ni vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació del territori, 

urbanisme i medi ambient. 

 

3. La utilització de determinades abreviacions en les presents Normes Urbanístiques s’entendran referides a les 

disposicions normatives següents: 

 

Legislació urbanística de la Generalitat de Catalunya: 

 

• Decret legislatiu 1/2005, de 26 de Juliol, Text refós de la Llei d’Urbanisme (d’ara en endavant “LU”). 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (d’ara en 

endavant “RLU”). 

 

Legislació urbanística estatal: 

 

• Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions (d’ara en endavant “LSV”), en la seva redacció 

vigent. 

 

4. La referència a la “legislació sectorial vigent” que es faci en les presents Normes s’entendrà que es remet a 

l’ordenament jurídic vigent a Catalunya en la matèria que es tracti i en cada moment. En aquest cas, les 

referències a cadascuna de les disposicions sectorials es realitzarà amb la denominació complerta. 

 

5. El Pla és públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions tenen caràcter prioritari sobre qualsevol 

disposició municipal amb un objectiu semblant i la seva interpretació no podrà contradir, en cap cas, les 

instruccions que es derivin de la legislació urbanística. 
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Art. 3. Contingut i interpretació  

 

1. El POUM de Matadepera està integrat d’acord amb l’art. 59 de la LU pels documents següents: 

 
TOM I: Introducció, Memòria Descriptiva, Memòria Justificativa, Memòria Social i Agenda / Avaluació Econòmica i 

Financera 

a) Memòria de l’ordenació 

b) Memòria social 

c) Agenda i avaluació econòmica i financera. 

 

TOM II: Documentació Gràfica.  

c) Plànols d'informació, ordenació i planejament  

 

TOM III: Normes urbanístiques 

d) Normes urbanístiques. 

 

TOM IV: Catàleg de béns arquitectònics i arqueològics i Catàleg de Masies i Cases Rurals 

e) Catàleg de béns a protegir. 

f) Catàleg de masies i cases rurals.  

 

TOM V: Informe de sostenibilitat ambiental 

g) Informe de sostenibilitat ambiental. 

 

A més a més es composa d’un arxivador / classificador format A-4 on s’inclouen en plànols en format A1 plegats 

les sèries de Classificació del Sòl (4 plànols), d’Ordenació del sòl no urbanitzable (4 plànols) a escala 1/5000 i de 

qualificació del sòl urbà de tot el municipi a escala 1/2000 (11 plànols). 

 

 

2. Les presents Normes, juntament amb els plànols d'ordenació, constitueixen un cos normatiu específic en 

matèria urbanística del municipi de Matadepera i prevalen sobre els restants documents del Pla. En allò no 

previst per aquestes Normes s'estarà a la legislació urbanística i d'ordenació del territori aplicable en cada cas. 

 

3. Les indicacions del POUM que puguin referir-se a espais situats fora del terme municipal s'hauran d'entendre 

solament com a una proposta i mancades de valor normatiu. 

 

4. La memòria, els annexes i els plànols de la informació urbanística, relacionats en la Memòria d'ordenació, 

tenen caràcter informatiu i justificatiu. 

 

5. Els documents d’aquest POUM s’interpretaran sempre atenent el seu contingut i d’acord amb els objectius i 

finalitats expressades en la memòria. En casos de contradicció entre documents o d’imprecisió prevaldrà sempre 

la interpretació més favorable a la menor edificabilitat i major dotació d’equipaments públics. Amb tot s’estarà al 

que disposa l’art.10 LU. 

 

6. Les determinacions de les Normes del POUM s’interpretaran en base a aquells criteris que, partint del sentit 

propi de les seves paraules en relació amb el context i els antecedents històrics i legislatius tinguin en compte 

principalment el seu esperit i finalitat, així com la realitat social del moment en que han d’ésser aplicats. 

 

7. Quan hi hagi contradiccions gràfiques entre plànols de diferent escala, s’estarà al que indiquin els plànols 

d’escala més gran (el divisor de l’escala més petit), és a dir, en els que la definició sigui més acurada. 

 

8. En el supòsit de discrepància entre la normativa i els plànols, tindrà caràcter prevalent la normativa, atès que 

l'obligatorietat d'una ordenació urbana es troba fonamentalment en els preceptes que ho articulen. 

 

Art. 4. Vigència i publicitat 

  

1. Aquest POUM entrarà en vigor l'endemà de la publicació de l'acord d'aprovació definitiva d'aquestes Normes 

Urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i mantindrà la seva vigència indefinidament o fins que 

es produeixi la seva revisió (segons Art. 92 LU). 

 

2. Aquest Pla, les seves Normes Urbanístiques i els altres documents que l'integren són públics i qualsevol 

persona pot consultar-los i demanar-ne informació a l'Ajuntament. Són també públics els plans, estudis o altres 

instruments urbanístics que s'aprovin en desenvolupament i execució del present POUM (segons article 98 LU).       

 

Art. 5. Revisió  

  

1. Segons l’article 57 d) del text refós de la LUC (decret legislatiu 1/2005 de 26 de Juliol) els Plans d’Ordenació 

Urbanística Municipal han de determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió. 

 

2. Podrà portar-se a terme la revisió global del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal quan es produeixi algun 

dels supòsits següents: 

 

a) Quan s’hagin complert 12 anys de vigència 
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b) En relació al contingut de l’article 93 de la LUC, quan es justifiqui l’existència de disfuncions entre les 

disposicions del pla d’ordenació urbanística municipal i les necessitats reals de sòl per a crear habitatges 

o per a establir activitats econòmiques, o bé la necessitat d’infrastructures d’interès general 

c) Quan, per l’elecció d’un model territorial diferent o per circumstàncies de tipus econòmic o demogràfic, es 

plantegin nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica del territori o de la classificació del sòl 

 

3. En relació al contingut de l’article 93 de la LUC, quan es produeixi el supòsit previst a l’anterior apartat b), i 

sempre i quan es justifiqui degudament el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, si les 

circumstàncies ho exigeixen, pot ordenar, amb l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, i havent 

concedit audiència als ens locals afectats, la revisió anticipada d’un pla d’ordenació urbanística municipal d’ofici, 

autoritzar-la a instància dels ens locals afectats o bé acordar-la a instància de les entitats urbanístiques especials 

o dels departaments interessats. 

 

4. El projecte de revisió es tramitarà d’acord amb el procediment establert per a l’aprovació del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal, i incorporarà els estudis urbanístics que justifiquin l’exigència de la seva Revisió i de les 

propostes plantejades. 

 

Art. 6. Modificació  

 

1. Qualsevol altra alteració de les determinacions del Pla que no es correspongui amb cap dels supòsits previstos 

en l'article precedent, tindrà la consideració de modificació, fins i tot en el cas que l'esmentada alteració comporti 

variacions aïllades en la classificació o qualificació del sòl. 

 

2. La proposta de modificació haurà de raonar i justificar la coherència amb les previsions del POUM, la 

incidència de la nova ordenació en les previsions del Pla vigent i la viabilitat d'acceptar la proposta sense procedir 

a la seva revisió. Així mateix s'haurà de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la 

conveniència de la modificació proposada, en relació amb els interessos públics i privats concurrents. 

 

3. La modificació de qualsevol dels elements d'aquest Pla es subjectarà a les mateixes normes aplicables per a la 

seva formació. 

 

4. En cas que la modificació proposada comporti un increment de la densitat i del sostre edificable, s'hauran 

d'incrementar proporcionalment les reserves per a espais lliures públics, així com per a dotacions i equipaments 

de titularitat pública, d'acord amb les previsions de l'article 65.3 i 65.4 de la LU. 

 

5. En cas que la modificació proposada comporti una diferent zonificació o ús urbanístic de les zones verdes, 

espais lliures, zones esportives o espais destinats a equipaments esportius, previstos pel Pla com a sistemes 

generals o locals, s'estarà al procediment previst en l'article 95.1 de la LU, amb l'excepció prevista a l'apartat 3, 

del propi article. No s'entendrà com a modificació de zones verdes i esportives regulades a l'article 95 de la LU la 

concreció de la localització dels espais lliures que es situïn en un lloc diferent de l'assenyalat en la documentació 

gràfica indicativa del Pla, sempre i quan es respectin les seves dimensions i qualitat. 

 

6. Les propostes de modificació regulades pels apartats 1 i 3 de l'article 95 de la LU han de justificar en la 

memòria pertinent, i mitjançant la documentació gràfica que sigui necessària, que no es perjudiquen els aspectes 

qualitatius ni quantitatius dels espais afectats. 

 

7. La previsió mitjançant planejament parcial o especial de majors superfícies de sòl destinades a sistemes, 

respecte als estàndards o percentatges mínims fixats per aquest POUM, no requerirà la seva modificació. 

 

Art. 7. Revisió del Programa d’actuació 

 

En cas que el municipi sigui dotat del PAUM (Programa d’Actuació Urbanística Municipal) aquest podrà ser 

revisat cada quatre anys. 

 

 

Art. 8. Integració 

 

1. Les determinacions del POUM i concretament aquestes Normes Urbanístiques, s’interpretaran en base a 

criteris que, partint del sentit propi de les seves paraules en relació amb el context i els antecedents, tinguin en 

compte principalment el seu esperit i finalitat. 

 

2. Quan hi hagi contradiccions gràfiques entre plànols de diferent escala, s’estarà al que indiquin els plànols 

d’escala més gran (la de menor quocient), és a dir, en els que la definició física sigui més acurada. 

 

3. Si es produeix contradiccions entre les previsions del POUM en els diferents documents es considerarà vàlida 

la determinació que impliqui espais públics o d’interès públic més amplis, menor densitat d’habitatges i un índex 

d’aprofitament menor. 

 

Art. 9. Obligatorietat 

 

1. Tant l'Administració, Organismes públics, com els particulars estan obligats a complir les determinacions i 

disposicions del POUM i especialment aquestes Normes. Qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, tingui 
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caràcter definitiu o provisional, sigui d'iniciativa pública o privada, haurà d'ajustar-s'hi segons el que preveu 

l'article 100 de la LU. 

 

2. No obstant, i amb caràcter excepcional, l'Ajuntament podrà, previ informe favorable de la Comissió Territorial 

d'Urbanisme de Barcelona, autoritzar usos o obres justificats de caràcter provisional, que estiguessin en desacord 

amb el Pla, però que no dificultin la seva execució i quina ocupació sigui justificada per una necessitat pública de 

caràcter transitori, d'acord amb el que es preveu en la legislació urbanística vigent. 

 

Art. 10. Claus d’identificació 

 

A l’enunciat de cada classificació i qualificació del sòl s’assenyala la seva clau d’identificació en els plànols 

normatius. Els noms dels sectors, de les unitats i els polígons d’actuació s’identifiquen per la referència al 

paratge on es troben o de la promoció que les inicia; tanmateix, en els plànols i la memòria tenen un número 

d’identificació. 
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CAPÍTOL II: DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA GENERAL 

 

Art. 11. Desenvolupament del POUM 

 

1. El desenvolupament d'aquest POUM correspon, en primer lloc, a l'Ajuntament de Matadepera en la seva 

qualitat d'Administració actuant. Poden ser també administració actuant els consorcis urbanístics i les societats de 

capital íntegrament públic, quan així ho prevegin els seus Estatuts. Hi intervindran també, les diferents 

administracions públiques en el marc de les seves respectives competències específiques.  

 

2. Correspon als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, òrgans de l’Administració de l’Estat, 

Diputació Provincial o altres òrgans d’administració local supramunicipal que es puguin crear, el 

desenvolupament de les actuacions de la seva competència, per a la progressiva execució de les determinacions 

del Pla. 

 

2. Així mateix, els particulars podran proposar i redactar plans i projectes urbanístics, en el marc de les seves 

competències i en la forma i procediment previstos en la legislació urbanística vigent i, concretament, en els 

articles 96 i 97 de la LU. 

 

3. L'Ajuntament, en exercici de les seves competències, procurarà la intervenció i col·laboració dels ciutadans en 

el desenvolupament de l'acció urbanística. 

 

4. L’agenda i l’avaluació econòmica i financera del POUM fixen la prioritat i la conveniència per a la formulació 

de l’instrument de planejament que s’ha de desenvolupar, així com una estimació de les inversions públiques 

durant el proper decenni 2006-2015. 

 

Art. 12. Planejament derivat  

 

1. Amb l'objecte de desenvolupar i completar l'ordenació establerta per les determinacions d'aquest POUM, es 

redactaran plans parcials urbanístics, plans especials urbanístics, plans de millora urbana, Catàlegs i 

Ordenances, d’acord amb el que preveuen els articles 65 a 68 de la LU i en els termes previstos en aquestes 

Normes. Llevat dels supòsits en què s'estableixi com a preceptiva la redacció d'aquests instruments urbanístics, 

les determinacions del POUM seran d'aplicació directa i immediata. 

 

2. Aquest planejament derivat es redactarà d'acord amb el que es preveu en aquestes Normes Urbanístiques i de 

conformitat amb les determinacions assenyalades per la legislació urbanística vigent. En tots aquells casos en 

què, quan es redacti, el Programa d'Actuació Urbanística Municipal (des d’ara “PAUM”) del POUM ho contempli, 

caldrà ajustar-se a l'ordre i termini que aquest fixa.  

 

3. Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic que s’elabori en desenvolupament de les 

previsions d’aquest POUM hauran de garantir l’accessibilitat i la utilització, amb caràcter general, dels espais d’ús 

públic, i no seran aprovats si no compleixen les determinacions i els criteris establerts a la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques, i en els corresponents 

Reglaments que la desenvolupen. 

 

4. Els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic que s'elabori en desenvolupament de les previsions 

d'aquest POUM hauran de determinar les característiques i el traçat de les galeries i xarxes d'abastament d'aigua, 

clavegueram, energia elèctrica, gas, telecomunicacions i d'altres previstos. La distribució dels serveis haurà de 

fer-se mitjançant xarxa subterrània i caldrà preveure la ubicació de les centrals de transformació i/o distribució 

local necessàries, en sòls amb la qualificació apropiada a tal efecte. En la seva tramitació es requeriran els 

informes de les administracions sectorials competents per raó de la matèria. 

 

5. Els plans derivats hauran d'incorporar un estudi o informe ambiental, que haurà de ser sotmès a informació 

pública conjuntament amb el Pla. 

 

Art. 13. Desenvolupament del Pla en Sòl Urbà 

 

1. El desenvolupament de les determinacions del POUM en sòl urbà es realitzarà, generalment per gestió directa 

o, quan sigui necessari, d’acord amb l’article 112 de la LU mitjançant polígons d’actuació urbanística, la 

delimitació de les quals ve fixada en els plànols d’ordenació. Tanmateix la divisió poligonal no continguda al pla i 

la modificació d’aquesta divisió poligonal es tramitarà d’acord amb el procediment regulat per l’art. 113 de la LU. 

 

Art. 14. Desenvolupament del Pla en Sòl Urbanitzable 

 

1. El present POUM contempla en el seu desenvolupament un sector classificat com a sòl urbanitzable delimitat. 

Aquest, seguint la normativa establerta per la LU, aquest es regirà pels punts següents del present article. 

 

2. En Sòl urbanitzable delimitat el Pla d’ordenació urbanística es desplega necessàriament per mitjà de Plans 

parcials urbanístics (Art. 58.6 LU). El seu àmbit territorial s’haurà de correspondre necessàriament amb els 

sectors de planejament delimitats per aquest Pla en els plànols d’ordenació. 
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3. Els sectors de planejament urbanístic derivat poden constituir un únic polígon o subdividir-se en dos o més 

polígons. Si un sector de planejament urbanístic es desenvolupa mitjançant més d’un polígon d’actuació, el 

sistema d’actuació, o bé la modalitat del sistema de reparcel·lació, pot ser diferent per a cadascun dels polígons 

conforme el que disposa l’art. 112 LU. 

 

Art. 15. Desenvolupament del Pla en Sòl no Urbanitzable 

 

1. Les determinacions del POUM sobre el sòl no urbanitzable s’apliquen directament i de forma immediata. 

 

2. Tanmateix, es podran desenvolupar les previsions del POUM mitjançant Plans Especials que tinguin per 

objecte qualsevol de les següents finalitats: 

 

a) Protecció del paisatge i dels elements naturals i culturals en general. 

b) Protecció específica d’horts, conreus i espais forestals. 

c) Protecció de les vies de comunicació 

d) Millora del medi i llocs rurals 

e) Condicions específiques de les activitats que es puguin emplaçar en el sòl no urbanitzable permeses 

per aquest règim del sòl. 

 

Art. 16. Desenvolupament del pla respecte dels sistemes generals 

 

1. El desenvolupament de les determinacions del Pla d’ordenació urbanística municipal sobre Sistemes 

urbanístics si són compresos en àmbits d’actuació urbanística sotmesos al sistema de reparcel·lació, passen a 

titularitat pública mitjançant cessió obligatòria i gratuïta, sens perjudici del que estableix l’art. 150 de la LU. 

Tanmateix, es podran formular plans especials urbanístics per a l’execució directa d’obres corresponents a la 

infrastructura del territori. D’acord amb l’establert a l’art. 34 de la LU els sistemes urbanístics que configuren 

l’estructura general del territori i determinen el desenvolupament urbà són:  

 

a) Sistema urbanístic de Comunicacions  

b) Sistema urbanístic d’Espais lliures públics  

c) Sistema urbanístic d’Equipaments comunitaris 

 

 

 

Art. 17. Plans parcials urbanístics 

 

1. Els plans parcials urbanístics han de contenir les determinacions i la documentació prevista als articles 65 i 66 

de la LU i normes concordants. A més hauran d'incloure un quadre resum de les determinacions urbanístiques 

del sector.  

 

2. Les determinacions del planejament parcial hauran de tenir el grau de precisió suficient per a permetre la seva 

immediata execució, incloent:  

 

a) Destí de detall de l’ordenació física diferenciant els sòls privats dels públics i concretant per aquells els 

lliures i els edificables, i pels públics, aquells per a vials i estacionaments, i els edificables per edificis 

d’interès públic així com els passeigs, places, jardins i parcs. 

b) L'assenyalament de les alineacions i rasants de la vialitat. 

c) La qualificació del sòl. 

d) La regulació dels paràmetres de l'edificació que han de permetre l'atorgament de llicències, i que 

serveixen per definir els paràmetres bàsics de l'ordenació de volums. Es podrà preveure una ordenació 

amb caràcter obligatori o diverses d’alternatives (especificant gràficament dites alternatives o concretant 

els paràmetres que admeten variació, sense alterar l’aprofitament). 

e) La regulació dels usos. 

f) La determinació detallada de l’increment de demanda d’abastament d’aigua que generarà el seu 

desenvolupament. 

g) L’estimació de la producció prevista d’aigües residuals, tant en quantitat com en qualitat 

h) La concreció opcional de les característiques i el traçat de les obres d'urbanització bàsiques. Les obres 

d'urbanització bàsiques comprenen les relatives al sanejament (incloent-hi els col·lectors d’aigües 

pluvials, els col·lectors d’aigües residuals i les actuacions adequades relacionades amb la depuració 

d’aigües residuals), la compactació i l'anivellament de terrenys destinats a vials, inclòs el pas de vianants, 

i les xarxes de subministrament i distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de 

telecomunicacions. Alternativament, es poden concretar en un document separat mitjançant un projecte 

d’urbanització; 

i) L’establiment de les condicions de gestió i els terminis per a promoure els instruments per a executar 

les obres d'urbanització i d'edificació, sens perjudici que aquests puguin ésser modificats pel PAUM, en el 

supòsit que es porti a terme la seva redacció. 

j) La localització dels terrenys on materialitzar, si escau, la reserva per a la construcció d’habitatges de 

protecció pública i l’establiment dels terminis obligatoris en que s’han d’iniciar i acabar l’edificació 

d’aquests habitatges. 

 

3. Tanmateix els plans parcials urbanístics hauran de preveure, si és el cas, la delimitació de polígons i definir el 

sistema d'actuació aplicable a cadascun i establir les condicions de gestió i els terminis per promoure els 
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instruments corresponents per executar les obres d’urbanització i edificació, sense perjudici de que aquests 

puguin ser modificats pel PAUM (en el supòsit que es porti a terme la seva redacció). 

 

4. Els plans d'etapes dels plans parcials no podran preveure un termini superior a vuit anys per a l'execució de la 

urbanització del sector. En el cas de delimitar més d'un polígon, caldrà que el Pla defineixi l'ordre de prioritat entre 

ells per a la seva execució. En tot s'haurà de justificar l'adequació del pla parcial al PAUM (en el supòsit que es 

porti a terme la seva redacció) si el mateix ha esta aprovat i tramitat per l’Ajuntament.  

 

5. Quan els plans parcials urbanístics siguin d'iniciativa privada, hauran de complir a més de les determinacions 

anteriors, les especificacions i obligacions requerides en els articles 96 i 97 de la LU. 

 

6. Els plans parcials destinats, totalment o parcialment, a usos industrials hauran d'incorporar les directrius 

emanades de la Direcció General del Patrimoni Natural del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya que els siguin d'aplicació, així com també hauran d'observar les determinacions que estableixi al 

respecte la legislació sectorial vigent en matèria de protecció del medi ambient. 

 

7. En ocasió de la tramitació d'un pla parcial urbanístic, l'Ajuntament de Matadepera concretarà les 

característiques del mobiliari urbà, l'arbrat, l'enjardinament, el paviment de les voreres, el tipus de vorades, i 

d'enllumenat i la senyalització, d'acord amb les prescripcions municipals pertinents, a fi de possibilitar-ne la 

valoració i el pagament ulterior a càrrec dels propietaris afectats. 

 

8. El criteri general respecte la delimitació d’un pla parcial quan es confronta amb un carrer suposa normalment la 

delimitació per l’eix de l’esmentat carrer. No obstant l’anterior, en l’execució de les obres d’urbanització es podrà 

carregar la totalitat de les obres d’urbanització de tota l’amplada del carrer, a fi i efecte d’aconseguir una més 

lògica i racional construcció de l’espai urbà, en el benentès que la part del cost de la urbanització del semivial fora 

de l’àmbit del pla parcial, podrà ser recuperada mitjançant l’aplicació de les corresponents contribucions especials 

sobre les finques directament beneficiades d’aquesta obra urbanitzadora. 

 

 

 

Art. 18. Plans de millora urbana 

 

1. En el sòl urbà no consolidat, els plans de millora urbana tenen per objecte completar el teixit urbà o bé la 

realització d’operacions de rehabilitació, de reforma interior, de remodelació urbana, de transformació d’usos, de 

reurbanització, d’ordenació del subsòl, de sanejament de poblacions i d’altres similars.  

 

2. En el sòl urbà consolidat, els plans de millora urbana tenen per objecte completar o acabar la urbanització en 

els termes assenyalats a l’article 30.b) de la LU, així com regular la composició volumètrica i de façanes. En el 

cas que el seu objecte sigui la regulació de la composició volumètrica i de façanes, s'entendrà que l'àmbit 

d'actuació del pla de millora urbana és el corresponent al solar on s'hagi de procedir a la regularització, sense 

necessitat de prèvia delimitació de l'àmbit. 

 

3. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la remodelació urbana, la transformació d’usos o la 

reurbanització podran preveure operacions urbanístiques que comportin la reconversió del model de l’àmbit del 

qual es tracti quant a la seva estructura, edificació existent i usos, o bé preveure la substitució integral o parcial 

de les infrastructures d’urbanització existents, i la implantació de noves infrastructures  per raons d’obsolescència 

o d'insuficiència manifesta de les existents o per les exigències del desenvolupament econòmic i social. 

 

4. L’ordenació específica del subsòl per a àmbits determinats regularà l’aprofitament privat possible, el 

manteniment o no, en tot o en part, de l’aprofitament privat preexistent, i l’ús del subsòl vinculat a l’ús i servei 

públics, d'acord amb allò previst a l'article 39 de la LU. 

 

5. La previsió per mitjà de Plans de Millora Urbana de majors superfícies de sòls destinats a carrers i places, 

llocs d’esbarjo i altres serveis d’interès públic i social, respecte dels fixats per les reserves genèriques d’aquest 

Pla, no constituiran modificació del POUM pel fet de no ser màximes i respondre als mateixos objectius de 

descongestió i dotació d’equipaments comunitaris que les inspiren. 

 

6. Quan es tracti d’operacions de millora urbana no previstes per aquest POUM caldrà la prèvia o simultània 

modificació d’aquest, excepció feta dels supòsits en els quals no s’alterin els usos principals, ni els aprofitaments i 

les càrregues urbanístiques, ni l’estructura fonamental del planejament urbanístic general. 

 

7. Els plans de millora urbana hauran de contenir les determinacions pròpies de la seva naturalesa i finalitats, 

degudament justificades i desenvolupades en els estudis, plànols i normes corresponents. Alhora han de contenir 

les previsions i documentació prevista als articles 65 i 66 de la LU, a excepció del que disposen els apartats 3 i 4 

de l'article 65, pel que fa a reserva de sòl, que hauran de respectar el que determina aquest POUM en cada cas. 

 

8. Els plans de millora urbana hauran d'assenyalar les alineacions i les rasants de la vialitat i els paràmetres 

bàsics de l'ordenació de volums. Es podrà preveure una ordenació amb caràcter obligatori o diverses 

d’alternatives (especificant gràficament dites alternatives o concretant els paràmetres que admeten variació, 

sense alterar l’aprofitament del sector). 

  

9. Els plans de millora urbana concretaran les reserves necessàries per a sistemes locals en cas que no ho hagi 

fet el planejament urbanístic general. La concreció d'aquests sistemes i en especial del sistema d'espais lliures no 
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comportarà modificació de POUM, sempre i quan no es disminueixi la seva superfície, ja que la localització 

d'aquestes en el planejament derivat es considera indicativa.  

 

10. El criteri general respecte la delimitació d’un Pla de millora quan es confronta amb un carrer suposa 

normalment la delimitació per l’eix de l’esmentat carrer. No obstant l’anterior, en l’execució de les obres 

d’urbanització es podrà carregar la totalitat de les obres d’urbanització de tota l’amplada del carrer, a fi i efecte 

d’aconseguir una més lògica i racional construcció de l’espai urbà, en el benentès que la part del cost de la 

urbanització del semi vial fora de l’àmbit del Pla de millora, podrà ser recuperada mitjançant l’aplicació de les 

corresponents contribucions especials sobre les finques directament beneficiades d’aquesta obra urbanitzadora. 

 

Art. 19. Plans especials urbanístics 

 

1. A més dels plans especials definits i previstos per aquest POUM, podran desenvolupar-se plans especials per 

a qualsevol de les diferents finalitats previstes en l'art. 67 de la LU, sempre que no modifiquin l'estructura general 

i orgànica d'aquest Pla i que no contradiguin les seves Normes bàsiques. 

 

2. L'aprovació dels plans especials urbanístics habilita l'administració competent per a executar les obres i les 

instal·lacions corresponents, sens perjudici de l'exigència de les llicències i autoritzacions administratives que 

siguin preceptives i sens perjudici del que estableix la legislació sectorial.  

 

3. D'acord amb el que preveu l'art. 67.2.e) de la LU, també es poden elaborar plans especials per a l'execució 

directa d'obres corresponents a la infrastructura del territori o a elements determinants del desenvolupament urbà, 

pel que fa a l'assenyalament i localització de les infrastructures bàsiques relatives a les comunicacions terrestres 

i/o aèries, a la infrastructura hidràulica general, a l'abastament d'aigua, sanejament, subministrament d'energia 

elèctrica i resta de sistemes urbanístics generals i d'altres anàlogues d'acord amb les previsions d'aquest POUM, 

amb la col·laboració de les Administracions competents en la matèria i de les entitats subministradores 

directament implicades en cada cas. La formulació i tramitació d'aquests plans és preceptiva quan la 

infrastructura afecta diversos municipis o diferents classes de sòl. 

 

 

Art. 20. Catàleg de béns a protegir 

 

1. D’acord amb el que es preveu als articles 59 i 69 de la LU, el Catàleg de béns protegits forma part imperativa 

dels documents del pla d’ordenació urbanística municipal. 

 

2. La inclusió d’un edifici en el Catàleg pot implicar la prohibició d’enderrocar-lo, transformar-lo o de canviar-ne les 

característiques, tant de l’edifici com del seu entorn ambiental, o només la protecció de certs elements i cossos 

d’edifici. Només es poden realitzar obres de restauració i conservació i autoritzar usos adients als valors que es 

pretenen protegir. 

 

3. Així mateix, el planejament urbanístic general o especial identifica en un Catàleg específic les masies i cases 

rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació i justificar les raons arquitectòniques, històriques o 

paisatgístiques que en determinen la preservació i la recuperació, d’acord amb el que estableix l’art.47.3 de la LU. 

 

Art. 21. Precisió de límits 

 

1. Els límits de les zones, sectors i sistemes, podran precisar-se en els corresponents Plans Parcials, Plans  de 

Millora o Plans Especials: 

  

a) Els ajustos hauran de respondre: a les alineacions o línies d’edificació vigents; a les característiques 

topogràfiques del terreny; als límits de la propietat rústica o urbana i a l’existència d’arbres o d’altres 

elements d’interès. 

 

b) No produiran distorsions en la forma de les unitats de zona, sector o sistema ni augments ni disminucions 

de la superfície de més d’un 5 % en relació amb les superfícies delimitades als plànols d’ordenació.  

 

2. Quan un dels límits hagués estat delimitat prèviament per un Pla Parcial o respongués a alineacions i límits de 

qualificació de sòl preestablerts i mantinguts per aquest POUM, els límits s’adequaran als que s’haguessin definit 

pel Pla Parcial o anteriors delimitacions. 
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CAPÍTOL III: GESTIÓ, EXECUCIÓ I SEGUIMENT DEL POUM 

 

Art. 22. Administració actuant 

 

1. Les actuacions, obres i serveis que l’Estat, la Generalitat i les Diputacions duguin a terme en 

desenvolupament del POUM, són operacions d’execució així com aquelles que en desenvolupament de les 

seves previsions generals s’aprovin. 

 

2. L’Ajuntament podrà exercitar, respecte els béns afectats, la propietat expropiatòria que ostenten quan 

cooperin en l’execució d’obres i serveis que realitzin l’Estat, la Generalitat, la Diputació Provincial o altres entitats 

públiques per a la dotació de sistemes generals, o dels seus elements, o d’equipaments comunitaris, d’acord 

amb les previsions del POUM. 

 

3. Els subjectes de gestió que es constitueixin entre l’Ajuntament, les entitats públiques i les persones privades, 

podran executar aquestes normes o bé els Plans Derivats que en el seu desenvolupament s’aprovin. 

 

Art. 23. Sistemes d'actuació 

 

1. L'execució de la gestió del planejament es realitzarà mitjançant qualsevol dels sistemes d'actuació previstos a 

l'article 115 de la LU, que són el de reparcel·lació i el d'expropiació. El sistema de reparcel·lació es pot dur a 

terme a través de les modalitats de compensació bàsica, de compensació per concertació, de cooperació i per 

sectors d'urbanització prioritària. El sistema d'expropiació pot portar-se a terme d'acord amb el que preveu l'article 

149 de la LU, mitjançant la gestió indiferenciada, o bé per mitjà d'una entitat de dret públic o una societat privada 

de capital íntegre de l'Ajuntament. 

 

2. En aquells casos en què aquest Pla no ho prevegi, l’Administració, en ocasió de l’aprovació del planejament 

derivat o, si escau, del polígon, determinarà el sistema d’actuació i la modalitat aplicables, segons les necessitats, 

mitjans econòmico-financers amb què compti, la col·laboració de la iniciativa privada i altres circumstàncies que 

concorrin, seguint el procediment establert a l'article 113 de la LU. 

 

3. Els polígons d’actuació d’iniciativa particular es poden executar pel sistema de reparcel·lació en les modalitats 

de compensació bàsica o bé de compensació per concertació. 

 

4. En la modalitat del sistema d'actuació per reparcel·lació, si s'incompleix l'obligació d'urbanitzar, o bé la 

d'edificar, en el cas que el planejament urbanístic la determini, l'Administració, un cop declarat l'incompliment, pot 

expropiar els terrenys de què es tracti, i poden ésser beneficiaris de l'expropiació l'administració actuant, si no té 

competència expropiatòries, la persona concessionària de la gestió urbanística integrada o la junta de 

compensació corresponent. 

 

5. En les modalitats del sistema d'actuació per reparcel·lació, els propietaris tenen l'obligació de pagar les 

despeses d'urbanització, obligació que es pot complir mitjançant la cessió de terrenys edificables, situats dins o 

fora del polígon d'actuació, excepte en el supòsit a què es refereix l'article 141.2 de la LU. 

 

6. En el sistema de reparcel·lació, el projecte de reparcel·lació pot determinar, com a alternativa a l'expropiació de 

les finques dels propietaris no adherits a la junta de compensació, el pagament de les despeses d'urbanització 

mitjançant solars situats dins el polígon d'actuació, respectant el principi de no discriminació. En les modalitats de 

compensació bàsica i de compensació per concertació, el projecte ha de contenir la proposta d'adjudicació de les 

finques que en resultin a la junta de compensació o bé, si n'és part integrant, a l'empresa urbanitzadora; en la 

modalitat de cooperació, la proposta d'adjudicació és a favor de l'administració actuant o bé, si s'escau, dels 

concessionaris de la gestió urbanística integrada. 

 

7. En qualsevol cas, el sistema escollit haurà de garantir l'execució de les obres d'urbanització en els terminis 

assenyalats en el Programa d'Actuació Municipal o Pla d’etapes corresponent, la cessió i execució dels vials i 

espais lliures d'ús públic i la cessió dels sòls per a dotacions públiques que determini aquest Pla o planejament 

derivat. 

 

Art. 24. Polígons d'actuació urbanística 

 

1. Aquest POUM conté la delimitació dels diferents polígons d'actuació urbanística, els quals vénen delimitats en 

els plànols d’ordenació i regulats detalladament en els articles corresponents.  

 

2. Es podrà modificar l'àmbit dels polígons d'actuació delimitats per aquest Pla o pel planejament urbanístic 

derivat amb l'objecte de facilitar la seva gestió o efectuar una millor equidistribució de beneficis i càrregues, 

d'acord amb el procediment establert a l'article 112 de la LU. 

 

3. En sòl urbà la delimitació de nous polígons d’actuació s’efectuarà a través de la modificació d'aquest Pla o pel 

PAUM. No obstant, la delimitació de polígons d'actuació urbanística que sigui necessària per a la cessió de 

terrenys per a carrers i vies es podrà efectuar d'acord amb el que disposa l'article 112 de la LU. 

 

4. El criteri general respecte l’àmbit inclòs en un polígon d’actuació suposa la delimitació per l’eix dels carrers de 

la major part dels polígons. No obstant l’anterior, en l’execució de les obres d’urbanització es podrà carregar la 

totalitat de les obres d’urbanització de tota l’amplada del carrer, a fi i efecte d’aconseguir una més lògica i racional 
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construcció de l’espai urbà, en el benentès que la part del cost de la urbanització del semivial fora de l’àmbit del 

polígon d’actuació, podrà ser recuperada mitjançant l’aplicació de les corresponents contribucions especials 

sobre les finques directament beneficiades d’aquesta obra urbanitzadora. 

 

5. La delimitació poligonal tendirà a fer-se de manera que coincideixi amb cada etapa d’execució del pla. 

Conservant la coherència del pla, es tendirà a flexibilitzar al màxim l’execució d’aquest, independitzant cada 

operació urbanística en diferents polígons. Quan un sector de planejament urbanístic es desenvolupi mitjançant 

més d’un polígon d’actuació, el sistema d’actuació, o bé la modalitat del sistema de reparcel·lació, pot ser diferent 

per cada un dels polígons ( Art. 112.2 de la LU). 

 

Art. 25. Projectes d'urbanització 

 
1. Els projectes d’urbanització són projectes d’obra que tenen per finalitat posar en pràctica l’execució material de 

les determinacions d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal i dels planejaments derivats en els àmbits 

d’actuació. 

 

2. Els projectes d’urbanització podran fer referència a la totalitat de les obres d’urbanització o únicament a les 

obres d’urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al sanejament (incloent-hi els col·lectors d’aigües 

pluvials, els col·lectors d’aigües residuals i les actuacions adequades relacionades amb la depuració d’aigües 

residuals), la compactació i l'anivellament de terrenys destinats a vials, inclòs el pas de vianants, i les xarxes de 

subministrament i distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions. En 

aquest segon cas s’haurà de completar posteriorment amb un o diversos projectes d’urbanització. 

 

3. Els projectes d’urbanització no poden modificar les determinacions del planejament que executen.  

 

4. La seva documentació ha de compondre una memòria descriptiva de les característiques de les obres, el 

plànol de situació i els plànols de projecte i de detall, el plec de prescripcions tècniques, els acotaments, els 

quadres de preus, el pressupost i el pla d’etapes. Quan el projecte d’urbanització comprèn solament les obres 

d’urbanització bàsiques, ha d’establir uns criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i despeses 

d’urbanització sens perjudici que els projectes d’urbanització els concretin. 

 

Art. 26. Reserva per a la construcció d'habitatges de protecció pública 

 

1. En tots i cada un dels nous polígons d’actuació i sectors on es prevegi la nova implantació d'us residencial, tant 

en el sòl urbà com en el sòl urbanitzable, es reservarà per a la construcció d'habitatges de protecció pública el sòl 

on poder localitzar el 20% del sostre resultant destinat a ús d'habitatge. D’acord a l’article 66.3 del Reglament de 

la Llei d’Urbanisme 305/2006, el sostre dels polígons o sectors que prevegin una densitat i tipologia edificatòria 

no aptes per a la construcció d’habitatges protegits computa en el càlcul de la reserva esmentada, llevat que la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona autoritzi expressament que s’exclogui del còmput. 

 

2. Als efectes de l’apartat anterior es considera que un polígon o sector de planejament preveu nova implantació 

de  sostre residencial d’acord al que disposa l’article 66.3 del RLU i la seva Disposició Transitòria novena. 

S’estarà així mateix al previst a l’article 57.3 de la LU i la Disposició Transitòria segona de la LU. 

 

3.  Els terminis per a la construcció dels habitatges protegits resultants de les reserves del 20% dels sostre de 

nova implantació, no poden ser superiors a 3 anys per a l’inici de les obres a comptar des de la data d’aprovació 

del projecte de reparcel·lació o document equivalent, i de 3 anys per acabar les obres a comptar des de la data 

d’atorgament de la llicència d’obres. 

 

 

Art. 27. Execució del planejament 

 

1. L'execució d'aquest Pla i dels instruments de planejament que el desenvolupen, correspon a l'Ajuntament com 

a Administració actuant; també hi participaran en les seves respectives esferes d'actuació i en el marc de les 

seves respectives competències, la Generalitat de Catalunya i les entitats urbanístiques especials. Així mateix, 

els particulars hi participaran en les diverses modalitats previstes per la LU. 

 

2. L'execució del planejament es realitza bé per gestió integrada, per sectors de planejament urbanístic o 

polígons d'actuació complets, amb la finalitat de repartir equitativament les càrregues i beneficis derivats de 

l'ordenació i per a executar o completar les obres i els serveis urbanístics necessaris; o bé mitjançant la gestió 

aïllada, consistent en actuacions puntuals o aïllades, especialment en sòl urbà, en aquells supòsits en què no 

calgui o no sigui possible la delimitació d'un polígon per al repartiment equitatiu de les càrregues i dels beneficis 

derivats de l'ordenació urbanística. 

 

3. L’edificació dels solars resultants de les actuacions d’execució, tant integrades com aïllades, també és part de 

la gestió urbanística, i constitueix la fase de culminació del procés, sens perjudici dels deures establerts a l'article 

42 de la LU. 

 

 

Art. 28. Execució dels sistemes urbanístics 
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1. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics, quan es trobin inclosos en un àmbit d'actuació urbanística 

sotmès al sistema de reparcel·lació, passaran a ser de titularitat pública mitjançant la seva cessió obligatòria i 

gratuïta, sens perjudici del que estableix l’article 150 de la LU. En cas que calgui avançar l’obtenció de la titularitat 

pública, i l’ocupació directa regulada per l’esmentat article no fos suficient, es podrà actuar també aïlladament per 

expropiació, subrogant-se en aquest cas l’Administració adquirent en els drets i deures de l’anterior propietari. 

 

2. L’adquisició dels sistemes urbanístics que no estan inclosos en un àmbit d'actuació urbanística sotmès al 

sistema de reparcel·lació es realitzarà mitjançant l'actuació expropiatòria que correspongui. 

 

3. Les reserves de sòl per a sistemes, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, computen als efectes del càlcul 

de l’aprofitament urbanístic. 

 

4. Les reserves de sòl per a sistemes urbanístics generals, que aquest POUM o bé el PAUM inclou en polígons 

d'actuació urbanística en sòl urbà o bé en sectors de planejament urbanístic derivats als efectes de la seva 

gestió, resten classificades com a sòl urbà o urbanitzable, segons correspongui i, en conseqüència, és part del 

sector. 

 

5. Els índex d’edificabilitat bruta, els usos i les densitats als quals es refereixen els apartats 5 i 7 de l’article 58 de 

la LU s’apliquen a la superfície total de cada sector. 

 

6. El noranta per cent (90 %) de l’aprofitament mitjà expressat en m2 de sostre / m2 de sòl es garanteix a totes 

les finques d’un àmbit en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable, aquest últim mitjançant el Pla Parcial 

corresponent.   

 

7. En el sòl urbà no consolidat i en el sòl urbanitzable, de conformitat amb les disposicions de la LU, és obligat 

cedir gratuïtament el deu per cent d’aquest aprofitament al Municipi o organisme públic actuant. 

 

Art. 29. Transmissió dels sòls per carrers, places, jardins i dotacions i equipaments en el sistema de 
reparcel·lació en la modalitat  de compensació 

 

1. La transmissió del sòl de cessió obligatòria i gratuïta destinada a sistemes i equipaments, en els límits 

establerts en el Pla, tindrà lloc una vegada aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació i registrat aquest 

en el del la Propietat. Les obres es cediran segons la Llei quan l’execució del Projecte d’Urbanització sigui 

efectiva i les obres rebudes per la Corporació, la qual recepció tindrà lloc dins d’un termini no superior als tres 

mesos comptats des de la recepció definitiva d’aquestes obres per la Junta de Compensació. 

 

2. La transmissió serà documentada en acta administrativa o notarial, indistintament, en que intervindran la 

representació de la Junta de Compensació i la representació Municipal. 

 

Art. 30. Transmissió dels sòls per carrers, places, jardins i dotacions i equipaments en el sistema de 
reparcel·lació en la modalitat de cooperació 

 

1. La transmissió dels sòls de cessió obligatòria i gratuïta, en les quanties establertes en les Normes es produirà 

previ a l’aprovació del Projecte d’Urbanització de cada polígon i previ a l’atorgament de llicències d’edificació, 

excepte que s’haig declarat la innecessarietat d’aquest projecte reparcel·latori. 

 

2. Si la reparcel·lació fos innecessària, per tal com la distribució dels beneficis i de les càrregues resultés ja 

suficientment equitativa, la transmissió serà efectiva des de la publicació de l’acord en que es declari la seva 

innecessarietat. 

 

3. L’administració actuant estendrà acta administrativa o notarial indistintament, en què delimitarà el sòl cedit i, 

previ acord per la Corporació, la inscriurà a nom seu. 

 

4. Quan sobre el sòl de cessió gratuïta hi hagi edificacions, instal·lacions o ocupats, hom aplicarà el que 

s’estableix a la LU i en les disposicions que la desenvolupen sobre extinció dels drets arrendataris i 

indemnitzacions. 

 

Art. 31. Aplicació de contribucions especials 

 

1. Quan no sigui possible delimitar polígons o unitats d'actuació, o integrar la realització en aquests, l'execució 

dels sistemes generals i les actuacions aïllades en sòl urbà es farà seguint el procediment expropiatori. 

 

2. Si d'aquesta execució se'n deriven beneficis per als sectors colindants o propers, es podrà repercutir les 

despeses, inclosa la indemnització expropiatòria, en la mesura del benefici, mitjançant contribucions especials a 

càrrec dels propietaris beneficiats. La delimitació de l'àrea per l'obra, amb la relació de propietaris afectats, es farà 

al pla o al projecte d'urbanització o d'obres. 

 

Art. 32. Precisió de límits dels polígons d'actuació delimitats pel POUM 

 

1. S'entendrà per precisió de límits la concreció en la delimitació i la superfície d'un polígon d'actuació urbanística 

quan aquesta no suposi l'alteració substancial dels seus objectius respecte a cessions i càrregues d'urbanització. 
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2. La precisió de límits d'un polígon d'actuació urbanística es podrà efectuar en el mateix projecte de 

reparcel·lació quan aquesta no superi el cinc per cent (5%) de la seva superfície i sempre que no inclogui una 

nova propietat. Caldrà justificar la precisió en l'adaptació a les delimitacions reals de la propietat, en 

desajustaments entre el previst pel planejament i la realitat topogràfica, la cartografia, o en aspectes similars. 

 

3. Si la precisió de límits fos superior al cinc per cent (5%), o s'hi inclogués una nova propietat, serà necessària la 

modificació del polígon d'actuació, seguint la tramitació establerta a l'article 113 de la LU. 

 

Art. 33. Projectes de delimitació per a l'adquisició per expropiació del patrimoni públic de sòl 

 

1. L'adquisició per expropiació de les reserves de sòl previstes per l'article 151 de la LU, es durà a terme prèvia la 

tramitació d'un projecte de delimitació per al patrimoni públic del sòl, per a la consecució de les finalitats previstes 

a l'article 153.4 de la LU. 

 

2. El Projecte de delimitació podrà tramitar-se simultàniament amb el de taxació conjunta, si s'escau, seguint 

cadascun la seva respectiva tramitació. També podrà tramitar-se simultàniament amb el Programa d'Actuació 

Urbanística. 

 

Art. 34. Pla d’etapes 

 

1. El present POUM desenvolupa un pla d’etapes mitjançant el document de l’agenda i avaluació econòmica i 

financera, element integrant de la totalitat del POUM.  

 

2. Els plans parcials urbanístics i els plans de millora urbana que es redactin en desenvolupament d’aquest Pla 

hauran de fixar un pla d’etapes que contempli la cessió i execució de la urbanització en els corresponents 

polígons d'actuació urbanística o sectors, així com els terminis màxims per a la construcció de l'edificació, tenint 

en compte les característiques del planejament, les previsions del POUM i les del PAUM, en el cas que aquest 

estigui aprovat. 

3. L'incompliment d'aquestes obligacions per part dels particulars en els terminis assenyalats per a l'execució dels 

polígons d'actuació urbanística o sectors facultarà a l'Administració actuant per adoptar alguna o algunes de les 

mesures previstes a la legislació urbanística vigent. 

 

Art. 35. Estudis d'impacte ambiental 

 

Totes aquelles actuacions que hagin d'executar-se en el territori que puguin comportar un impacte ambiental 

negatiu, implicar riscos pel medi ambient, un elevat risc de contaminació atmosfèrica o d'altres perjudicis anàlegs, 

hauran de sotmetre’s a una avaluació d'impacte ambiental (des d’ara, “AIA”), d’acord amb el que determinen el 

Reial Decret Legislatiu 1302/86, de 28 de juny, d'Avaluació d'impacte ambiental (modificat per la Llei 6/2001, de 8 

de Maig), i el seu Reglament de desplegament, aprovat per Reial Decret 1131/88, de 30 de setembre. A tal efecte 

i d’acord amb la legislació abans esmentada, els projectes relatius a les actuacions referides hauran d’incloure un 

estudi d’impacte ambiental (des d’ara, “EIA”), el qual es sotmetrà a la tramitació prevista a la legislació sectorial 

vigent. 

 

Art. 36. Convenis urbanístics 

 

1. Sense perjudici del que estableixen els articles 129 a 132 de la LU, l'Ajuntament podrà subscriure convenis 

urbanístics amb els propietaris individuals o associats a empreses urbanitzadores. Aquests convenis podran 

establir, d'acord amb les determinacions d'aquest POUM, el marc d'actuació per a l'ordenació, el 

desenvolupament i l'execució del planejament en qualsevol tipus de sòl, com també l'adquisició de diferents 

compromisos i obligacions respecte a cessions de sòl, càrregues d'urbanització i qualsevol altre aspecte que les 

parts creguin convenient. 

 

2. Qualsevol conveni urbanístic haurà de justificar la seva conveniència per a l'interès públic. 

 

3. Els convenis urbanístics requeriran l'aprovació per part de l’òrgan competent per tal de tenir plena validesa. 

 

4. El contingut dels convenis urbanístics serà incorporat a les figures de planejament o execució més adients. 

Tanmateix, les obligacions que s'hagin pactat i que afectin a drets reals sobre finques, causaran la corresponent 

anotació o inscripció en el Registre de la Propietat.  

 

Art. 37. Concessions per a equipaments 

 

Sobre el sòl destinat a equipaments o a habitatge dotacional públic, que en execució del POUM sigui de titularitat 

pública, l'administració competent podrà atorgar una concessió per a la construcció i explotació de l'equipament 

corresponent.  
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CAPÍTOL IV: INTERVENCIÓ EN L’EDIFICACIÓ, ÚS DEL SÒL, ÚS DEL SUBSÒL I EN LES 
ACTIVITATS DELS PARTICULARS 

 

SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS   

 

Art. 38. Tractament de l’espai  

 

1. En sòl urbà consolidat i no consolidat, i en sòl urbanitzable delimitat, el planejament urbanístic derivat 

contemplarà la definició de les obres d'urbanització, ja sigui per la nova implantació de la urbanització, o bé per la 

reurbanització d'elements preexistents, d'acord amb els següents continguts i característiques bàsiques: 

 

    1.1. Condicions generals per a tots els tipus de sòl i sectors. 
 

1.1.1. Explanació de vials i pavimentació de calçades, vorades, voreres, i espais lliures. 
 

a) La explanació dels vials s'ajustarà a les disposicions de la vigent normativa tècnica sobre ferms de carreteres, 

en funció de les característiques geotècniques del terreny i les condicions del tràfic previst que s'hauran de 

determinar en base a l'informe de mobilitat que serà vinculant i preceptiu per a l'aprovació del planejament 

derivat. 

b) La pavimentació de les calçades s'ajustarà en quant a les seves característiques i materials al compliment de 

les condicions de la normativa tècnica en relació al tipus de tràfic que vingui determinat. Les solucions amb 

paviments continus es resoldran, amb materials asfàltics amb granulometries especials que garanteixin la 

màxima absorció acústica, llevat que les condicions topogràfiques dels vials requereixin la utilització d'altres 

materials. 

c) Preferentment s'utilitzaran paviments amb components procedents del reciclatge de materials. 

d) El disseny de les vorades es resoldrà mitjançant peces de formats normalitzats. En general s'utilitzaran els 

materials predominants en els carrers circumdants. 

e) Es resoldran els guals d'accés de vehicles i els passos de vianants, mitjançant solucions que permetin 

mantenir la continuïtat del pla del paviment de vorera i el compliment de la vigent normativa reguladora sobre 

supressió de barreres arquitectòniques. 

f) La transició entre els plans verticals de les vorades i els plans inclinats en les trams dels guals i passos de 

vianants es resoldrà mitjançant peces especials mecanitzades de desenvolupament corbat que evitin l'aparició 

d'arestes i vèrtex exteriors sobre l'àmbit de la calçada. 

. 

g) En el cas de voreres que corresponguin a eixos cívics o comercials, el paviment s'ajustarà als criteris de 

materials i formats que es determinin per a cada zona urbana. 

h) La pavimentació dels espais urbans trepitjables amb paviments durs, es durà a terme mitjançant solucions de 

paviments adequades per a cada espai en concret, en relació a la seva composició urbana, ordenació funcional, 

durabilitat, fàcil reposició i mínim manteniment. 

 

1.1.2. Implantació o remodelació de xarxes d'abastament d'aigua i de sanejament.  
 

a) Les xarxes d'abastament d'aigua s'ajustaran a les condicions tècniques que determini l'ens concessionari del 

servei públic d'aigües de Matadepera. Es prohibeix la utilització de materials de PVC i de fibrociment, i s'emprarà 

canonades de polietilè, polipropilè o de fosa dúctil. Les noves instal·lacions de subministrament d'aigua 

contemplaran tant les xarxes d'aigua potable, com la instal·lació de canonades i hidrants contraincendis amb la 

disposició que es determini segons la vigent normativa sobre protecció d'incendis. Així mateix, les noves 

instal·lacions incorporaran les xarxes de rec de l'arbrat i resta d'elements de jardineria que puguin disposar-se en 

el sector. 

b) Les xarxes de sanejament a més de respondre als dimensionats i pendents derivats dels càlculs hidràulics 

determinats en relació a les necessitats del sector, s'ajustaran als requeriments tècnics què comporti la seva 

adequada interconnexió amb la xarxa preexistent, contemplant així la realització d'aquelles actuacions 

complementàries que siguin necessàries per tal d'assegurar el correcte funcionament del conjunt. Es prohibeix la 

utilització de canonades de PVC. 

 

1.1.3. Subministrament d'energia elèctrica. 
 

a) Les intervencions de nova urbanització o de reurbanització, contemplaran la implantació de la xarxa de 

subministrament d'energia elèctrica per als nous edificis i espais urbans mitjançant instal·lacions soterrades. Així 

mateix en el sòl no urbanitzable les noves implantacions de xarxa elèctrica hauran de ser soterrades. 

b) Els centres de transformació es situaran en l'espai privat de les noves edificacions, llevat quan es tracti 

d'operacions de reforma de sectors consolidats per edificacions en les quals resulti inviable la seva ubicació, o be 

quan es justifiqui expressament la seva possible localització en espais públics i es donin les condicions següents: 

- que la major part de la seva potència vagi destinada a cobrir necessitats derivades dels usos públics del sector; i 

- que la seva implantació es faci soterrada, de manera que no impliqui cap restricció funcional a l’ordenació i 

utilització dels espais públics on s'emplaci.  

 

1.1.4. Instal·lacions de gas i telecomunicacions. 
 

a) Caldrà implantar els corresponents prismes soterrats de pas de serveis per a instal·lacions de 

telecomunicacions i telemàtica, segons les disposicions tècniques que s'estableixin per mitja la corresponent 

ordenança. 



MARÇ 2007              NORMES URBANÍSITIQUES PÀGINA - 20 -

 

 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA 

DIRECCIÓ DEL PROJECTE:    

COMISSIÓ DE TREBALL DEL PLA 

EQUIP REDACTOR:  

 

 

b) Les actuacions de nova urbanització contemplaran la instal·lació de tubs, corresponents a la xarxa de 

subministrament de gas que permeti el possible subministrament a les noves edificacions, sens perjudici del 

sistema energètic que finalment s'adopti. 

 

c) L’Ajuntament de forma excepcional podrà autoritzar puntualment la implantació d’instal·lacions aèries de 

telefonia. La llicència quedarà condicionada a si en el futur n’hi hagués la necessitat, la companyia telefònica 

hauria de modificar l’emplaçament del pal, al seu càrrec, sense perjudici del compliment de la programació de 

soterrament legalment establerta. 

 

 

1.1.5. Enllumenat públic. 
 

a) Es disposaran les instal·lacions i els elements d'enllumenat públic adients per a la correcta intensitat 

d'il·luminació i uniformitat dels espais urbans, d’acord amb la seva funció, característiques i afluència de vianants, 

en base a les recomanacions tècniques vigents. Les instal·lacions d'enllumenat incorporaran les solucions de 

disseny més adients per tal de donar compliment a Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació ambiental de 

l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Així mateix es vetllarà per aconseguir la minimització del seu 

consum energètic. 

 

1.1.6. Arbrat i jardineria. 
 

a) Es contemplarà la plantació d'arbrat en aquells espais lliures que per la seva dimensió i característiques 

funcionals i formals resulti adient la seva disposició. En aquells carrers que formin part de la xarxa de vials verds 

proposats pel Pla, serà obligatòria la nova plantació d'arbrat quan les actuacions abastin com a mínim un tram 

sencer de carrer. 

b) Les espècies arbòries, arbustives i les plantes, es disposaran en funció del tipus de terreny, els criteris de 

composició de l'espai urbà, l'assolejament, la facilitat de manteniment, i altres factors que s'hauran de raonar 

expressament. 

c) Es potenciarà la utilització d'espècies autòctones i d'aquelles que comportin un menor consum d'aigua. La 

determinació de les característiques concretes, dimensions i desenvolupament mínim de les plantes, i terminis de 

garantia i conservació mínima de les noves plantacions, s'ajustarà a les prescripcions tècniques que assenyalin 

els corresponents plecs de condicions municipals de jardineria i les ordenances de medi ambient específiques. 

Com a criteris generals bàsics es seguiran els següents: 

 

- Plantar espècies autòctones i adaptables al medi natural del municipi. Aquest fet és altament important i 

obligat a les zones qualificades com a Protecció Ambiental (PA). 

- En general no es permet plantar espècies bioinvasores, d’alt consum d’aigua i d’alta inflamabilitat. Veure 

les espècies a considerar en l’annex segon d’aquestes normes. 

- Cal considerar, mantenir i no talar les espècies autòctones existents de les parcel·les. 

- Cal mantenir i tenir desbrossades (de sotabosc) i netes (d’escombraries) les parcel·les per tal d’evitar la 

ignició i propagació del foc.  

 

 

 

 

1.1.7. Mobiliari urbà i senyalització. 
 

a) Les actuacions de nova urbanització incorporaran la disposició dels corresponents elements de mobiliari urbà: 

bancs i papereres en els nous espais públics, així com jocs infantils en els espais lliures que per la seva dimensió 

i configuració permetin la seva correcta implantació. Els diferents elements de mobiliari urbà i jocs que s'implantin 

hauran de respondre de manera òptima als criteris de: disseny i forma, riscos per accidentalitat i vandalisme, 

materials reciclables, cost de reposició i, manteniment. 

b) Les actuacions de nova urbanització hauran d'incorporar la total implantació dels elements de senyalització 

viària, tant per vehicles com per vianants, que resulti necessària per al correcte funcionament dels nous espais i 

el seu entorn. La senyalització viària inclourà les senyals verticals, horitzontals i lluminoses que requereixin els 

nous àmbits urbans, en funció de les determinacions del corresponent informe de mobilitat preceptiu. 

1.1.8. Gestió de residus. 

 

Les actuacions de nova urbanització han de preveure, en els edificis d’habitatges i oficines, en els comerços, els 

tallers i altres establiments, d’espais i d’instal·lacions que facilitin la recollida selectiva de residus i, en general, les 

operacions de gestió descrites en la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. Així mateix caldrà 

preveure, en la xarxa viària urbana i en els camins veïnals, els espais reservats suficients per a al col·locació de 

contenidors o altres equipaments necessaris per a optimitzar les operacions de recollida i transport de residus. 

 

    1.2. Condicions particulars comuns als sectors de sòl urbanitzable delimitat. 
 

1.2.1. Connexions exteriors a les infrastructures i xarxes de serveis. 

 

a) Caldrà definir el disseny i el projecte de realització dels elements d'infrastructura viària i de mobilitat, 

necessaris per tal de garantir la correcta integració dels nous sectors amb el sistema general consolidat de la 

ciutat en el moment en que es prevegi el funcionament del nou sector. 

b) Es contemplaran totes les obres necessàries per a la connexió externa de tots els serveis urbanístics 

necessaris per al funcionament complert dels nous sectors, des dels límits del sector fins als respectius punts de 

connexió amb els mateixos, així com la reposició de la urbanització que pugui resultar afectada per les referides 

obres. 
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1.2.2. Sanejament. 
 

a) La xarxa de nova construcció haurà de ser separativa, sempre que tècnicament s’aconselli i sigui possible,  

incorporant: per una banda, la recollida de les aigües residuals i la seva connexió fins al sistema de col·lectors 

que condueix a l'estació depuradora general i, per altra, la recollida de les aigües superficials d'origen pluvial i la 

seva conducció fins al sistema de rieres i torrents (en referència a aquest punt cal destacar que les aigües 

procedents d’excedents de reg o de rebaix del nivell freàtic no es connectaran a la xarxa d’aigües residuals). 

b) Prèviament a l’abocament a la llera de les aigües pluvials, serà preceptiva la instal·lació d’un pou del tipus 

coulbert o qualsevol altre sistema de decantació similar, que permeti la retenció de les primeres aigües i, 

especialment, del materials transportats pel sistema. Aquest pou haurà de ser visitable de registre. 

c) En els nous sectors de sòl urbanitzable delimitat d'activitats productives, es determinarà la reserva i el disseny 

d'instal·lacions per al tractament previ i depuració parcial de les aigües residuals, amb caràcter previ a la seva 

conducció a la estació depuradora general. S’instal·laran arquetes de registre, en totes i cadascuna de les 

connexions que realitzin les activitats productives al sistema. 

 

 

 

1.2.3. Subministrament d'energia elèctrica. 
 

a) Els centres de transformació es podran situar en l'espai públic, preferentment en vials, sempre i quant la seva 

implantació sigui soterrada, de manera que no impliqui cap restricció funcional a la ordenació i utilització dels 

espais públics on s'emplaci. 

b) Les xarxes i línies de subministrament elèctric a l’interior dels sectors seran totalment soterrades. Les línies 

aèries existents de mitja tensió també hauran de soterrar-se. 

 

1.2.4. Abastament d’aigua. 

 

Caldrà determinar detalladament l’increment de demanda que originarà el seu desenvolupament i justificar la 

disponibilitat de recursos hídrics suficients per tal de donar cobertura a les noves demandes que generi el sector. 

Aquesta justificació vindrà acreditada mitjançant un certificat emès per part de l’empresa subministradora del 

servei acreditatiu de la viabilitat tècnica, jurídica i administrativa del referit subministrament. 

 

    1.3. Condicions particulars per als sectors de sòl urbanitzable delimitat d'activitats productives. 

 

En la definició dels elements d'urbanització els serveis urbanístics d'aquests sectors, caldrà incorporar les 

instal·lacions centrals al servei del conjunt del sector, o sectorizades en àmbits parcials, que integrin els punts de 

recollida, magatzematge i tractament dels residus sòlids. 

 

Art. 39. Adaptació topogràfica del terreny 

 

1. A efectes de les adaptacions topogràfiques s'entén com a terreny natural el terreny inicial no transformat, amb 

pendent sensiblement uniforme. En els casos on el terreny presenti transformacions prèvies i/o acumulacions o 

excavacions locals de la pròpia parcel·la o del viari, s'entén com a terreny natural la superfície definida per a les 

cotes existents als vèrtex del polígon que delimita la parcel·la en les tipologies d'edificació aïllada i el pla inclinat 

definit per les rasants dels carrers oposats en la tipologia d'alineació a vial. 

 

2. En els terrenys amb pendent i en els casos que sigui imprescindible l’anivellació del sòl en terrasses, es 

disposaran de tal manera que la cota de cadascuna d’elles compleixi les següents condicions: 

 

a) Les plataformes d’anivellació no podran situar-se a més d’1 metre per sobre a o més de 2,20 metres 

per sota de la cota natural del terreny en el límit. 

 

b) La plataforma d’anivellació en l’interior de la parcel·la, exceptuant el soterrani, haurà de disposar-se 

de tal manera que no sobrepassi uns talussos ideals de pendent 1/3, (alçada/base), traçats des de les 

cotes per sobre o per sota, possibles en els límits. Els murs d’anivellació de terres en els límits no podran 

arribar mai a una alçada superior a 1 metre per sobre de la cota natural del límit ni una alçada superior a 

2,20 metres per sota de la cota natural del límit. Els murs interiors de contenció de terres no podran 

sobrepassar, en la part vista, els 3,00 metres d’alçada. 

 

c) S’admetrà, de forma excepcional, que els terraplens superin el màxim que amb caràcter general 

determina aquesta normativa en les zones contigües a l’habitatge, respectant les separacions mínimes a 

les partions veïnes, sempre que els murs de contenció d’aquestes terres s’integrin dins del volum edificat 

tant pel que fa a composició arquitectònica com pel que fa a materials. En cap cas els terraplens podran 

superar els 3 metres d’alçada mesurats des del nivell natural del terreny. 

 

d) En aquells casos de terrenys amb pendent ascendent, la construcció de murs de contenció de terres, 

no representarà un augment del nivell del terreny en el límit de la façana. 
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SECCIÓ 2. LLICÈNCIES I INFRACCIONS  

 

Art. 40. Actes subjectes a llicència municipal 

 

1. Estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes referits a l'article 179 de la LU, determinats en 

aquestes normes i en general qualsevol activitat que afecti les característiques naturals del terreny: 

 

a) Les parcel·lacions urbanístiques. 

b) Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o 

rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de 

contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments. 

c) La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 

d) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització. 

e) La primera utilització i ocupació, i el canvi d’ús, dels edificis i de les instal·lacions. 

f) Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl. 

g) L’autorització d’obres i usos de manera provisional, d’acord amb el que estableix aquesta Llei. 

h) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres. 

i) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge. 

j) La construcció o la instal·lació de murs i tanques. 

k) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals. 

l) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents. 

m) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 

n) La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi 

el planejament urbanístic. 

o) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. 

p) Les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl. 

q) La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació d’antenes o 

dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus. 

r) La constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva 

modificació quan comporti un increment del nombre d’habitatges o establiments, i també les operacions 

que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels que s’hagin 

fet constar en una declaració d’obra nova precedent. No cal la llicència si la llicència d’obres ja conté el 

nombre de departaments individuals susceptibles d’aprofitament independent. 

s) Col·locació de grues torre 

t) Col·locació de bastides 

 

 

 

2. També restaran subjectes a llicència, autorització o permís municipal les activitats que així ho requereixin, en 

aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental, tant per a ser 

implantades com per a qualsevol canvi substancial que s'hi pretengui introduir un cop autoritzades, en els termes 

previstos per la pròpia Llei i la normativa de desenvolupament. 

 

3. A banda de la menció dels paràgrafs anteriors i sense perjudici de l’esmentat, en general, estarà subjecte a 

l'obtenció de llicència municipal qualsevol altre acte assenyalat per aquest POUM, per les figures de planejament 

que el desenvolupin o complementin, i per les ordenances reguladores corresponents.  

 

4. L’obligació d’obtenir llicència prèvia en els supòsits indicats afecta també als sectors o activitats subjectes a 

altres competències. En cap cas la necessitat d’obtenir autoritzacions o concessions d’altres administracions 

deixa sense efecte l’obligació d’obtenir la llicència municipal corresponent, de manera que, sense aquesta, la 

utilització d’altres instàncies administratives no es suficient per a iniciar l’activitat o l’obra. 

 

5. Les llicències tindran caràcter públic. Les llicències no impliquen l'autorització municipal per als actes 

d'ocupació de la via pública o terrenys confrontants, ni per altres usos o activitats relacionades amb l'obra 

autoritzada, els quals requeriran les autoritzacions que, en cada cas, correspongui.  

 

6. Quan els actes d'edificació i ús del sòl es projectin en terrenys de domini públic, s'exigirà també llicència, sens 

perjudici de les autoritzacions o concessions que sigui pertinent atorgar per part dels ens titulars del domini 

públic. 

 

Art. 41. Actuacions d'altres entitats públiques 

 

1. En relació als actes assenyalats en l'article anterior, quan aquests siguin promoguts per òrgans de l'Estat, de la 

Generalitat de Catalunya o d'altres Entitats de Dret Públic que administrin béns estatals o autonòmics, estaran 

també subjectes a l'obtenció prèvia de llicència municipal, amb les excepcions previstes a la legislació sectorial. 

La mateixa subjecció abasta als actes de les entitats locals que no tinguin competència per a l'atorgament de 

llicència. 

 

2. En cas d'urgència o interès excepcional, s'haurà d'observar allò que preveu l'article 182.2 de la LU.  

 

Art. 42. Procediment d’atorgament de les llicències 
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1. Les llicències s'atorgaran seguint les previsions de la LU, les prescripcions d'aquest POUM (especialment les 

particulars per cada sector, zona o sistema i en relació als diferents tipus de projectes que contenen aquestes 

Normes) i les condicions que estableixi la normativa municipal. 

 

2. Les precisions d'aquestes Normes sobre condicions d'edificabilitat, ús, edificació, estètiques, higièniques o 

d'altre caràcter s'entendran contingudes en l'acte d'atorgament de la llicència. Els titulars de llicències hauran de 

respectar el contingut exprés de les seves clàusules i, a més, el contingut explícit que és el definit en aquestes 

Normes, segons la classe i destí del sòl i les condicions d'edificabilitat i ús. No podran justificar-se les 

vulneracions d'aquestes Normes o d'altres que siguin d'aplicació (normes tecnològiques NTE, normativa 

d'habitabilitat, etc.) en el silenci o insuficiència de la llicència. 

 

3. L'interessat presentarà la seva sol·licitud acompanyada del corresponent projecte tècnic quan la naturalesa de 

l'objecte de la llicència ho requereixi. 

 

4. El procediment d'atorgament de llicències s'ajustarà al que disposa la legislació local sense perjudici de les 

precisions previstes en aquestes Normes. 

 

Art. 43. Innecessarietat de l’obtenció de llicència 

 

Les obres d'urbanització que s'executin d'acord amb un projecte d'urbanització i/o planejament urbanístic derivat 

degudament aprovat per a l'Ajuntament, les que s'executin com a compliment d'una ordre municipal i sota la 

direcció dels d’infrastructures de l'Ajuntament. S’estarà a allò establert al RLU. 

 

 

Art. 44. Responsabilitats 

 

1. Les llicències s'entendran atorgades llevat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podran ser 

invocades pels titulars per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer en 

l'exercici de les activitats corresponents. 

 

2. En tot cas, el seu atorgament no implicarà per a l'Ajuntament cap responsabilitat pels danys o perjudicis que es 

puguin produir en motiu o ocasió de les activitats que es realitzin en virtut de les mateixes. 

 

Art. 45. Condicions d'urbanització per sol·licitar llicència en sòl urbà 

 

1. Els terrenys situats en sòl urbà on es sol·liciti llicència per edificar, hauran de complir les condicions dels 

serveis urbanístics bàsics establerts en l’article 27 de la LU, el concepte de solar i de sòl urbà consolidat 

establerts en els articles 29 i 30 de la LU. També hauran de complir els següents requisits sense perjudici dels 

articles abans esmentats: hauran de tenir façana a la via pública oberta en tota la seva extensió i que compti com 

a mínim amb els serveis de xarxa d'aigües potables, evacuació d'aigües residuals, explanació del vial, encintat de 

les voravies i subministrament d'energia elèctrica.  

 

2. Això no obstant podrà atorgar-se llicència d’edificació condicionada a la realització simultània de les obres 

d’urbanització o de reurbanització d’acord a allò establert a l’article 237 del RLU i concordants. 

 

3. En el sòl urbà no consolidat, no podran atorgar-se llicències d'edificació, fins que aquest hagi obtingut la 

consideració de consolidat i, en qualsevol cas, un cop s'hagin formalitzat les cessions obligatòries i gratuïtes 

determinades d’acord amb el planejament, procedint a la distribució equitativa de beneficis i càrregues entre els 

propietaris del sector i executant o assegurant l'execució simultània o successiva de l'obra d'urbanització 

conforme al planejament aprovat i/o projecte d'urbanització. 

Art. 46. Llicències d'edificació en sòl urbanitzable delimitat 

 

1. En el sòl urbanitzable delimitat, només es podran atorgar llicències de parcel·lació i d'edificació un cop s'hagi 

aprovat el corresponent pla parcial urbanístic, siguin ferms en via administrativa els instruments de gestió 

necessaris i es compleixin els requisits establerts als articles 44 i 45 de la LU. 

 

Art. 47. Llicències en sòl no urbanitzable 

 

1. Qualsevol activitat, instal·lació o edificació en sòl no urbanitzable, s'haurà de subjectar a les condicions, 

documents i procediments establerts en la LU i en aquest POUM per a cada cas. Tot això sens perjudici de les 

autoritzacions de les altres Administracions competents per raó de la matèria que es tracti. 

 

2. En el cas concret de sòl no urbanitzable que comprengui part del Parc Natural del massís de Sant Llorenç de 

Munt i la serra de l’Obac s’haurà de subjectar també a les condicions establertes a la normativa del parc. 

 

3. Per a l'obtenció de llicència en el sòl no urbanitzable, a més del compliment de les determinacions fixades per 

la legislació urbanística i sectorial vigent en cadascuna de les matèries, i les específiques determinades per a 

cada cas en aquestes Normes, s'observaran, amb caràcter general, els requisits i procediments establerts als 

articles 47 a 51 de la LU. 
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Art. 48. Llicències en els sòls qualificats de sistemes urbanístics 

 

1. Independentment de la tramitació i aprovació d'aquells instruments de planejament i/o execució que es 

requereixen per al desenvolupament i implantació dels sistemes urbanístics, les construccions, les instal·lacions, 

les edificacions i altres activitats que puguin situar-se d'acord amb aquest POUM en els sòls qualificats de 

sistema i en les zones adjacents de protecció de sistemes estaran subjectes, en qualsevol cas, i sens perjudici 

d'altres autoritzacions i/o procediments que es requereixin, a l'obtenció de la corresponent llicència municipal. 

 

2. L'Administració municipal sol·licitarà dels òrgans competents prèviament a l'atorgament de la llicència, el 

preceptiu informe. Els informes denegatoris per raons de competència específica, determinaran la denegació de 

la llicència municipal. 

 

3. L'atorgament de l'autorització o concessió demanda únicament substituirà l'obligació d'obtenir la llicència 

municipal en aquells supòsits en què el projecte aprovat amb la concessió demanda tingui el grau de precisió i 

detall que s'exigeix per l'atorgament de les llicències municipals i no s'hi produeixen modificacions en l'execució 

de l'obra prevista. 

4. Les instal·lacions, obres o usos pels quals es sol·licita llicència hauran d'adaptar-se a més de als plans 

d'ordenació i/o usos, a aquelles prescripcions de caràcter constructiu i estètic que fixi l'Ajuntament.  

 

5. En el procediment de sol·licitud de la llicència municipal s'hauran d'incorporar els informes i estudis d'impacte 

ambiental necessaris per conèixer la influència de l'activitat sobre el medi avaluar-ne els seus efectes, i en el seu 

cas, establir les mesures correctores necessàries per pal·liar els possibles efectes negatius. 

 

6. La llicència es condicionarà a l'adopció de les mesures que assegurin la qualitat ambiental de l'entorn respecte 

als efectes nocius o deterioradors del medi ambient. També es condicionarà la llicència, quan sigui el cas, a 

l'adopció de mesures que evitin els abocaments directes d'aigües residuals als cursos d'aigua. En aquests casos 

caldrà acreditar i justificar documentalment el tipus i característiques tècniques d'aquestes mesures. 

 

Art. 49. Llicències de parcel·lació 

 

1. Tots els actes de parcel·lació urbanística previstos en l’art. 183 de la LU i les divisions o segregacions de 

terrenys són objecte de llicència municipal, llevat de les contingudes en el projecte de reparcel·lació i aquelles 

altres excepcions regulades reglamentàriament. S’estarà així mateix a tot allò previst als articles 243, 244 i 

concordants del RLU. 

 

2. En les sol·licituds de llicència de parcel·lació urbanística caldrà justificar jurídica i tècnicament l’operació i 

acreditar, en cas de terrenys ocupats per edificacions i/o instal·lacions, que aquestes compleixen amb els 

paràmetres urbanístics que li son d’aplicació en relació a les noves finques resultants de la segregació 

proposada.  

 

Art. 50. Certificats d'aprofitament urbanístic 

 

1. Amb independència de les altres mesures de publicitat dels plans previstes per la normativa vigent, els 

particulars poden demanar informes d'aprofitament urbanístic, presentant la sol·licitud en el Registre General de 

l'Ajuntament. 

 

2. L'Ajuntament ha de lliurar el certificat d'aquest informe en el termini d'un mes, a comptar des de la data de 

presentació de la sol·licitud. 

 

3. Si la finca objecte de la consulta és edificable, el certificat tindrà una vigència de sis mesos a comptar des de la 

notificació a l’interessat i serà preceptiu d’atorgar llicència respecte d’un projecte ajustat a les normes vigents en 

el moment de la corresponent sol·licitud de certificat, d’acord amb el contingut d’aquest, quan la llicència es 

demani, dins de l’esmentat termini de vigència, en la forma establerta per la legislació de règim local i sense 

defectes inesmenables. Tot això sense perjudici de les prescripcions de la legislació sectorial.  

 

4. Els certificats d'aprofitament urbanístic tindran el contingut que determini la legislació urbanística vigent. 

 

5. No obstant el lliurament del certificat, cap llicència podrà ser atorgada en contra de les determinacions del 

planejament aplicable, sens perjudici de les responsabilitats administratives que puguin derivar-se’n.  

 

Art. 51. Tipus de llicències segons obres 

 

1. Llicències que requereixin l’aportació d’un projecte subscrit per tècnic competent. Són aquelles obres 

d’edificació, d’ampliació, de reforma, de reparació o de rehabilitació que alterin l’estructura o l’aspecte exterior o 

afectin la seguretat de les construccions existents i, en tot cas, les següents: 

 

a) Les que afectin als fonaments o als elements estructurals. 

b) Les que modifiquin el volum o les superfícies construïbles, les instal·lacions o als serveis comuns. 

c) Les que alterin el nombre d’habitatges o locals existents. 

d) Les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos. 

e) Les construccions auxiliars, garatges, magatzems, coberts i piscines. 

f) La distribució interior dels edificis 

g) La instal·lació de grues torre. 
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h) Les obres d’enderrocament total o parcial dels edificis. 

i) Els moviments de terres 

j) Les parcel·lacions de finques quan hagin de ser objecte de llicència. 

k) Aquelles actuacions per a les que la normativa vigent exigeixi projecte tècnic. 

 

2. Les que no requereixen projecte tècnic, per la seva escassa dificultat, que són les no previstes en l’apartat 

anterior. No obstant això, podrà ser exigida la direcció de tècnic competent o la presentació de memòria, plànols 

o croquis quan les característiques de l’obra ho fessin necessari: 

 

a) Establiment de tanques o cledes per precaució d’obres. 

b) Construcció de bastides i similars. 

c) Construcció o  instal·lació de barraques provisionals d’obra. 

d) Execució d’obres interiors que no modifiquin l’estructura i millorin les condicions d’higiene i estètica. 

e) Reparació de cobertes i terrats. 

f) Pintura, estuc i reparació de façanes d’edificis. 

g) Col·locació de portes i persianes. 

h) Col·locació de reixes. 

i) Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions, desguàs i clavegueres. 

j) Execució o modificació d’obertures que no afectin a elements estructurals. 

k) Construcció i modificació d’aparadors. 

l) Col·locació d’elements tècnics de les instal·lacions en terrasses o terrats en edificis que no estiguin 

emparats per llicència d’obres de llicències que requereixin projecte per tècnic competent. 

m) Construcció de tanques o cledes definitives. 

 

2. Aquest llistat no exclou que l'ordenança municipal corresponent pugui preveure d'altres tipus de llicència de les 

no anomenades en aquest apartat. 

 

3. Les seves condicions, així com els requisits i condicions per a sol·licitar-les i el procediment per al seu 

atorgament, vindran regulats en la corresponent ordenança municipal i d’acord amb el Decret 179/1995, excepte 

en el cas de les llicències ambientals, que es regiran, a més, per l’ordenança municipal sobre activitats i per la 

normativa sectorial d’aplicació (Llei 3/1998 i normativa de desenvolupament). Tot això sens perjudici de la 

sol·licitud d’informe o autorització d’altres administracions quan sigui procedent per raó de la matèria que es tracti. 

 

Art. 52. Documents per a la sol·licitud general de la llicència 

 

Quan sigui preceptiva l'obtenció prèvia d'autoritzacions d'altres administracions, s'haurà d'acompanyar a la 

sol·licitud el document o documents acreditatius de la seva concessió. L’Ajuntament podrà requerir al sol·licitant la 

presentació de la documentació del projecte autoritzat per a les altres administracions, per tal de comprovar la 

perfecta adequació del projecte presentat davant l’Ajuntament per a l'obtenció de la llicència municipal, amb 

aquells altres projectes autoritzats per a les altres administracions. 

 

Art. 53. Documentació de llicències que requereixin projecte redactat per tècnic competent 

 

1. La documentació necessària, amb caràcter general i sense detriment d’altres especificacions o ordenances 

municipals en vigor, per a la sol·licitud de llicències que requereixin projecte per tècnic competent és la que 

s’exposa a continuació: 

 

a) Sol·licitud de llicència. Les sol·licituds es formularan, en el seu cas, amb l’imprès oficial corresponent, 

dirigides a l’Alcaldia i subscrites per l’interessat, o per la persona que legalment el representi, amb les 

següents indicacions: 

 

- Nom, cognoms, domicili, circumstàncies personals i dades del document nacional de l’interessat, quan 

es tracti de persones físiques. Raó social, número d’identificació fiscal, dades d’inscripció en el registre 

públic i domicili, quan el en sol·licitant sigui una persona jurídica. 

- Nom, cognoms, domicili, circumstàncies personals i dades del document nacional d’identitat i qualitat en 

què obra el signant, quan s’actuï per representació. 

- Situació, rebut IBI i índole de l’activitat, obra o instal·lació per a la que es sol·licita la llicència. 

- Lloc , data i signatura. 

 

b) Documentació complementària necessària: Amb la sol·licitud de llicència d’obres de nova planta, 

ampliació o reforma d’edificis existents, s’acompanyaran els següents documents: 

 

- Projecte tècnic, visat per corresponent col·legi oficial, per duplicat, excepte en els casos en que la petició 

de llicència requereixi de forma perceptiva l’obtenció prèvia d’altres administracions, en que hauran 

d’ajuntar-se els exemplars necessaris per a remetre els esmentats organismes, o justificar l’obtenció 

prèvia de l’autorització del propi interessat. 

 

El projecte a que fa referència l’apartat anterior contindrà les dades precises per a que del seu examen 

es pugui comprovar si les obres per a les quals es sol·licita la llicència s’ajusten a la reglamentació vigent 

sobre ús i edificació dels sòl (sense que sigui necessària la inclusió dels detalls constructius o 

d’instal·lació, quan no siguin condicionats de llicència sol·licitada). Com a mínim el projecte estarà 

integrat pels següents documents: 
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- Memòria en la qual es descrigui i s’indiquin les dades que no puguin representar-se 

numèricament i gràficament en els plànols. 

 

- Plànol de situació grafiat sobre parcel·lari municipal a escala 1/2000 

 

- Plànol topogràfic a escala, amb corbes de nivell amb equidistàncies d’un metre, en el que 

s’indiqui l’edificació i arbrat existent. No serà precisa la seva presentació en aquells casos 

particulars que determinin els Serveis Tècnics de l’Ajuntament. 

 

- Plànol d’emplaçament a escala mínima 1:500 incloent la situació de les construccions 

existents en les finques colindants amb expressió de les dades suficients per a poder apreciar, 

en el seu cas, els possibles condicionats que per a llicència puguin derivar-se. 

 

- S’inclouran les corresponents dades urbanístiques del projecte: superfície construïda, 

ocupació de parcel·la, superfície de parcel·la, volum, alçada, etc., demostrant el compliment de 

les ordenances i normativa vigent a la zona. 

 

- Plànols de plantes i façanes, amb les seccions necessàries per a la seva complerta 

intel·ligència. Aquests plànols es dibuixaran a escala 1:50 o 1:100, segons la menor o major 

dimensió de l’edifici; estaran acotats i en ells s’hi anotarà i detallarà minuciosament en forma 

gràfica, tot el necessari pel seu examen i comprovacions, en relació amb el compliment de les 

ordenances que li siguin aplicables; i en especial amb referència a les façanes i totes les parts 

de l’obra visibles des de la via pública. En la planta i seccions es dibuixarà o pintarà, amb traç 

continu negre, el que es conservi o persisteixi; amb traç continu de color vermell, l’obra nova. 

En els casos d’alineació a vial i edificació aïllada es dibuixaran les façanes colindants o 

contigües. El projecte tècnic haurà de defini 

 

- Projecte d’enjardinament en aquells casos que hi hagi jardí a la parcel·la (tant en obres de 

nova construcció com en els supòsits de remodelació). Seguint les normatives de les 

ordenances de medi ambient, han de contenir, com a mínim, plànols en planta i alçats amb les 

seccions necessàries per a la seva complerta interpretació, a escala 1:100 (o altres adaptables 

segons dimensió de la parcel·la). En ells s’anotarà i detallarà minuciosament la disposició del 

jardí on s’ubiquin les espècies considerades i les espècies a conservar. Per al projecte tècnic 

d’enjardinament cal seguir les disposicions indicades als articles 38 i 230 i les consideracions 

de l’Annex II d’aquestes normes. 

 

- Fotografies des del carrer 

 

- Plànol on s’indiqui l’entroncament de totes les xarxes de subministrament 

 

- Estudi o justificació adoptada en relació a les tanques si s’escau. Si el projecte preveu tanques 

s’haurà de justificar la imatge unitària en relació a allò existent al tram de carrer amb estudi de 

materials i/o vegetació. 

 

- Estudi de Seguretat i Salut 

 

- Projecte de Telecomunicacions 

 

- Avaluació dels residus generats i del seu tractament 

 

- Nomenament d’arquitecte director de l’obra. 

 

- Nomenament d’aparellador o arquitecte tècnic. 

 

- Nomenament de contractista. 

 

- Fotocòpia de l’alta IAE del contractista de l’obra, amb validesa pel tipus d’obra realitzar i pel 

terme municipal de Matadepera 

 

- Fotocòpia rebut IBI 

 

Art. 54. Documentació per a obres que no precisin projecte 

 

La documentació necessària per a la sol·licitud d’obres que no precisin projecte amb caràcter general i sense 

detriment d’altres especificacions o ordenances municipals en vigor és la que s’exposa a continuació: 

 

a) Sol·licitud. 

b) Memòria tècnica i descripció detallada de les obres. 

c) Plànols o croquis 

d) Fotografies 

e) En els casos en els que la naturalesa de les obres ho facin necessari caldrà el nomenament de tècnic o 

director de l’obra 

f) Nomenament de contractista 

g) Fotocòpia de l’alta IAE del contractista de l’obra, amb validesa pel tipus d’obra realitzar i pel terme 

municipal 
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h) Fotocòpia rebut IBI 

 

 

Art. 55. Llicència de primera ocupació o utilització 

 

Caldrà presentar la sol·licitud signada d’acord al format establert per l’Ajuntament on s’adjuntaran els següents 

documents: 

 

a) Còpia de la llicència d’obres. 

b) Certificat de final d’obra. 

c) Alta de l’IBI de l’edificació 

d) Còpia rebut IBI (imprescindible) 

 

Art. 56. Documentació de la sol·licitud de llicència d’enderroc 

 

Les sol·licituds de llicència per demolicions i enderrocs de construccions, es presentaran subscrites per 

l’interessat o per la persona que el representi. A més a més de les condicions establertes en l’article 53 caldrà 

presentar projecte d’enderroc signat per tècnic competent on s’adjuntaran els següents documents: 

 

a) Plànol d’emplaçament a escala 1:500. 

 

b)  Plànols de plantes, alçats i seccions, que permetin apreciar les característiques de l’enderroc o demolició 

a efectuar. 

 

c) Memòria tècnica de les característiques dels treballs, amb indicació del programa i coordinació dels 

mateixos així com de les precaucions a prendre en relació a la pròpia obra, via pública, construccions i 

finques veïnes. 

 

d) Nomenament del facultatiu designat com a director d’obres, visat pel corresponent col·legi oficial. 

 

e) Residus generats, tractament i centre autoritzat. Justificació del Decret de Residus 

 

f) Fotografies 

 

g) Nomenament del constructor i alta IAE 

 

h) Còpia del rebut de l’IBI de la finca 

 

Art. 57. Documentació de la sol·licitud de llicència de parcel·lació 

 

Amb la sol·licitud de llicència de parcel·lació s’acompanyarà el corresponent projecte de parcel·lació. Es 

composarà com a mínim de la següent documentació: 

 

a) Memòria justificativa de la procedència de la parcel·lació, en base al POUM o Pla Parcial i del 

dimensionat de les parcel·les de cada zona. Inclourà descripció de les finques inicials i de les 

projectades i còpia simple de les inscripcions de les finques al registre de la propietat. 

 

b) Plànols. Emplaçament dins el plànol parcel·lari municipal, planejament urbanístic vigent, parcel·lació 

inicial i parcel·lació projectada explicitant les parcel·les indivisibles, amb indicació de la zonificació i 

ubicació d’estàndards i del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament mitjà del sector, dels polígons 

d’actuació i del pla d’etapes, en el seu cas. Recomanable a escala mínima 1:250. 

 

c) Suport amb la informació anterior en format digital tipus PDF o similar 

 

Quan algun dels punts exigits en els documents als quals es refereixen els apartats anteriors constés en els 

instruments de planejament aprovats amb caràcter definitiu, la inclusió d’aquests punts podrà ser substituïda per 

la certificació de l’òrgan competent de la qual resultin les necessàries indicacions, que amb aquesta finalitat 

acompanyarà el projecte de parcel·lació. 

 

Art. 58. Documentació de la sol·licitud de llicència de grues - torre 

 

Amb la sol·licitud de llicència de per a la instal·lació d’us de grues - torre en la construcció s’acompanyaran els 

següents documents d’acord al RD 836/2003 o d’altres disposicions que puguin estar en vigor: 

 

a) Projecte d’instal·lació de la grua – torre: empresa usuària, empresa propietària, empresa instal·ladora, 

empresa conservadora, emplaçament i plànol d’ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi 

l’obra, i els seus àmbits colindants, muntatge, amb indicació de a seva alçada màxima, posició del 

contrapès, de l’arc de l’escombrat de la ploma i del carro del que es penja el ganxo, així com de l’alçada 

de les edificacions existents en la zona de l’escombrat. Si s’hagués d’instal·lar en terreny vial s’indicarà 

així mateix l’espai màxim a ocupar per la base de l’apuntalament, càlcul de la fonamentació, càlcul 

arriostrament, pressupost, estudi bàsic de seguretat i salut, etc. 
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b) Certificació de la casa instal·ladora subscrita per tècnic competent, que acrediti el perfecte estats dels 

elements de la grua a muntar i assumeixi la responsabilitat de la seva instal·lació fins a deixa-la en 

perfectes condicions de funcionament. En aquesta certificació s’haurà de fer constar les càrregues 

màximes en les seves posicions més desfavorables que puguin ser transportades per la grua, mentre 

aquesta estigui a l’obra. 

 

c) Un cop muntada la grua i prèviament de la seva posada en servei caldrà presentar a aquest Ajuntament 

l’imprès model GR1, degudament segellat per una entitat d’inspecció i control, EIC concessionària de la 

Generalitat de Catalunya, que acredita que la grua torre compleix els requisits reglamentaris. La data de 

posada en funcionament de la grua torre serà la que estableixi l’apartat 11 del model GR1. 

 

d) Document, visat pel corresponent col·legi oficial i signat pel tècnic competent, acreditatiu de que aquest 

assumeix el control del bon funcionament i la seguretat de la grua, mentre aquesta estigui a l’obra. 

 

e) Pòlissa d’assegurança, amb cobertura de la responsabilitat civil que pugui produir el funcionament de la 

grua i la seva estada a l’obra. 

 

f) IBI de la finca on s’instal·la la grua. 

 

Art. 59. Documentació de sol·licitud de llicència per activitats reglamentades 

 

1. Per a la sol·licitud de llicència ambiental s’estarà a tot allò previst a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 

intervenció integral de l’Administració Ambiental, al decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el 

Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, al decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del 

Decret 136/1999 i l’Ordenança Reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració Municipal en les Activitats 

i Serveis (Decret Alcaldia 08/05/2000). A més a més s’acompanyaran els següents documents: 

 

a) Conformitat del propietari de l’immoble amb la instal·lació o activitat sol·licitada. 

b) Projecte tècnic, per triplicat. 

c) Relació de veïns colindants, amb indicació de l’ús a que es destina el local, signat pel sol·licitant. 

 

2. El projecte tècnic a què es refereix l’apartat anterior contindrà les dades precises perquè amb el seu examen 

es pugui comprovar si l’activitat o instal·lació, al qual llicència es sol·licita, s’ajusta a les ordenances i al marc 

normatiu vigent esmentat. 

 

Art. 60. Obligacions del titular de la llicència 

 

1. La llicència d'obres obliga el seu titular, sense perjudici del que disposen aquestes Normes i de l’ordenança 

municipal corresponent, al següent:  

 

a) Satisfer totes les despeses ocasionades a l'Administració Municipal com a conseqüència de les activitats 

autoritzades per ella. 

 

b) Construir o restituir la vorera frontera a la finca dins del termini de conclusió de l'obra. 

 

c) Fiançar, restituir o indemnitzar els danys que s'ocasionin en els elements urbanístics del sòl i subsòl de la 

via pública, tals com voreres, paviments, bordons, bàculs i punts de llum, plaques de carrer i números de 

policia, arbres, plantacions, escosells, parterres, bancs, marquesines, baranes, escales, embornals, 

clavegueres, galeries de serveis, cambres subterrànies, mines d'aigua, canalitzacions i d'altres elements 

anàlegs. 

 

d) Instal·lar la tanca de seguretat i mantenir-la en bon estat fins a l'acabament de l'obra. Si per necessitats 

de la construcció, aquesta s'ha de col·locar més enllà dels límits del solar, caldrà sol·licitar la 

corresponent llicència d'ocupació d'espai públic. Caldrà deixar sempre una vorera d’un metre d'amplada 

pel pas dels vianants, construint, si fos necessari, una vorera suplementària. 

 

e) Assumir les despeses d'obertura de rases per a les connexions als serveis d'aigua, electricitat, 

clavegueram i gas. 

 

f) Sol·licitar l'autorització temporal de gual o reserva d'estacionament, i la grua o aparell elevador, si és el 

cas. 

 

g) Cas d'afectar línies elèctriques i altres serveis, caldrà actuar d'acord amb les prescripcions tècniques 

municipals. 

 

2. Per a garantir el compliment de les obligacions assenyalades anteriorment, serà obligatori per part de 

l'interessat la sol·licitud dels corresponents permisos municipals, fer efectives les taxes i impostos corresponents, 

i dipositar una garantia suficient en qualsevol de les formes previstes legalment, si així ho requerís 

específicament l'Ajuntament. 

 

Art. 61. Caducitat de les llicències 
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1. Totes les llicències urbanístiques han de fixar un termini per a començar-les i un altre per acabar-les, en funció 

del principi de proporcionalitat. Si les llicències no els fixen, el termini per començar les obres és d’un any i el 

termini per acabar-les és de tres anys. 

 

2. Les llicències caduquen si, en finir qualsevol dels terminis a què fa referència l’apartat 1, o les pròrrogues 

corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres. A aquests efectes, el document de la llicència ha 

d’incorporar l’advertiment corresponent. També caduquen a conseqüència de la interrupció de les obres o 

activitat per un període superior a l’assenyalat. Aquesta prescripció es farà constar expressament com a condició 

de la llicència, que podrà reduir aquests terminis. 

 

3. En tot cas, les obres emparades en la llicència han de ser acabades en el termini de tres anys a comptar des 

de l’obtenció de la llicència. Esgotat aquest termini, s’haurà de sol·licitar nova llicència. 

 

3. Els terminis per a l'execució de les obres de llicències que requereixin projecte per tècnic competent seran els 

següents: un any per a començar les obres i tres anys per a acabar-les. 

 

4. La sol·licitud de pròrroga haurà de ser presentada al Registre General de l’Ajuntament dins del termini de 

vigència de la llicència atorgada. Les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una 

pròrroga tant de termini de començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen en virtut de la 

llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els 

terminis establerts. Finalitzada la pròrroga sense iniciar les obres, la llicència es considerarà expressament 

caduca sense necessitat de notificació, procedint-se a la suspensió de les obres que s’executin sense nova 

llicència. S’estarà a allò previst a l’article 181.5 de la LU 

 

 

Art. 62. Infracció urbanística 

 

1. Constituirà infracció urbanística tota acció o omissió que comporti vulneració de les prescripcions contingudes 

en el present POUM, planejament que el desenvolupi, Normes urbanístiques i Ordenances reguladores, i que 

estiguin subjectes a sanció de conformitat amb el que determina la LU i el seu reglament d'execució, i d'acord 

amb la tipificació establerta per les disposicions esmentades. 

 

2. Les infraccions urbanístiques comportaran, d'acord amb el que estableix la LU, la incoació d'un expedient de 

protecció de la legalitat urbanística, el qual pot comportar la instrucció d'un o diversos procediments que tinguin 

per objecte conjuntament o separada, respectivament, la imposició de sancions als responsables, l'adopció de 

mesures de reposició de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat i la determinació dels danys i 

perjudicis causats. S’estarà a allò previst a l’article 191 de la LU 

 

 

 

SECCIÓ 3. ORDRES D’EXECUCIÓ, EDIFICIS RUÏNOSOS I ENDERROCS 

 

Art. 63. Ordres d’execució.  

 

1. Els propietaris de tota classe de terrenys, construccions o instal·lacions, han de complir els deures d’ús, 

conservació i rehabilitació establerts per la LU i el reglament que el desenvolupi, per la legislació aplicable en 

matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial; i a tal efecte, l’Ajuntament ordenarà d’ofici o instància de 

qualsevol persona interessada, l’execució de les obres necessàries per a mantenir-los en condicions de 

seguretat, salubritat i ornat públic i en condicions d’habitabilitat si es tracta d’habitatges. 

 

2. En cas d’incompliment injustificat de les ordres d’execució a que s’ha fet referència, l’administració podrà 

adoptar qualsevol de les mesures previstes en els apartats 4 i 5 de l’article 189 LU. 

 

Art. 64. Declaració d’estat ruïnós i acord de demolició. 

 

Si una construcció o part d’una construcció està en estat ruïnós d’acord amb els supòsits previstos a l’article 

190.2 de la LU, l’Ajuntament, d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, ho ha de declarar a partir del 

moment en que en tingui coneixement. 
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TÍTOL II: RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS COMUNES 

 

Art. 65. Règim urbanístic del sòl 

 

El règim urbanístic del sòl es determina per la classificació, la qualificació en zones o sistemes i la inclusió en un 

sector de planejament urbanístic derivat o en un polígon d’actuació urbanística tal i com indica l’article 24 de la 

LU. 

 

Art. 66. Classificació del sòl 

 

1. El POUM classifica el sòl en urbà, urbanitzable i no urbanitzable d’acord amb el previst a l’article 25 de la LU. 

La delimitació d’aquests tipus de sòl es fa en la sèrie de plànols normatius de classificació del sòl. 

 

2. La conversió del sòl urbanitzable en sòl urbà s’operarà mitjançant la concreció de l’ordenació pel Pla Parcial, a 

mesura que tots els elements d’urbanització vagin sent realitzats i complimentat el lliurament dels terrenys de 

cessió pública i gratuïta. 

 

3. El sòl no urbanitzable només es pot transformar en urbanitzable mitjançant el procediment de revisió o 

modificació del POUM.  

 

4. De cap manera s’entendran com urbans els sòls parcel·lats, urbanitzats o edificats il·legalment. 

 

Art. 67. Qualificació del sòl 

 

1. La qualificació urbanística del sòl en zones i sistemes té per objectiu assignar a cada part del territori usos i, en 

el seu cas, intensitats i/o condicions d'edificació tot desenvolupant els drets i deures genèrics establerts pel Pla, 

mitjançant la classificació del sòl. 

 

2. En el sòl urbà, el POUM precisa l’ordenació física de forma detallada mitjançant l’ús de qualificacions 

urbanístiques. L’establiment de sòl urbà es basa en l’article 26 de la LU. 

 

3. En el sòl urbanitzable, el Pla determina els sectors de desenvolupament en Plans Parcials i els elements 

fonamentals de l’estructura urbana de cadascun d’ells i estableix a través de la qualificació urbanística la 

regulació genèrica dels diferents usos globals i dels seus nivells d’intensitat. En aquest tipus de sòl, la disposició 

detallada del sòl per a xarxa viària, aparcaments, jardins urbans, dotacions i edificació privada resultarà de 

l’ordenació que proposi el Pla Parcial de conformitat amb el POUM. 

 

4. El sòl no urbanitzable entra dins els conceptes de desenvolupament urbanístic sostenible descrits en l’article 3 

de la LU i està subjecte a les limitacions que estableixen els articles 47 LU. Les qualificacions urbanístiques 

reflecteixen diferents graus de protecció del medi rural en les usos forestal i agrícoles, lligats a la presència en 

aquest sòl, en la seva major part, del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, la normativa del qual està 

descrita en l’annex d’aquesta normativa. 

 

Art. 68. Els sistemes 

 

1. S'entén per sistemes generals el conjunt d'elements d'interès general que, relacionats entre sí, configuren 

l'estructura general i orgànica del territori i són determinants per assegurar el desenvolupament i funcionament 

dels assentaments urbans. Estan descrits en l’article 34 de la LU. 

 

2. En el POUM s’estructuren els següents elements que configuren els sistemes:  

 

a) Sistema de xarxa viària o de comunicació.  

b) Sistema d’espais lliures. 

c) Sistema d’equipaments i infrastructures. 

 

 

3. L’alteració dels sistemes generals o d’alguns dels seus elements, exigirà la modificació del POUM, exigint-se 

l’adequada substitució d’aquells, en el seu cas. 

 

4. El destí del sòl per a sistema comporta la declaració d’utilitat pública de les obres i la necessitat d’ocupació 

dels terrenys, segons el que disposen els articles 34 i 35 de la LU.  

 

Art. 69. Les zones 

 

1. Les zones corresponen a les àrees de sòl el destí de les quals les fa susceptibles d'aprofitament privat. 
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2. La naturalesa de cada zona es determina amb la definició de condicions de parcel·lació, d'edificació i d'ús que 

s'especifiquen per a cadascuna de les mateixes i que es recull als articles corresponents d'aquestes Normes, en 

els corresponents sectors i polígons de planejament del POUM o en els convenis urbanístics adjunts al POUM. 

En el cas de zones en sòl no urbanitzable, la seva naturalesa ve també determinada en funció de la classe de sòl 

on es situen. 
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CAPÍTOL II: REGULACIÓ DETALLADA DELS SISTEMES 

 

SECCIÓ PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS 

 

Art. 70. Definició dels sistemes 

 

1. Els sistemes són aquell conjunt d'elements d'interès general que són fonamentals per assegurar el 

desenvolupament i funcionament urbà, donada la seva important contribució a l'hora d'assolir els objectius del 

planejament referents a infrastructures de comunicacions, equipaments comunitaris, d’infrastructures i d'espais 

lliures en general. 

 

2. El POUM estableix les determinacions generals dels sistemes sense perjudici del que estableixi, de forma més 

específica, la legislació sectorial vigent en cadascuna de les respectives matèries que afectin a cada sistema. 

 

Art. 71. Tipus de sistemes i gestió  

 

1. Integren els sistemes urbanístics generals els terrenys que el planejament urbanístic reserva per a les 

comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur nivell de servei és d’abast 

municipal o superior. Els sistemes urbanístics generals configuren l’estructura general del territori i determinen el 

desenvolupament urbà.  

 

2. Són sistemes locals o complementaris aquells que completen, a nivell de sector, l'estructura definida pels 

sistemes generals. La regulació dels sistemes locals es contempla en aquestes Normes urbanístiques, però la 

seva concreció es farà en el desenvolupament de cada sector. 

 

3. La distinció entre sistemes generals i sistemes locals fa referència al seu ordre i jerarquia en relació a 

l'ordenació urbanística, però no afecta al seu règim jurídic que és el mateix en ambdós casos.  

 

4. En els diferents sectors de desenvolupament delimitats en el sòl urbà i sòl urbanitzable, s'identifiquen amb la 

corresponent clau alfanumèrica aquells sistemes que tenen caràcter indicatiu. Les determinacions corresponents 

a la posició, mida i destí d'aquests sistemes s'estableixen en els articles corresponents a cada sector de 

desenvolupament i en els plànols d’ordenació d’aquest POUM. La modificació d’aquestes determinacions 

precisarà la justificació expressa sobre l’adopció d’un model diferent a l’establert en aquest Pla. 

 

5. En el sòl urbanitzable, els sistemes locals seran de cessió gratuïta i obligatòria per part dels propietaris 

incorporats en un àmbit de pla parcial. 

 

6. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública, si són compresos en un àmbit d’actuació 

urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació, s’adquireixen mitjançant cessió obligatòria i gratuïta. Si cal 

avançar l’obtenció de la titularitat pública i l’ocupació directa regulada per l’esmentat article no és suficient, es pot 

també efectuar una actuació aïllada expropiatòria, en el qual cas l’Administració adquirent se subroga en els drets 

i els deures de la persona que n’era propietària. 

 

7. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics públics que no siguin compresos en un àmbit d’actuació 

urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació es poden adquirir mitjançant l’actuació expropiatòria que 

correspongui 

 

8. Els sistemes previstos per aquest POUM i les claus identificatives dels mateixos són els següents: 

 

a) Sistema de xarxa viària o comunicació:  Xarxa territorial bàsica, clau XV1 

Xarxa bàsica local, clau XV2 

      Xarxa viària complementària, clau XV3 

      Vialitat de trànsit restringit, clau XVr 

       

b) Sistema d’espais lliures:     Sistema de parcs, clau VP1 

      Sistema de jardins urbans, clau VP3     

      Sistema hidrogràfic, clau HI 

 

c) Sistema d’equipaments i d’infrastructures:  Equipaments, clau EQ (EQ1 al EQ7) 

Serveis tècnics i ambientals, clau TA (TA1 al TA5)  

 

 

Art. 72. Valor urbanístic dels sistemes 

 

1. La valoració del sòls destinats a infrastructures i serveis públics d’interès general, tant si estan incorporats al 

planejament urbanístic com si són de nova creació, es determina, de conformitat amb el que disposa l’article 25 

de la LSV (Llei de Règim de Sòl i Valoracions), segons la classe de sòl en el qual se situïn o per on discorrin. 

 

2. El valor urbanístic dels sòl per a sistemes generals serà el que correspongui, segons la seva situació, 

conforme al rendiment que els hi sigui atribuït a efectes fiscals al iniciar-se l’expedient de valoració.  
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3. En el supòsits de manca de planejament o quan, en sòl urbà o urbanitzable, no s’atribueixi cap aprofitament 

lucratiu al terreny no inclòs en un determinat àmbit de gestió, l’aprofitament que s’ha de tenir en compte, a l’únic 

efecte de la seva valoració, és el que resulta de la mitjana ponderada dels aprofitaments, referits a l’ús 

predominant, del polígon fiscal en què aquest estigui inclòs, a l’efecte cadastral. Tot segons article 29 de la LSV. 

 

Art. 73. Titularitat i afectació del sòl 

 

1. El sòl qualificat de sistema queda vinculat a aquesta destinació. 

 

2. Els sòls destinats a sistemes seran, amb caràcter general, de titularitat pública tot i que podran ser de titularitat 

privada en els següents casos: quan ho determini aquest POUM o planejament derivat que el desenvolupi o quan 

el sistema en qüestió estigui en funcionament abans de l'aprovació inicial del Pla i la seva titularitat i objectius 

siguin concordants amb les determinacions assenyalades per aquest Pla. 

 

3. La titularitat pública no exclou la possibilitat de la gestió privada del domini i ús públic en règim de concessió 

administrativa, o altre règim equivalent, d'acord amb el que preveu l'article següent, sempre que aquesta forma 

de gestió sigui compatible amb la naturalesa del bé i amb els objectius urbanístics del Pla. 

 

Art. 74. Desenvolupament dels sistemes 

 

1. El desenvolupament de les determinacions del Pla sobre els sistemes es podrà fer mitjançant plans parcials 

urbanístics o de delimitació, quan aquests estiguin relacionats amb sectors de sòl urbanitzable, per mitjà d’un pla 

especial en qualsevol classificació del sòl o mitjançant un Pla de Millora Urbana o un Polígon d’Actuació 

Urbanística en les actuacions aïllades en sòl urbà. 

 

2. La regulació més detallada dels sistemes es podrà fer mitjançant plans especials, siguin temàtics, siguin per 

àmbits territorials concrets. 

 

Art. 75. Protecció dels sistemes 

 

1. Aquest POUM delimita els àmbits afectats per la protecció dels diferents sistemes, com a sòls que per la seva 

proximitat als sistemes i afectació derivada de la corresponent legislació sectorial, no poden ser edificats o tenen 

restringit el seu ús. 

 

2. Les proteccions establertes en cada tipologia de sistemes esdevé de la seva legislació sectorial aplicable. El 

POUM no contempla una qualificació específica per a cada tipus de protecció de sistemes, quedant aquesta 

inclosa  en el propi sistema. 

 

3. Entre els diferents espais de protecció de sistemes, aquest POUM contempla els següents: 

                                             

a) Protecció del sistema viari: S'estarà al que disposa aquest POUM i la legislació sectorial vigent, segons es 

tracti de vies estatals, autonòmiques o municipals, és a dir, la Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres de l'Estat 

i el seu Reglament, i la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres de Catalunya que junt amb el Decret 

293/2003 pel qual s’aprova el reglament general de carreteres, pel que fa al règim de protecció referent a zones 

d'afectació i línia d'edificació. Així mateix caldrà respectar la legislació sectorial vigent pel que fa als camins rurals 

segons estiguin subjectes per raó de la seva ubicació en sòl agrícola o forestal. 

 

b) Protecció del sistema hidrològic (fonts i cursos d'aigua): S'estarà al que disposa aquest POUM i el Decret 

Legislatiu 3/2003, de 4 de Novembre, del Text Refós de la Legislació en matèria d’Aigües de Catalunya, i la Llei 

29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües, el Reglament del domini públic hidràulic, aprovat per Reial Decret 849/1986, de 

11 d'abril, i la legislació concordant en la matèria, a més d'aquelles disposicions que l'Administració competent en 

la matèria dicti o reguli, per al seu desenvolupament. 

 

c) Protecció dels equipaments: S'estarà al que estableix aquest POUM a cada cas, i concretament i pel que fa als 

cementiris, s'hauran de respectar les limitacions establertes a la legislació sectorial vigent, en concret el que 

s'assenyala en els Decrets 42/1981, de 16 de febrer, i 250/1987, de 7 de juliol. 

 

d) Protecció de les infrastructures tècniques: S'estarà al que disposa la legislació sectorial vigent en cada cas, i 

entre aquesta el que s'estableix en el Reglament sobre la xarxa elèctrica d'alta tensió i regulacions concordants.  

 

4. La legislació sectorial a que es fa menció concreta en cadascun dels apartats anteriors, ha d'entendre's 

aplicable en tant sigui vigent i s'entendrà substituïda en el seu cas, per la legislació equivalent que es promulgui, i 

que derogui l'anterior. 

 

5. Els espais de protecció de sistemes podrà ser utilitzat per al pas d'infrastructures i vials, sempre i quan no es 

contradigui amb les condicions de l'espai que protegeix.  

 

6. No podran autoritzar-se en aquests espais, edificacions o instal·lacions que no estiguin directament 

relacionades amb el respectiu sistema al que es refereix la protecció. 
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SECCIÓ SEGONA: SISTEMES DE XARXA VIÀRIA O COMUNICACIÓ 

 

Art. 76. Sistema viari, Clau XV. Definició i característiques generals 

 

1. Definició: Comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària destinats a la vialitat i a 

l’aparcament, espais destinats a la mobilitat de vianants, carrers, camins, i altres espais que han de permetre la 

connexió entre els diferents sectors del territori i garantir un nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat dins del 

terme municipal. 

 

2. La regulació del subsòl en el sistemes de comunicació i xarxa viària permetrà en tots els casos la ubicació 

d’aparcaments construïts sota rasant, si és possible tècnicament aquesta finalitat. 

 

3. Aquest Pla estableix les determinacions generals del sistema de comunicacions, sense perjudici de l’aplicació 

del que estableixi, de forma més específica, la legislació sectorial que afecti a aquests sistemes. 

 

4. Els terrenys destinats al sistema viari quedarà vinculat a aquest destí, i constituiran elements de cessió 

obligatòria i gratuïta al servei del polígon o unitat d’actuació corresponent. 

 

5. Titularitat: El sòl qualificat de sistema viari, tant general com local, serà generalment de titularitat pública, amb 

les excepcions següents: els camins rurals que siguin de propietat privada abans de l'aprovació d'aquest POUM, 

els quals podran mantenir el mateix règim de propietat.  

 

6. En l'obtenció, projectació, finançament, construcció, ús, explotació i conservació de la xarxa viària s'observarà 

allò que disposen aquestes Normes i la legislació sectorial vigent.  

 

7. Les línies que delimiten la xarxa viària en sòl urbà i sòl urbanitzable en els plànols d’ordenació, indiquen la 

magnitud i la disposició del sòl reservat per al sistema viari. 

 

8. Les condicions que regulen l'entorn de la xarxa viària es regiran pel que disposa la legislació sectorial vigent 

sobre limitacions de la propietat i sobre l'entorn de cada tipus de via pública, com també per les corresponents 

disposicions urbanístiques o especials. 

 

9. Els plans especials o projectes d'urbanització que s'elaborin per a l'execució o condicionament i millora de la 

xarxa viària podran precisar i adequar les alineacions i rasants d'aquesta a la topografia i altres característiques 

geogràfiques del terreny, així com a les característiques de l'edificació i els àmbits que conformen, sense 

disminuir-ne la superfície establerta pel Pla. 

10. En el sòl urbanitzable els plans parcials urbanístics ajustaran la xarxa viària necessària pel seu 

desenvolupament d'acord amb les que són determinacions fonamentals del traçat dels plànols d’ordenació. Els 

plans parcials urbanístics no podran disminuir, en cap cas, la superfície de la xarxa viària que disposa aquest 

POUM i concretament la que resulta de l'aplicació de les determinacions fonamentals per a cada sector de 

planejament i dels percentatges mínims de cessió que s'assignen per al sistema viari. 

 

11. El POUM estableix diferents subgrups de sistemes viaris descrits en l’article següent. 

 

Art. 77. Condicions d’ús i subgrups del sistema viari. Claus XV1, XV2, XV3, XVr 

 

1. Xarxa territorial bàsica, clau XV1: És la xarxa viària de caràcter supramunicipal i que serveix per enllaçar el 

municipi amb la resta del territori. Està compresa per les carreteres d’accés al municipi: 

 

a) Carretera de Terrassa a Talamanca BV-1221. 

b) Carretera de Sabadell BV-1248. 

c) Avinguda Mas Sot 

 
2. Xarxa bàsica local, clau XV2: És la xarxa viària urbana i interurbana estructurant i principal. Està composat 

per les vies d’accés al nucli de població i els carrers urbans que integren aquests accessos o bé són les principals 

avingudes estructurants.  

 

3. Xarxa viària complementària, clau XV3: Inclou la xarxa urbana d’ús intern (tota la resta de carrers urbans 

que no estan en el grup anterior). 

  

4. Vialitat i trànsit restringit, clau XVr: inclou les àrees de vianants en l’àrea urbana, encara que hi puguin 

passar cotxes en modalitat de trànsit restringit, també àrees de places, passeigs, llocs d’esbarjo infantil, alguns 

camins i passeres per a vianants. En els casos que el corresponent projecte d’urbanització ho determini podrà ser 

compatible amb la resta de categories dels sistemes de comunicació (XV1, XV2, XV3). 

 

5. En tots els casos anteriors i com a ús compatible, en el subsòl s’admetrà la construcció d’aparcaments i 

instal·lacions destinades a l’estacionament de vehicles. 

 

Art. 78. Franges de protecció dels sistemes generals de comunicació  

 

1. El Pla inclou les franges lliures adjacents als sistemes de comunicació dedicades a la protecció dels sistemes 

generals. El sòl en aquestes franges no pot ser edificat, havent-se previst en les travesseres urbanes les 
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restriccions fixades per la Llei de Carreteres, en sòl urbanitzable espais lliures privats sense accés de la via 

objecte de protecció (o vies laterals de servei) i en el sòl no urbanitzable, manteniment i protecció estricta de la 

xarxa de camins rurals. 

2. Als efectes de l’establert en el Reglament General de Carreteres es defineix com a tram urbà de les carreteres 

compreses dins el terme municipal de Matadepera aquell que discorre dins el sòl classificat com a urbà pel 

present POUM. 

 

3. En els plànols temàtics de qualificació urbanística dedicats a l’estructura viària, inclouen les franges de 

protecció dels sistemes en virtut de servitud administrativa fixada per la legislació específica vigent. Aquestes 

franges són espais no edificables i es regiran en tot allò referent al domini i règim de tinència per la legislació 

corresponent. 

 

4. Les determinacions gràfiques dels intercanvis i interseccions de vies a diferent nivell no definits en la seva 

forma concreta i les alineacions i rasants es fixaran en els Plans Especials i, si manquen aquests, en els 

projectes de construcció o urbanització. Aquests documents no podran reduir, però, les reserves de sòl, la 

capacitat d’intercanvi i d’entrades i sortides de les vies ni els nivells de servei. En el supòsit en el que els 

projectes definitius precisin menys sòl que el previst, el sòl es destinarà com a reserva per a futures ampliacions 

i a ser possible s’enjardinarà. 

 

Art. 79. Necessitat de llicència 

 

1. Les construccions, instal·lacions, edificacions i altres activitats en zones adjacents a les que formen part del 

sistema viari i de protecció estan subjectes, en tot cas i sense perjudici d’altres autoritzacions, a la llicència 

municipal. 

 

2. L’Administració municipal requerirà dels òrgans competents en matèria d’Obres Públiques, l’informe preceptiu. 

Els informes desfavorables per raons de competències específiques determinarà la denegació de la llicència 

municipal. 

Art. 80. Publicitat a la xarxa viària 

 

La col·locació de cartells o d’altres mitjans de publicitat o propaganda, visibles des de qualsevol via pública, està 

subjecte a llicència municipal prèvia, havent-se d’observar els procediments especials establerts pel que fa a la 

publicitat confrontant amb les autopistes i carreteres. 
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SECCIÓ TERCERA: SISTEMA D’EQUIPAMENTS I INFRASTRUCTURES  

 

Art. 81. Definició i règim del sistema d’equipaments. Clau EQ 

 

1. El sistema urbanístic d’equipaments comunitaris comprèn els centres públics, els equipaments de caràcter 

religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, administratius i els altres equipaments que siguin d’interès 

públic o d’interès social. 

 

2. El sòl previst per a nous equipaments serà preferentment de titularitat pública, si bé la gestió pot ser privada.  

 

Art. 82. Condicions d’ús i subgrups dels equipaments. Claus EQ, EQ1 al EQ7 

 

1. Classifiquem els equipaments segons la seva tipologia d’ús. Hi ha els següents subgrups: 

 

2. Equipaments, clau EQ: sòl d’equipament sense ús assignat, comprèn reserves de sòl per a futurs 

equipaments.  

 

3. Equipaments esportius, clau EQ1: comprèn tots aquells edificis o espais destinats a un ús esportiu: 

pavellons esportius municipals, camps de futbol, de tenis, piscines i altres de tipus turístic.  

 

4. Equipaments docents, clau EQ2: comprèn tots aquells edificis o espais destinats a un ús lligat a la docència: 

llars d’infants, CEIP, IES, centres de joventut i altres semblants. 

 

5. Equipaments administratius, clau EQ3: comprèn tots aquells edificis o espais on es desenvolupen les 

activitats administratives de l’administració local o general. Per exemple: Ajuntament. 

 

6. Equipaments sanitaris – assistencials, clau EQ4: comprèn tots aquells edificis o espais relacionats amb les 

activitats sanitàries o derivades: CAP, centre de gent gran, casal d’avis (centre de dia). 

 

7. Equipaments culturals – socials – religiós, clau EQ5: comprèn tots aquells edificis o espais on es 

desenvolupen activitats relacionades amb motius culturals, socials i també s’inclouen les esglésies.  

 

8. Cementiri, clau EQ6: tot l’espai comprés per el cementiri municipal. El POUM a realitzat una reserva de sòl 

qualificada ja com a cementiri per a una futura construcció o ampliació. 

 

9. Equipaments de nova creació sense ús assignat, clau EQ7: sòls d’equipaments de nova creació reservats 

per a futures ubicacions d’equipaments compatibles amb qualsevol ús anterior. Es diferència del EQ, ja que 

aquest sòl s’ha considerat de forma nova com a equipament.  

 

Art. 83. Destí dels equipaments actuals 

 

1. Els equipaments quedaran afectats al destí i tipus d’equipaments que es desenvolupi en el moment de 

l’aprovació del POUM segons la classificació de l’article anterior. 

 

2. Per la mutació del tipus d’equipaments s’haurà de sol·licitar autorització pel canvi de destí, que l’Ajuntament 

podria denegar motivat en la necessitat del servei que s’exercia amb la voluntat d’evitar l’increment dels dèficits 

urbanístics. 

 

Art. 84. Determinació de l’emplaçament de nous equipaments 

 

1. Els sòls per a equipaments dins del sòl urbanitzable, podran ser objecte d’edificació, prèvia ordenació del sòl 

per mitjà de Pla Especial, quan no hagin estat ordenats per previ Pla Parcial que determini destí i ordenació 

física; emplaçament dels volums, ocupació, alçades i separació de les edificacions veïnes, sistematització dels 

espais lliures i accés. Seran necessàriament públics quan es prevegi la cessió gratuïta i obligatòria. 

 

2. L’Ajuntament podrà redactar un o diversos Plans Especials, en els que es determini l’ús i les condicions 

d’edificació, bé sectorialment per tipus d’equipament, bé espacialment per l’ordenació dels equipaments i 

dotacions per dotar un sector de la població. 

 

3. Els mencionats Plans Especials tindran en compte els programes d’actuació en obres i serveis dels diversos 

departaments de l’administració, en totes les seves modalitats, així com la col·laboració dels particulars. 

 

Art. 85. Condicions d’edificació 

 

1. L’edificació als àmbits d’equipament s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al 

paisatge, a les condicions ambientals, que caldrà respectar, i a la integració en el sector on s’emplacin. 

 

 

2. Les condicions d’edificació també es regiran: 
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a) En sòl urbà i urbanitzable s’adoptarà un tipus d’ordenació per volumetria específica on l’alçada, 

el sostre i l’ocupació vindran determinats per les necessitats funcionals de l’equipament en 

qüestió. La justificació dels paràmetres d’edificació es portarà a terme mitjançant la redacció 

d’un estudi volumètric que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament. 

b) En relació als equipaments privats existents i ateses les característiques de l’entorn on 

s’emplacen dins el teixit urbà es determinen uns índexs d’edificabilitat neta de:  

 

1 en el cas de les instal·lacions del Club Deportiu Hoquei Terrassa es determina 

un índex d’edificabilitat neta de 0,4 m2st / m2 sòl 

2 en el cas de les instal·lacions Montcau – La Mola es determina un índex 

d’edificabilitat neta de 0,4 m2st / m2 sòl 

3 per a les instal·lacions en la illa definida entre els carrers Narcís Monturiol, Àngel 

Guimerà, Ignasi Iglesias i Sant Joan es determina un índex d’edificabilitat neta 

de 2 m2st / m2 sòl. 

 

Art. 86. Sistema de serveis tècnics i ambientals. Clau TA 

 

1. Definició i identificació: Comprèn els equipaments destinats a serveis tècnics, ambientals i de suport al 

transport d’aigua per al rec. Són les instal·lacions complementàries a les xarxes de subministrament d’aigua, gas, 

electricitat i altres subministraments: plantes de captació d’aigües, dipòsits, subcentral elèctrica, estacions 

transformadores, serveis de depuració o de tractament de residus, abocadors, plantes de classificació, serveis de 

telecomunicacions, radio emissió i georeferenciació, instal·lacions fixes de GPS i antenes de telefonia.  Poden 

incloure així mateix aparells mecànics de transport de persones com escales mecàniques, ascensors i similars 

destinats a salvar el desnivell del terreny. 

 

2. El sòl destinat a sistema d’infrastructures podrà ser de titularitat pública o privada. 

 

3. En l'obtenció, el finançament, la construcció, l'ús, l'explotació i la conservació de les infrastructures s'observarà 

allò establert en aquestes Normes, en els plans especials que es desenvolupin i en la legislació sectorial vigent 

per a cadascuna de les matèries. 

 

4. Les condicions que regulen l'entorn de les infrastructures es regiran pel que disposa la legislació sectorial 

vigent, així com també per les corresponents disposicions urbanístiques i especials dels plans que desenvolupin 

algun dels sectors on s'ubiquen. 

 

5. Quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d'algun dels serveis abans definits, es 

podrà qualificar de sistema d'infrastructures el sòl necessari seguint el que es disposa la legislació urbanística 

vigent. El pla especial redactat vetlla pel manteniment de les condicions ambientals i d'impacte paisatgístic del 

sector afectat. S’estarà així mateix a tot allò previst a l’Ordenança sobre instal·lacions de radiotelecomunicacions 

de Matadepera aprovada en data 27/07/2006. 

 

6. Quan la implantació i desenvolupament d’alguna de les infrastructures abans mencionades s’hagi de situar en 

sòl classificat com a no urbanitzable caldrà respectar, a més del que s’estableix als apartats anteriors, tot allò 

previst als articles destinats a aquest tipus de sòl. 

 

7. Usos compatibles: aquells estrictament vinculats amb les instal·lacions de cadascun dels serveis de que es 

tracti, amb les condicions de funcionament específicament regulades a la legislació tècnica corresponent. 

 

8. Condicions d'ordenació i edificació: les condicions d'ordenació i edificació s'ajustaran a les definides pel 

sistema d'equipaments. 

 

Art. 87. Condicions d’us i funcionals dels serveis tècnics i ambientals 

 

1. Només s’admetran els usos directament vinculats amb la instal·lació o servei de que es tracti, amb les 

condicions de funcionament específiques, regulades en la legislació tècnica sobre la matèria. 

 

2. En aquells sòls previstos de forma contigua a camins d’accés al Parc Natural s’admetrà, previ informe 

favorable del servei de Parc de la Diputació de Barcelona, l’arranjament d’espais destinats a l’estacionament de 

vehicles. 

 

3. Els espais lliures d’edificacions o instal·lacions que constitueixen l’entorn d’aquests serveis rebran un 

tractament com qualsevol altre jardí privat i s’ajustaran a les normatives d’aquests.  

 

Art. 88. Mesures particulars de protecció dels serveis tècnics i ambientals 

 

1. L’espai de protecció de línies d’alta tensió aèries tindrà l’amplada que resulti de l’aplicació de la legislació 

vigent, i que es grafia en els corresponents plànols normatius. 

 

2. L’espai de protecció de les conduccions subterrànies d’alta tensió serà la que resulti de la legislació vigent, 

que quedarà centrada en l’aresta exterior de la conducció o la seva projecció. Aquest espai serà no edificable. 

Tanmateix, en sòl urbà, l’espai de protecció per aquestes conduccions pot quedar delimitat per les alineacions 

d’edificació assenyalades. 
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Art. 89. Condicions d’ús i subgrups dels serveis tècnics i ambientals. Claus TA, TA1 al TA5 

 

1. Classifiquem els serveis tècnics i ambientals segons la seva tipologia d’ús. Hi ha els següents subgrups: 

 

2. Serveis tècnics, clau TA: serveis tècnics sense ús assignats.  

 

3. Serveis tècnics Aigua, clau TA1: comprèn tots aquells dipòsits d’aigua, o utilitats lligades aquest ús.   

 

4. Serveis tècnics Energia, clau TA2: comprèn totes les estacions transformadores i de distribució d’energia 

elèctrica. 

5. Serveis tècnics Depuració, clau TA3: comprèn l’estació de bombeig d’aigües brutes cap a la depuradora de 

Matadepera i el propi EDAR. 

  

6. Serveis tècnics Residus, clau TA4: comprèn totes les instal·lacions de la deixalleria municipal.  

 

7. Serveis tècnics Comunicacions radio elèctriques, clau TA5: comprèn la ubicació d’una antena de telefonia 

mòbil i una caseta de la telefònica.  

 

 

SECCIÓ QUARTA: SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

 

Art. 90. Sistema d’espais lliures. Definició i característiques generals 

 

1. El Sistema d'espais lliures del municipi de Matadepera inclou aquells sòls que, localitzats estratègicament en 

les diferents àrees del municipi, permeten estructurar una xarxa d'espais forestals, agrícoles i zones verdes 

urbanes interelacionada a través de l'ordenació d'eixos cívics i carrers per a vianants, itineraris paisatgístics i 

altres recorreguts per a vianants i que permeten espais per a l’esbarjo, el lleure i l’esport dels ciutadans del 

municipi. Així mateix inclou, dins del sistema d'espais lliures, el sistema hidrogràfic en atenció a les 

característiques físiques i geomorfològiques de la xarxa hidrogràfica del municipi. 

 

2. El sistema d'espais lliures ordena els espais de lleure i esbarjo dels ciutadans, alhora que determina la imatge 

final de la ciutat i del seu entorn no urbanitzat. 

 

3. El present Pla estableix les determinacions generals del sistema d'espais lliures, sense perjudici del que 

estableixi de forma més específica la legislació sectorial vigent en cadascuna de les respectives matèries que 

afectin a aquest sistema. 

 

4. El POUM estableix diferents subgrups de sistemes lliures descrits en l’article següent. 

 

Art. 91. Condicions d’ús i subgrups d’espais lliures, zones verdes. Claus VP1, VP3 

 

1. Sistema d’espais lliures / zones verdes – Parcs, clau VP1: comprèn aquesta zona els espais lliures públics, 

amb caràcter d’espai natural vinculat a la proximitat del Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac. El seu ús està 

destinat a ser un espai que permeti connectar ecològicament el Parc Natural amb la resta del territori. El POUM 

els ha inclòs en sòl urbà. 

 

2. Sistema d’espais lliures / zones verdes – Jardins urbans, clau VP3: comprèn aquesta zona els espais 

lliures públics, destinats als jardins, parcs urbans, arbrat o altres actuacions semblants, dedicats al lleure, repòs o 

esbarjo dels ciutadans. Sense perdre en cap cas la naturalesa de domini públic, només s’admeten els usos 

públics i els usos col·lectius destinats a les finalitats exposades anteriorment.  El POUM els ha inclòs en sòl urbà. 

 

3. Als sistemes d’espais lliures i zones verdes (Claus VP1 i VP3), sense pèrdua del domini públic, i sense 

perjudici de la possibilitat d’establir-ne règim concessional, només s’admeten els usos públics i les edificacions 

admeses respectant les següents condicions: 

 

c) Les edificacions no ultrapassaran l’ocupació del cinc per cent (5%) de la superfície del parc en 

servei en el moment en què hom les projecti 

d) L’alçada màxima de les edificacions o instal·lacions serà de (9) metres. 

e) La xarxa de servei i estacionament a l’aire lliure no rebassarà el cinc per cent (5%) de la 

superfície qualificada. 

f) S’admeten les instal·lacions de radio comunicació que es puguin seleccionar per mitjà de pla 

especial i, en aquest supòsit, podran depassar puntualment l’alçada de (9) metres sempre i quan 

no s’ultrapassi l’ocupació del cinc per cent (5%) de la superfície del parc. 

g) S’admet l’ús d’aparcament en el cent per cent del subsòl dels parcs. 

 

La limitació del cinc per cent (5%) referida a les lletres a, b, c i d d’aquest apartat s’ha d’entendre per a la 

globalitat o conjunt dels edificis i instal·lacions referides a un mateix parc. 

 

En els casos de rieres o torrents en clau HI on part de la seva llera correspon a sistemes d’espais lliures (claus 

VP1 i VP3) tant en sòl urbà com urbanitzable no podrà construir-se cap tipus d’edificació ni estructura sobre 

aquests i la respectiva zona de servitud, no podent comptar els mateixos amb cap qualificació que contempli 

edificabilitat o la possibilitat d’implantar estructures amb caràcter permanent. 
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Així mateix, en cap cas podrà procedir-se al cobriment d’aquests terrenys, a excepció de l’encreuament amb la 

vialitat i quan es justifiqui degudament per afeccions a persones i béns preestablerts, havent de comptar en 

aquest cas amb la prèvia i preceptiva autorització emesa pel corresponent organisme gestor de Conca. 

 

4. En aquells sistemes d’espais lliures i zones verdes (Claus VP1 i VP3) previstos de forma contigua a camins 

d’accés al Parc Natural s’admetrà, previ informe favorable del servei de Parc de la Diputació de Barcelona, 

l’arranjament d’espais destinats a l’estacionament de vehicles. 

 

5. En tots dos casos (clau VP1 i clau VP3) i com a ús compatible en el subsòl s’admetrà la construcció 

d’aparcament i instal·lacions destinades a l’estacionament de vehicles. 

 

 

Art. 92. Usos i condicions que han de complir els Parcs. Clau VP1 

 

1. Els terrenys destinats a parcs d’espais lliures quedaran vinculats a aquest destí, i constituiran elements de 

cessió obligatòria i gratuïta al servei del polígon o sector de planejament corresponent. 

 

2. Es seguirà les condicions ambientals establertes en les àrees de sòl no urbanitzable d’interès ecològic i 

paisatgístic (Clau 24). Aquestes, al mateix temps, segueixen les normes establertes en el Pla especial de 

protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac.  

 

3. Es respectarà i mantindrà l’arbrat autòcton dels parcs, seguint les condicions ambientals exigides i explicades 

en l’informe ambiental. En tot cas es seguirà les normes establertes als articles 38 i 215 de la present normativa. 

S’aplicarà la mesura de protecció establerta en la zona de protecció ambiental. En cap cas s’acceptaran espècies 

bioinvasores.   

 

Art. 93. Usos i condicions que han de complir els Jardins urbans. Clau VP3 

 

1. Els terrenys destinats a jardins urbans d’espais lliures quedaran vinculats a aquest destí, i constituiran 

elements de cessió obligatòria i gratuïta al servei del polígon o sector de planejament corresponent. 

 

2. L’arbrat comprés en aquesta zona es mantindrà i repoblarà amb les espècies vegetals pròpies del lloc, 

procurant mantenir en tot moment la màxima protecció de l’arbrat i el paisatge.  

 

3. Els parcs urbans assenyalats en el Plans Parcials hauran d’acomplir amb caràcter preceptiu un percentatge 

de concentració del 50% en una peça de dimensió mínima que permeti la inscripció d’una circumferència de radi 

15 metres. 

 

4. Es procurarà respectar i mantenir l’arbrat autòcton dels parcs, seguint les condicions ambientals exigides i 

explicades en l’informe ambiental. En tot cas es seguirà les normes establertes a l’article 38 de la present 

normativa. En cap cas s’acceptaran espècies bioinvasores, ja que poden posar en perill l’ecosistema del Parc 

Natural, proper al jardins urbans.  

 

Art. 94. Traspàs d’ús de parcs a jardins urbans 

 

1. En qualsevol cas que el municipi necessiti més espais de lleure i esbarjo per als ciutadans, o zones verdes en 

concepte de jardí urbà vinculat a la urbanització del municipi i aquests siguin traspassats dels Parcs, hauran de 

complir al menys les dues condicions següents: 

 

 a) No podran situar-se en terrenys amb pendent superior al 20 %. 

 b) No podran situar-se en franges de protecció de línies d’alta tensió. 

 

2. En qualsevol cas el traspàs d’ús de parc a jardí urbà es farà dins les normatives ambientals i de manteniment 

de les àrees naturals del municipi i amb la seva relació amb el Parc Natural.  

 

Art. 95. Sistema hidrogràfic. Clau HI. Definició i característiques principals 

 

1. Comprèn les rieres i torrents i els espais laterals que constitueixen el seu curs i llit. Així com aquells altres 

terrenys necessaris per a la seva protecció. El POUM amb caràcter general l’inclou dins la classificació de sòl no 

urbanitzable. Només en els casos de rieres o torrents en clau HI on part de la seva llera correspon a sistemes 

d’espais lliures (claus VP1 i VP3) s’han inclòs en sòl urbà. 

 

2. El sòl qualificat de sistema hidrogràfic serà de titularitat pública excepte en els casos que es pugui acreditar la 

titularitat privada 

 

3. Aquest POUM contempla el sistema hidrogràfic dins del sistema d'espais lliures únicament per les seves 

característiques físiques i geogràfiques. Conseqüentment no tindrà la consideració de zones verdes, als efectes 

del que estableix l'article 95 de la LU. 
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4. En la gestió, el finançament, la urbanització, l'ús i la conservació dels rius i rieres, canals i barrancs, 

s'observarà allò que disposen aquestes Normes, la legislació sectorial vigent i les corresponents disposicions 

urbanístiques que es puguin establir mitjançant planejament especial, sense perjudici del que determinin aquelles 

altres administracions amb competències sobre aquesta matèria. 

 

5. Usos compatibles: els necessaris per acomplir amb la funció d'adequar els traçats i els marges així com aquells 

per a dur a terme les canalitzacions oportunes. 

 

6. Condicions d’ordenació: els espais adscrits a aquest sistema no són edificables, excepció feta de les  

instal·lacions al servei del sistema corresponent. En els casos de rieres o torrents en clau HI on part de la seva 

llera correspon a sistemes d’espais lliures (claus VP1 i VP3) tant en sòl urbà com urbanitzable no podrà construir-

se cap tipus d’edificació ni estructura sobre aquests i la respectiva zona de servitud, no podent comptar els 

mateixos amb cap qualificació que contempli edificabilitat o la possibilitat d’implantar estructures amb caràcter 

permanent. 

 

Així mateix, en cap cas podrà procedir-se al cobriment d’aquests terrenys, a excepció de l’encreuament amb la 

vialitat i quan es justifiqui degudament per afeccions a persones i béns preestablerts, havent de comptar en 

aquest cas amb la prèvia i preceptiva autorització emesa pel corresponent organisme gestor de Conca. 

 

7  D‘acord amb l’article 6 del Reial Decret 849/1986 (RDPH), els marges de les lleres públiques estan subjectes, 

en tota la seva extensió longitudinal: 

 

a) a una zona de servitud de 5 metres d’amplada per a ús públic. Aquesta zona te les finalitats establertes 

a l’article 7.1 del RDPH. Qualsevol actuació en ella estarà sotmesa a l’especificat a l’article 7.2. del 

RDPH. Les autoritzacions per a les plantacions d’espècies arbòries en aquesta zona, requerirà 

autorització administrativa prèvia. 

 

b) a una zona de policia de 100 metres d’amplada a la qual es condicionarà l’ús del sòl i de les activitats 

que es desenvolupin, segons allò establert en l’article 9 del RDPH. Totes les obres i intervencions 

realitzades en aquesta zona hauran de sol·licitar la corresponent autorització per part de l’organisme 

hidràulic competent, mitjançant expedient instruït per l’Agència Catalana de l’Aigua. Les actuacions sobre 

les lleres públiques hauran de tenir en compte l’establert als “Criteris d’Intervenció en Espais Fluvials” 

redactades per l’Agència Catalana de l’Aigua, el març de 2002. 

 

8. De forma expressa es prohibeixen els moviments de terres i les desforestacions de marges. Amb caràcter 

general es garantirà la conservació de la vegetació autòctona de ribera, així com les seves condicions per la seva 

regeneració i millora. 

 

9. L'abocament o conduccions de residus agrícoles, ramaders, industrials o residencials es realitzarà de forma 

controlada amb la  corresponent depuradora i conduccions de forma subterrània assegurant la netedat i 

continuïtat de les condicions naturals i assegurant la no contaminació de les capes freàtiques. Requerirà llicència 

municipal i autorització d’abocament de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

10. Les administracions públiques competents per raó de la matèria establiran les mesures d'intervenció 

adequades per a la realització dels projectes de sanejament i de canalització dels rius i torrents, seguint els 

objectius i les funcions de regeneració i recuperació dels traçats naturals tot permetent el pas de vianants i el pas 

restringit de vehicles en aquells casos en què aquest Pla ho preveu expressament o s'estimi pertinent. 

 

11. Les rases que es realitzin per la conducció de l'aigua, vinculades a l'activitat agrícola o forestal, no formaran 

part del sistema hidrogràfic.  No obstant, en la seva execució es garantirà el sistema natural del recorregut de les 

escorrenties d'aigua, de forma que les actuals conques dels rius i els torrents, no es vegin afectades 

significativament pel possibles canvis de superfície de recepció. 

 

 

SECCIÓ CINQUENA: SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC 

 

Art. 96. Sistema d’habitatge dotacional públic, clau HD. 

 

1. Aplega les reserves de sòl destinades a habitatges públics destinats a satisfer els requeriments temporals de 

col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o d’emancipació justificades en les polítiques socials tal 

com estableix l’article 34.3 de la LU.  

 

2. Aquest POUM no preveu de forma específica sòl directament atribuït al sistema d’habitatge dotacional públic. 

En el supòsit  que el municipi consideri necessari dotar-se de sòl d’habitatge dotacional públic aquest podrà ser 

traspassat del sistema d’equipaments amb la possibilitat d’ocupar un màxim del 5% de la dotació total 

d’equipaments. 
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CAPÍTOL III: REGULACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ 

 

SECCIÓ PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS 

 

Art. 97. Definició i tipus 

 

1. Aquest POUM, com a criteri general, classifica com a sòl urbà el que ja ho era en el planejament anterior que 

es revisa, així com el que ja ha estat sotmès al procés d'integració al teixit urbà i que, en conseqüència, o bé 

compta amb tots els serveis urbanístics bàsics, una xarxa viària que permet l'accés rodat i amb abastament 

d'aigua, evacuació d'aigües i subministrament d'energia elèctrica, o bé està comprès en àrees consolidades per 

l'edificació almenys en dues terceres parts de llur superfície edificable.  

 

2. En alguns casos molt concrets s’ha incorporat sòl que prové de sòl no urbanitzable: 

 

 a) nou sòl de l’atermanamanet signat amb el municipi veí de Terrassa. 

 b) cessions d’espais lliures anteriors. 

 c) sistemes de rieres que es pretenen recuperar com a espais lliures. 

 

3. En altres casos molt concrets i deguts a condicions orogràfiques, s’ha traspassat sòl urbà a sòl no urbanitzable,  

 

4. Els serveis als quals es refereix el primer paràgraf són els previstos a l'article 26 de la LU i han de tenir les 

característiques adequades per a l’ús previst per aquest POUM. Així mateix aquest Pla classifica com a sòl urbà 

aquells terrenys que, en execució del planejament que els és d'aplicació, assoleixin el grau d'urbanització previst 

en el mateix. 

 

Art. 98. Determinació i ordenació del sòl urbà (SUC i SNC) 

 

1. Els límits del sòl urbà, les seves zones, els sistemes, polígons d’actuació i sectors delimitats pel seu posterior 

desenvolupament, es defineixen en els plànols de qualificació del sòl. 

 

2. Cada unitat de zona porta l'indicador alfanumèric o clau que, d'acord amb les categories que s'estableixen, la 

defineix i n'estableix les condicions de parcel·lació, edificació i ús. 

 

3. Complementàriament a la definició de les zones, per a l'execució i el desenvolupament del sòl urbà 

s'assenyalen i delimiten polígons d'actuació. Les seves condicions d'ordenació i gestió es detallen en els articles 

corresponents. 

 

4. Les condicions normatives de cada qualificació estan definides en els articles corresponents de cada una i en 

les fitxes o convenis, en cas d’existir, generats en cada sector de desenvolupament.  

 

5. El sòl urbà conté dues categories: sòl urbà consolidat (SUC) i sòl urbà no consolidat (SUNC). 

a) Té la consideració de sòl urbà consolidat (SUC) tot terreny que tingui la condició de solar d'acord amb la 

definició prevista als articles 29 i 30 de la LU, així com als terrenys als quals només manca, per a assolir la 

condició de solar, completar o acabar la urbanització en els temes assenyalats per l'article 29a de la LU, tant si 

han estat inclosos amb aquesta finalitat en un polígon d'actuació urbanística o en un pla de millora urbana com si 

no ho han estat. 

 

b) Té la consideració de sòl urbà no consolidat (SNC) la resta de sòl classificat com a urbà, que no tingui la 

consideració de consolidat d'acord amb l'apartat anterior. El sòl urbà consolidat esdevé no consolidat quan el 

planejament general l’incorpora en un sector de millora urbana o en un polígon d’actuació urbanística , o quan 

deixa de complir les condicions establertes en els paràgrafs b i d de l’article 29 de la LU com a conseqüència de 

la nova ordenació. 

 

Art. 99. Deures i cessions gratuïtes dels propietaris en sòl urbà consolidat 

 

1. Els propietaris de sòl urbà consolidat tenen el dret d'executar o d’acabar les obres d'urbanització, per tal que 

els terrenys assoleixin la condició de solars, i d’edificar aquests sota les condicions establertes per la LU i per 

aquest POUM i pel planejament derivat aprovat conforme a aquest Pla. Hauran d'acabar o de completar a llur 

càrrec la urbanització necessària, sota el principi de la distribució equitativa de les càrregues i beneficis 

urbanístics, i hauran d’edificar els solars dins els terminis que hagi fixat aquest Pla, el planejament derivat o, si 

existeix, d’acord amb les determinacions del PAUM. 

 

2. La simultaneïtat de les obres d’edificació i les d’urbanització o de reurbanització serà possible quan aquestes 

es garanteixin adequadament, un cop executats prèviament els elements d’urbanització que ho possibilitin. Les 

condicions que estableixin les llicència municipals, al respecte, es podran fer constar al Registre de la Propietat, 

d’acord amb la legislació hipotecària. 
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Art. 100. Deures i cessions gratuïtes dels propietaris en sòl urbà no consolidat 

 

1. Els propietaris de terrenys en sòl urbà no consolidat hauran de cedir obligatòriament i gratuïta a l’administració 

actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic dels àmbits d’actuació inclosos en sectors de 

millora urbana o en polígons d’actuació urbanística (incloent les actuacions aïllades previstes) que tinguin per 

objecte alguna de les finalitats a les que fa referència l’article 68.2.a de la LU. 

 

2. Els propietaris de sòl urbà no consolidat tindran també els següents deures: 

 

a) Repartir equitativament els beneficis i càrregues derivats del planejament. 

 

b) Cedir obligatòria i gratuïtament a l’Ajuntament tot el sòl reservat pel planejament per a sistemes 

urbanístics locals inclòs en l’àmbit de desenvolupament en el qual llurs terrenys resultin inclosos. L’àmbit 

és el del polígon d’actuació o bé el sector de millora urbana, els quals poden ser físicament discontinus. 

 

c) Cedir obligatòria i gratuïtament a l’Ajuntament el sòl necessari per a l’execució dels sistemes 

urbanístics generals que aquest POUM inclou en l’àmbit d'actuació en què siguin compresos els terrenys. 

 

d) Costejar i, si escau, executar la urbanització, sens perjudici del dret a rescabalar-se de les despeses 

d'instal·lació de les xarxes d'abastament d'aigua, de subministrament d'energia elèctrica, de distribució de 

gas –si escau- i la infrastructura de connexió a les xarxes de telecomunicacions a càrrec a les empreses 

subministradores, en la part que, segons la reglamentació específica d'aquests serveis, no hagi d'anar a 

càrrec dels usuaris. 

 

e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic. 

 

f) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l’habitatge protegit que 

eventualment li correspongui. 

 

g) Conservar les obres d'urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en els supòsits en 

què s'hagi assumit voluntàriament aquesta obligació, o bé ho imposin justificadament aquest Pla o el 

Programa d'actuació urbanística municipal, vinculant-la objectivament a la manca de consolidació del sòl 

o a la insuficiència de la urbanització. 

 

3. Els propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d'actuació urbanística estan obligats a cedir 

gratuïtament a l'Ajuntament, de manera prèvia a l'edificació, únicament els terrenys destinats a carrers o 

qualsevol altre tipus de via de sistema de comunicació o llurs ampliacions que siguin necessaris perquè aquest 

sòl adquireixi la condició de solar. 

4. Els propietaris de sòl urbà no consolidat han de participar en els costos d’implantació de les infrastructures de 

transport públic, en els casos en què la promoció urbanística hagi de donar lloc a una actuació la magnitud de la 

qual obligui a redefinir o ampliar les dites infrastructures i llurs connexions, com a conseqüència de la mobilitat 

generada. 

 

Art. 101. Zones en sòl urbà 

 

1. En el sòl urbà, la regulació detallada dels usos i condicions d’edificació dels sòls no adscrits a carrers, jardins i 

espais lliures públics, equipaments i dotacions col·lectives, s’ha realitzat per zones, sent normatiu el 

corresponent plànol i aquestes normes. 

 

2. La delimitació en zones s‘ha fet de conformitat amb els objectius urbanístics fixats en la memòria justificativa 

del POUM. 

 

3. La qualificació amb un tipus de zona respon a les condicions d’edificació i tipus d’ordenació de l’edificació 

majoritàriament dominant al sector, perseguint mantenir la morfologia urbana i evitant distorsions en la intensitat 

d’edificació del sector per augments d’alçada o de menor superfície de la parcel·la mínima edificable. 

 

Art. 102. Abast de les condicions d’edificació de les zones 

 

1. Les condicions d’edificació establertes per a les diverses zones són d’aplicació per als edificis o obres de nova 

planta.  

 

2.  En les construccions i instal·lacions que tinguin un volum d’edificació disconforme amb els paràmetres 

imperatius d’un nou planejament urbanístic, però que no quedin fora d’ordenació, s’hi han d’autoritzar les obres 

de consolidació i rehabilitació i els canvis d’ús, sempre d’acord amb les condicions bàsiques del nou planejament. 

Tot segons article 102.4 de la LU. 

 

Art. 103. Tipus d’ordenació de l’edificació 

 

1. Els tipus d’ordenació de l’edificació es regulen en les Ordenances de Volum, i són els següents: 

 

a) Edificació segons alineació de vial: Correspon a una edificació entre mitgeres, tot al llarg dels 

carreres o vials, regida bàsicament per l’alçada màxima en funció de l’amplada del carrer o vial, i per la 

fondària edificable. 
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b) Edificació aïllada: Edificació aïllada, establerta en atenció a la forma i superfície de la parcel·la i 

regulada bàsicament parant esment en els següents factors: alçada màxima, intensitat neta d’edificació 

sobre parcel·la, percentatges màxims d’ocupació de parcel·la i separació a les partions o límits. 

 

c) Composició de volums o edificació volumètrica específica: Edificació determinada mitjançant un 

coeficient d’edificabilitat neta que s’ha concretat per a cada unitat d’edificació de zonificacions concretes 

en sòl urbà.  

 

Art. 104. Caràcter dels volums màxims 

 

1. Les condicions d’edificació establertes per a cada tipus fixen, complint-les totes elles alhora, els màxims 

envoltants del volum edificable permès. 

 

2. Les envoltants de volum estableixen uns límits que no poden ser ultrapassats. Tanmateix, aquests límits no 

són obligatoris fins al seu màxim valor, ni en les obres de nova planta ni en les d’ampliació, llevat d’aquells 

supòsits en que una norma específica imposi explícitament el deure d’edificar fins als límits màxims. 

 

Art. 105. Edificabilitat neta i intensitat d’edificació 

 

1. L’índex d’edificabilitat neta és la relació que hi ha entre la superfície de sostre edificable i el màxim de sòl 

destinat a aprofitament i a usos privats, en un sector o àmbit de sòl urbà i urbanitzable. 

 

2. La intensitat neta d’edificació és la relació que hi ha entre la màxima superfície de sostre edificable i la 

superfície d’una parcel·la. 

 

3. L’índex d’intensitat neta d’edificació per parcel·la és el resultant de dividir l’edificabilitat màxima permesa en 

cada parcel·la per la seva superfície. L’edificabilitat màxima permesa resulta de distribuir entre totes les 

parcel·les l’edificabilitat de cada unitat de zona. Aquesta distribució ve efectuada per la composició de volum o 

igual intensitat d’edificació a les parcel·les. 

 

4. En el còmput de l’edificabilitat s’inclouran les superfícies de totes les plantes inclòs l’espai sota coberta per 

sobre de la planta soterrani que tinguin alçada igual o superior a 1,90 metres. En l’edificabilitat també es 

computarà el 50% de la superfície dels cossos sortints semitancats i oberts, així com dels porxos i terrasses 

cobertes. Els espais interiors no edificats (celoberts, patis de ventilació, ulls d’escala, dobles espais...) no 

computaran, a excepció d’aquells amb una superfície inferior a 4 m2 que es computaran totalment a la superfície 

edificable.  

 

5. L’edificabilitat total a les parcel·les en pendent, no ultrapassarà la que resultés de l’edificació en un terreny 

d’iguals dimensions i horitzontal. 
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SECCIÓ SEGONA. NUCLI ANTIC. CLAU 1 

 

Art. 106. Definició 

 

1. Comprèn les zones del centre tradicional de la població de Matadepera, la seva extensió natural d’habitatge 

entre mitgeres i de creixement lineal al llarg del carrer amb una clara vocació plurifamiliar. En aquestes zones es 

pretén la conservació de l’estructura urbana i edificatòria. 

 

2. L’edificació seguirà les condicions existents, tant arquitectòniques com tipològiques i garantirà la composició i 

la conservació de façanes, les característiques distributives de l’edificació, i el manteniment i protecció de jardins 

i patis. 

 

Art. 107. Tipus d’ordenació 

 

El tipus d’ordenació aplicada a aquesta zona és el d’alineació de vial excepte que a les fitxes dels sectors de la 

documentació gràfica s’indiqui un altre tipus d’ordenació. 

 

Art. 108. Condicions d’edificació 

 

1. Alineacions: Les alineacions seran les definides pels plànols d’ordenació i qualificació detallada (Escala 

1/2000). Si de les alineacions definides en resultessin mitgeres al descobert aquestes s’hauran d’acabar amb 

materials de façana. Es prohibeixen els acabaments amb envà pluvial vist, i els lliscats i revestiments superficials 

de mal comportament a la intempèrie.  

 

2. Nombre de plantes i alçada reguladora 

 

a) El nombre de plantes es defineix en els corresponents plànols d’ordenació i qualificació detallada 

(Escala 1/2000). En els edificis s’admet la construcció d’unes golfes o espais sota coberta, habitables 

emplaçades sota la coberta màxima. Tanmateix, per a incloure-hi estances pròpies de l’habitatge hauran 

de complir les condicions mínimes de llum, assolellament, aïllament i ventilació. En aquells casos en què 

s’opti per una solució de tipus dúplex a les dues últimes plantes (segona i sota coberta) un mínim del 

60% de la superfície de l’habitatge s’haurà de desenvolupar a la planta segona. 

 

b) Alçada reguladora: 
PB + 1 PP + SC .............................................................................7,30 m 

PB + 2 PP + SC.............................................................................10,30 m 

 

 

 

c) Alçada lliure interior mínima: 
Planta baixa:  Ús habitatge ....................................................2,65 m 

 Ús comercial o altres ...................................... 3,00 m 

Planta pis: ............................................................................. 2,65 m 

Sota Coberta: ....................................................2,50 m (en general) 

 

En aquelles estances que tinguin el sostre formant pendent, s’admetrà excepcionalment que els 2,50 m ho sigui 

de mitjana, amb un mínim de 1,90 m 

 

L’arrencada de la línia de coberta no es situarà en cap cas a més d’un metre a comptar des de la cara superior 

del darrer forjat. En cas que l’edifici limiti amb més d’un vial aquesta norma serà aplicable a totes les façanes de 

l’edifici. 

 

3. Façana mínima: La longitud de façana mínima per a que la parcel·la sigui edificable es fixa en 4,50 metres. 

 

4. Fondària màxima edificable: La fondària màxima edificable es determina gràficament en els plànols 

d’ordenació i qualificació detallada (Escala 1/2000). 

 

5. Espai lliure a l’interior d’illa: no edificable. S’hi admet només la construcció en planta baixa d’un cos auxiliar 

que no sobrepassi una ocupació del 15% del sòl lliure d’edificació de la parcel·la amb una alçada igual a la de la 

planta baixa de l’edificació principal amb un màxim de 3,30 metres. L’edificació auxiliar podrà annexionar-se a la 

principal i tenir els mateixos usos d’aquesta. Mitjançant la redacció d’un Pla Especial, aquest espai lliure interior 

d’illa podrà ser ocupat en planta baixa per usos públics i col·lectius adscrits als sistemes de parcs i jardins, així 

com equipaments i aparcament públic. El pla Especial haurà de regular els usos i les edificacions públiques i 

raonar les incompatibilitats que en poguessin sorgir amb les edificacions que l’envolten. El pati interior d’illa serà 

edificable en planta soterrani. 

 

6. Cossos i elements sortints 

 

a) Únicament s’admeten sobre el carrer els balcons obertes que no sobresurtin més de quaranta-cinc 

centímetres (45 cm). La seva llargada serà de com a màxim d’un metre i mig (150 cm). 
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b) En el pati d’illa únicament s’admeten els cossos sortints oberts el vol dels quals no superi un vintè (1/20) 

del diàmetre del cercle inscribible a l’espai interior d’illa, amb un vol màxim, en tot cas, d’un metre i vint 

(120 cm). 

 

c) Els balcons tindran el laterals ortogonals a la façana. 

 

 

7. Característiques estètiques i de composició 

 

a) Les edificacions es projectaran seguint les característiques formals de les existents, disposant els buits 

no com a resultat del procés constructiu o de l’ús intern, sinó de condicions de composició de la façana. 

 

b) Les sol·licituds de llicència d’edificació millora o reforma, s’acompanyaran dels alçats de les cases 

veïnes. 

 

c) Queden prohibides les tanques publicitàries, en tot s’estarà a la normativa general sobre tanques al Títol 

III, Capítol 1 

 

d) Relació buit - ple: En les façanes predominarà el ple sobre el buit, tant a les plantes baixes com a les 

plantes pis. En cada planta, la superfícies dels forats serà com a màxim, el 50 % de la superfície de la 

façana corresponent. S’exceptuen del compliment d’aquesta normativa les plantes baixes amb entrada 

de garatge o amb establiment comercial. 

 

e) Obertures: Els elements de forat a utilitzar a les plantes pis són els balcons i les finestres. Els forats 

seran rectangulars. En les obres de reforma, si les obertures originals són amb arc rebaixat o de mig 

punt es procurarà mantenir. Es podrà utilitzar l’arc de mig punt o rebaixat quan hi hagi preexistències en 

el mateix tram de carrer. Els forats hauran d’estar separats de la mitgera una distància mínima de 60 cm, 

àdhuc els de la planta baixa.  

 

f) Materials: Els acabats de façana es faran amb revestiments continus de pastes hidràuliques (tipus 

arrebossat i estucat). S’admet la pedra natural o artificial com a solució de sòcol, excepte les d’acabat 

brillant. El material de façana serà homogeni, diferenciant-se si es vol el sòcol amb una alçada màxim 

d’un metre (100 cm). En les obres de reforma o ampliació el tractament de la façana serà unitari, la part 

nova tindrà en compte els materials de la façana originària. No s’admetran les façanes acabades en 

obra vista així com solucions de mur cortina en vidre. 

 

g) Color: S’admeten com a colors de façana els de la gamma dels ocres, terrossos, els beiges i el blanc i 

d’altres que puguin sintonitzar amb els colors dels edificis de l’entorn. 

 

8. Solucions compositives: excepcionalment es podran autoritzar solucions compositives diferents de les 

recollides en aquestes normes sempre que s’adjunti l’informe favorable de la Comissió de Paisatge Urbà de 

Matadepera. 

 

Art. 109. Condicions d’ús 

 

1. Les plantes baixes s’hauran de destinar a local excepte en aquelles parcel·les amb línia de façana inferior a 

6,00 metres existents amb anterioritat a l’aprovació inicial d’aquest POUM. 

 

2.1  Als espais i carrers determinats a continuació s’admetrà de forma única i exclusiva en planta baixa l’ús 

comercial o recreatiu (excepte discoteques i bingos).   

 

a) Sant Joan (des de Montserrat fina a la cruïlla amb Sant Llorenç) 

b) Sant Llorenç (des de la cruïlla amb Sant Joan fins a la plaça Sant Jordi) 

c) Carretera de Terrassa (des de Sant Quirze / Jaume I fins al carrer Sant Joan) 

d) Pere Aldavert (des de Sant Joan fins a Àngel Guimerà) 

e) Sant Isidre (des de carretera de Terrassa fins a la Plaça Can Baldiró) 

f) Plaça de Can Baldiró 

g) Antoni Genescà (incloent el perllongament fins a Plaça de les Arts) 

h) Passatge del Rellotge 

i) Ramon Mias 

j) Plaça de les Arts 

 

2.2  Als edificis existents amb anterioritat a l’aprovació inicial d’aquest Pla on actualment existeix l’ús d’oficines, 

s’admetrà el seu manteniment fins i tot en el supòsit de renovació de l’edificació. 

 

3. En la resta de carrers i espais no inclosos a l’apartat 2 d’aquest article, els usos que es permeten són els 

següents: 

  

1er. Habitatge. Es permet en totes les seves categories. 

2on. Residencial. S’admet. 

3er. Comercial. S’admet. 

4rt. Sanitari. S’admeten el dispensaris, consultoris i centres sanitaris especialitzats. 

5è. Recreatiu. S’admet, a excepció de les discoteques i bingos. No s’admet l’ús recreatiu a l’espai lliure d’interior 

d’illa. 

6è. Esportiu. S’admet. 
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7è. Religiós i Cultural. S’admet. 

8è. Oficines. S’admet. 

9è. Industrial. S’admeten i són compatibles únicament les indústries de primera i segona categoria d’acord amb 

les disposicions previstes a la secció segona del Capítol II del Títol III d’aquestes normes. 

 

 

  

Art. 110. Ús del Subsòl, garatges i aparcaments  

 

1. Sense detriment d’allò exposat a l’article 39 de la LU, en aquesta qualificació del sòl s’hauran de preveure 2 

places d’aparcament per habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil destinada a usos comercials o d’oficines a 

ubicar sota rasant (en soterrani o subsòl). 

 

2. Estan exemptes aquelles edificacions amb línia de façana a vial igual o menor de 10 metres lineals en 

parcel·les existents amb anterioritat a l’aprovació inicial del present POUM, on no serà obligada l’execució de 

l’aparcament sota rasant. 

 

3. L’Ajuntament podrà eximir de la necessitat de construir una nova planta d’aparcament sempre que s’hagi 

assolit el 80% del nombre mínim de places d’aparcament que determinen aquestes normes. 
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SECCIÓ TERCERA. ORDENACIÓ EN ILLA OBERTA. CLAU 4 

 

Art. 111. Definició  

 

1. Comprèn les antigues zones de ciutat jardí intensiva i unifamiliar agrupat en filera i altres zones amb 

volumetries específiques d’ordenació en illa oberta, en la seva majoria, properes al nucli antic del municipi i on la 

intensitat d’edificació és major. Encara que la majoria de tipologia d’habitatge és de caràcter unifamiliar, s’admet 

en alguna de les zones la tipologia de plurifamiliars.  

 

2. Està compresa per dos subgrups: 

 

a) Ciutat jardí intensiva i habitatge agrupat en filera. Claus 4b1, 4b2 i 4b3 

b) Volumetries específiques. Claus 4d1, 4d2, 4d3, 4d4, 4d5, 4d6, 4d7, 4d8, 4d9 i 4d10 

 

Art. 112. Tipus d’ordenació de Ciutat Jardí Intensiva. Clau 4b1 

 

Correspon a edificació unifamiliar aïllada o agrupada. S’admet la tipologia d’habitatge plurifamiliar. El tipus 

d’ordenació aplicada a aquesta zona és el d’edificació aïllada 

 

 

Art. 113. Edificabilitat de Ciutat Jardí Intensiva. Clau 4b1 

 

La intensitat neta d’edificació en metres quadrats de sostre per metre quadrat de parcel·la, un cop ja 

descomptats els sòls de cessió obligatòria en el sector és de 0,75 m2 / m2 sòl. 

 

Art. 114. Condicions d’edificació de Ciutat Jardí Intensiva. Clau 4b1 

 

1. Superfície Mínima de Parcel·la: 200 m2 

 

2. Alineacions: Façana: 3,00 m; Lateral: 2,00 m; Fons: 3,00 m 

 

3. Nombre de plantes i alçada reguladora 

 

a) El nombre de plantes. En els edificis s’admet planta baixa més dues plantes pis. 

En els edificis s’admet la construcció d’unes golfes o espais sota coberta, habitables emplaçades sota la 

coberta màxima. Tanmateix, per a incloure-hi estances pròpies de l’habitatge hauran de complir les 

condicions mínimes de llum, assolellament, aïllament i ventilació. 

 

b) Alçada reguladora: 
PB + 2 PP+SC .............................................................................10,30 m 

 

c) Alçada lliure interior mínima: 
Planta baixa:  Ús habitatge ....................................................2,50 m 

 Ús comercial o altres ...................................... 3,00 m 

Planta pis: ............................................................................. 2,50 m 

Sota Coberta: ....................................................2,50 m (en general) 

 

En aquelles estances que tinguin el sostre formant pendent, s’admetrà excepcionalment que els 2,50 m ho sigui 

de mitjana, amb un mínim de 1,90 m 

 

L’arrencada de la línia de coberta no es situarà en cap cas a més d’un metre a comptar des de la cara superior 

del darrer forjat. En cas que l’edifici limiti amb més d’un vial aquesta norma serà aplicable a totes les façanes de 

l’edifici. 

 

4. Façana mínima: La longitud de façana mínima per a que la parcel·la sigui edificable es fixa en 10,00 metres. 

 

5. Ocupació màxima total de la parcel·la: 50 % 

 

6. El percentatge d’ocupació màxim de la planta sota coberta respecte la superfície de la planta primera serà del 

40%.  

 

7. Tanmateix, allò que anteriorment s’ha regulat s’admeten parcel·les de superfícies i llargàries de façana 

menors que procedeixin de segregacions o divisions formulades en escriptura pública amb anterioritat a 

l’aprovació inicial d’aquest POUM. 

 

Art. 115. Condicions d’ús de Ciutat Jardí Intensiva. Clau 4b1 

 

1er. Habitatge. Es permet l’habitatge plurifamiliar i unifamiliar agrupat i aïllat 

2on. Residencial. S’admet únicament l’ús residencial per a hotels i unitats de convivència col·lectives. Inclou llars 

d’avis, centres per a gent gran i similars 

3er. Comercial. S’admet fins a una superfície de local de 200 m2. 
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4rt. Oficines. S’admeten els despatxos professionals liberals sense limitació i la resta d’oficines amb una 

superfície màxima de 200 m2. 

5è. Sanitari. S’admet amb un límit màxim de cinquanta (50) llits per establiment. 

6è. Religiós i cultural. S’admet. 

7è.Recreatiu. S’admet a excepció de bingos i discoteques. 

8è. Esportiu. S’admet. 

 

Art. 116. Tipus d’ordenació de Ciutat Jardí Intensiva. Clau 4b2 

 

Correspon a edificació unifamiliar aïllada o agrupada. Regirà tota allò establert als articles anteriors per a la 

qualificació 4b1 a excepció que a la present qualificació 4b2 no s’admet la tipologia d’habitatge plurifamiliar. El 

tipus d’ordenació aplicada a aquesta zona és el d’edificació aïllada 

 

Art. 117. Tipus d’ordenació d’Habitatge Agrupat en Filera. Clau 4b3 

 

1. Comprèn aquells sòls on, per la seva proximitat al casc urbà, s’admet una major concentració de l’edificació i 

que el planejament anterior qualificava amb la clau A6.  

 

2. El tipus d’ordenació és el d’edificació unifamiliar aïllada o agrupada mitjançant el desenvolupament d’un Estudi 

Volumètric. 

 

Art. 118. Edificabilitat d’Habitatge Agrupat en Filera. Clau 4b3 

 

1. Per poder optar al desenvolupament serà necessària l’aprovació prèvia d’un Estudi Volumètric definit per les 

alineacions oficials que es defineixen en els corresponents plànols d’ordenació excepte si el desenvolupament 

s’ajusta a allò previst a l’annex gràfic de l’article 102 de les normes urbanístiques del planejament anterior o a 

l’ordenació volumètrica de l’illa definida pels carrers Sant Quirze, Ricard Marlet, Dolors Mir i La Florida que 

s’adjunta a la pàgina següent d’aquestes normes. 

 

2. Paràmetres pel desenvolupament de l’Estudi Volumètric. 

 

Tipus d’ordenació: Estudi Volumètric. 

Densitat neta màxima: 30 Habitatges/Ha. 

Edificabilitat neta màxima: 0,65 m2/m2 

Reserva espai lliures col·lectiu: 20% 

 

Art. 119. Condicions d’ordenació d’Habitatge Agrupat en Filera. Clau 4b3 

 

1. Alineacions: segons estudi volumètric. 

  

2. Nombre de plantes i alçada reguladora 
 

a) El nombre de plantes. En els edificis s’admet planta baixa, una planta pis i sota coberta. 

 

b) Alçada reguladora: 
PB + 1 PP + SC             ....................................................... 7,50 m 

 

c) Alçada lliure interior mínima: 
Planta baixa:  Ús habitatge ....................................................2,50 m 

 Ús comercial o altres ...................................... 3,00 m 

Planta pis: ............................................................................. 2,50 m 

Sota Coberta:..................................................... 2,50 m (en general) 

(En aquelles estances que tinguin el sostre formant pendent, s’admetrà excepcionalment que els 2,50 m ho sigui 

de mitjana, amb un mínim de 1,90 m) 

 

Art. 120. Condicions d’ús d’Habitatge Agrupat en Filera. Clau 4b3 

 

1er. Habitatge. Es permet unifamiliar agrupat o aïllat 

2on. Comercial. S’admet fins a una superfície màxima de 200 m2. 

3er. Oficines. S’admet amb una superfície màxima de 200 m2. 

4rt. Sanitari. S’admet amb un límit màxim de cinquanta (50) llits per establiment. 

5è. Religiós i cultural. S’admet. 

6è.Recreatiu. S’admet a excepció de bingos i discoteques, amb el límit màxim de 400 m2 per establiment o 

instal·lacions. 

7è. Esportiu. S’admet. 

8è: Residencial. S’admet l’ús residencial per a hotels i unitats de convivència col·lectives. Inclou llars d’avis, 

centres per a gent gran i similars 
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Art. 121. Tipus d’ordenació de Volumetria específica. Clau 4d1 

 

1. Correspon a l’àmbit definit amb el planejament general anterior com a ordenació volumètrica 3. És un grup 

d’habitatges del carrer Sant Isidre, Carretera de Terrassa, Jaume I. 

 

2. La delimitació de l’àmbit està representada en els plànols d’ordenació i qualificació detallada (Escala 1/2000). 

 

3. La superfície aproximada total de l’àmbit és de 1880 m2. 

 

4. El tipus d’ordenació és d’habitatge plurifamiliar en bloc aïllat i correspon a una única parcel·la. 

 

Art. 122. Edificabilitat de Volumetria específica. Clau 4d1 

 

La intensitat neta d’edificació en metres quadrats de sostre per metre quadrat de parcel·la, un cop ja 

descomptats els sòls de cessió obligatòria en el sector és de 1 m2 / m2 sòl. 

 

Art. 123. Condicions per a la renovació puntual. Clau 4d1 

 

1. Ordenació: habitatge plurifamiliar en bloc aïllat. 

 

2. Ocupació màxima de la parcel·la: 35 %, màxima ocupació. 

 

3. Nombre de plantes. En els edificis s’admet planta baixa més dues plantes pis (PB+2). 

 

4. Nombre màxim d’habitatges: 18 habitatges. 

 

Art. 124. Condicions d’ús de Volumetria específica. Clau 4d1 

 

1er. Habitatge. Es permet l’ús d’habitatge plurifamiliar. 

2on. Residencial. S’admet. 

3er. Comercial. S’admet. 

4rt. Sanitari. S’admet amb un límit màxim de cinquanta (50) llits per establiment. 

5è. Religiós i cultural. S’admet. 

6è. Recreatiu. S’admet a excepció de bingos i discoteques, amb el límit màxim de 400 m2 per establiment o 

instal·lacions. 

7è. Esportiu. S’admet. 

8è. Oficines. S’admet 

9è. Industrial. S’admeten i són compatibles únicament les indústries de primera i segona categoria d’acord amb 

les disposicions previstes a la secció segona del Capítol II del Títol III d’aquestes normes. 
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Art. 125. Tipus d’ordenació de Volumetria específica. Clau 4d2 

 

1. Correspon als habitatges entre la carretera de Sabadell i el carrer de Balmes, qualificats al planejament 

anterior com a ciutat jardí semi-intensiva (A4-2). 

 

2. La delimitació de l’àmbit està representada en els plànols d’ordenació i qualificació detallada (Escala 1/2000), i 

a la fitxa urbanística corresponent al polígon d’actuació urbanística PAU-05, ja que la zona comprèn part del sòl 

del polígon.  

 

3. La superfície total de la zona és de 8.050 m2. 

 

4. El tipus d’ordenació és d’habitatge unifamiliar i unifamiliar agrupat i conté 3 parcel·les. 

 

5. L’àmbit presenta servitud de pas, en superfície tramada de 730,5 m2, en concepte de xarxa viària 

complementària 

 

6. Caldrà presentar i obtenir l’aprovació de l’Ajuntament d’un estudi volumètric específic per a l’ordenació del 

sector. 

 

Art. 126. Edificabilitat de Volumetria específica. Clau 4d2 

 

La intensitat neta d’edificació en metres quadrats de sostre per metre quadrat de parcel·la, un cop ja 

descomptats els sòls de cessió obligatòria en el sector és de 0,88 m2 / m2 sòl, amb una edificació màxima de 

7.104 m2. 

 

Art. 127. Condicions d’ordenació i edificació. Clau 4d2 

 

1. Ordenació: habitatge unifamiliar i unifamiliar agrupat. 

 

2. Ocupació màxima de la parcel·la: a definir a l’estudi volumètric 

 

3. Alineació al vial (façana, lateral i fons): a definir a l’estudi volumètric 

 

4. Nombre de plantes. En els edificis s’admet planta baixa més una planta pis (PB+1). 

 

5. Nombre màxim d’habitatges: 28 unitats. 

 
 

Art. 128. Condicions d’ús de Volumetria específica. Clau 4d2 

 

1er. Habitatge. Es permet l’ús d’habitatge unifamiliar. 

2on. Residencial. S’admet. 

3er. Comercial. S’admet. 

4rt. Sanitari. S’admet. 

5è. Religiós i cultural. S’admet. 

6è. Recreatiu. S’admet a excepció de bingos i discoteques. 

7è. Esportiu. S’admet. 

8è. Oficines. S’admet 

9è. Industrial. S’admeten i són compatibles únicament les indústries de primera i segona categoria d’acord amb 

les disposicions previstes a la secció segona del Capítol II del Títol III d’aquestes normes. 
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Art. 129. Tipus d’ordenació de Volumetria específica. Clau 4d3 

 

1. Correspon als habitatges entre la carretera de Sabadell i el carrer de Balmes. 

 

2. La delimitació de l’àmbit està representada en els plànols d’ordenació i qualificació detallada (Escala 1/2000), i 

a la fitxa urbanística corresponent a l’actuació urbanística aïllada AA-01, ja que la zona comprèn part del sòl del 

polígon.  

 

3. La superfície total aproximada de l’àmbit és de 5.514 m2. 

 

4. El tipus d’ordenació és d’habitatge plurifamiliar i conté 1 parcel·la. 

 

5. Caldrà presentar i obtenir l’aprovació d’un estudi volumètric específic amb caràcter previ a la reparcel·lació. 

 

Art. 130. Edificabilitat de Volumetria específica. Clau 4d3 

 

La intensitat neta d’edificació en metres quadrats de sostre per metre quadrat de parcel·la, un cop ja 

descomptats els sòls de cessió obligatòria en el sector és de 1,13 m2 / m2 sòl, amb una edificació màxima de 

6.265 m2. 

 

Art. 131. Condicions d’ordenació i edificació. Clau 4d3 

 

1. Ordenació: habitatge plurifamiliar alineat al vial. 

 

2. Ocupació màxima de la parcel·la: 60 % 

 

3. Alineació: al vial 

 

4. Nombre de plantes. En els edificis s’admet planta baixa més dues plantes pis (PB+2). 

 

5. Nombre màxim d’habitatges: 50 unitats. 

 

 

 

 
 

Art. 132. Condicions d’ús de Volumetria específica. Clau 4d3 

 

1er. Habitatge. Es permet l’ús d’habitatge plurifamiliar. 

2on. Residencial. S’admet. 

3er. Comercial. S’admet. 

4rt. Sanitari. S’admet. 

5è. Religiós i cultural. S’admet. 

6è. Recreatiu. S’admet a excepció de bingos i discoteques. 

7è. Esportiu. S’admet. 

8è. Oficines. S’admet 

9è. Industrial. S’admeten i són compatibles únicament les indústries de primera i segona categoria d’acord amb 

les disposicions previstes a la secció segona del Capítol II del Títol III d’aquestes normes. 
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Art. 133. Tipus d’ordenació de Volumetria específica. Clau 4d4 

 

1. Correspon als habitatges a l’encreuament entre el carrer de les Pedritxes i la carretera de Terrassa – 

Talamanca, qualificats al planejament anterior com a sistema d’equipaments. 

 

2. La delimitació de l’àmbit està representada en els plànols d’ordenació i qualificació detallada (Escala 1/2000), i 

a la fitxa urbanística corresponent al polígon d’actuació urbanística PAU-15, ja que la zona comprèn part del sòl 

del polígon.  

 

3. La superfície total de l’àmbit és de 14.159 m2. 

 

4. El tipus d’ordenació és d’habitatge plurifamiliar i conté 1 parcel·la. 

 

5. Caldrà presentar i obtenir l’aprovació d’un estudi volumètric específic amb caràcter previ a la reparcel·lació. 

 

Art. 134. Edificabilitat de Volumetria específica. Clau 4d4 

 

La intensitat neta d’edificació en metres quadrats de sostre per metre quadrat de parcel·la, un cop ja 

descomptats els sòls de cessió obligatòria en el sector és de 0,51 m2 / m2 sòl, amb una edificació màxima de 

7.360 m2. 

 

Art. 135. Condicions d’ordenació i edificació. Clau 4d4 

 

1. Ordenació: habitatge unifamiliar agrupat (a la fitxa urbanística s’adjunta ordenació indicativa). 

 

2. Ocupació màxima de la parcel·la: 60 % 

 

3. Alineació al vial:  façana:  6 metres     lateral i fons: 4 metres 

 

4. Nombre de plantes. En els edificis s’admet planta baixa més una planta pis (PB+1). 

 

5. Nombre màxim d’habitatges: 29 unitats. 

 

 

 

 

 

Art. 136. Condicions d’ús de Volumetria específica. Clau 4d4 

 

1er. Habitatge. Es permet l’ús d’habitatge unifamiliar. 

2on. Residencial. S’admet. 

3er. Comercial. S’admet. 

4rt. Sanitari. S’admet. 

5è. Religiós i cultural. S’admet. 

6è. Recreatiu. S’admet a excepció de bingos i discoteques. 

7è. Esportiu. S’admet. 

8è. Oficines. S’admet 

9è. Industrial. S’admeten i són compatibles únicament les indústries de primera i segona categoria d’acord amb 

les disposicions previstes a la secció segona del Capítol II del Títol III d’aquestes normes. 

 

 

Art. 137. Tipus d’ordenació de Volumetria específica. Clau 4d5 

 

1. Correspon als habitatges definits pel camí de Can Duran amb part dels sòls inclosos a l’àmbit definit pel 

planejament anterior com a Pla Parcial de Can Duran. 

 

2. Per a aquesta qualificació regirà tot allò establert al Pla Especial Urbanístic d’ordenació de volums a Can 

Duran. Matadepera (text amb la incorporació de les esmenes de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 

de Barcelona, de 27 de Juliol de 2006), disposició recollida a la taula de vigències de la present normativa.  

 

Art. 138. Tipus d’ordenació de Volumetria específica. Clau 4d6 

 

1. Correspon als sòls amb façana als carrers Xaloc, Agustí Escudé i Isaac Peral de l’àmbit de Sant Llorenç dels 

Pins inclosos dins el Polígon d’Actuació Urbanística 03 d’aquest POUM. 

 

2. Per a aquesta qualificació, sense detriment d’allò determinat a la corresponent fitxa urbanística del polígon 

d’actuació, regirà tot allò establert a la qualificació 5b (unifamiliar aïllada amb parcel·la mínima de 800 m2) de les 

presents Normes a excepció que a la present clau 4d6 es permet un nombre màxim d’habitatges corresponent a 

20 unitats. 

 

3. La superfície total de l’àmbit és de 13.352 m2. 

 

4. El tipus d’ordenació és d’habitatge unifamiliar agrupat. 
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5. Caldrà presentar i obtenir l’aprovació d’un estudi volumètric específic amb caràcter previ a la parcel·lació o 

divisió horitzontal 

 

Art. 139. Edificabilitat de Volumetria específica. Clau 4d6 

 

La intensitat neta d’edificació en metres quadrats de sostre per metre quadrat de parcel·la, un cop ja 

descomptats els sòls de cessió obligatòria és de 0,40 m2 / m2 sòl, amb una edificació màxima de 5.340 m2 i 20 

unitats residencials. 

 

Art. 140. Tipus d’ordenació de Volumetria específica. Clau 4d7 

 

1. Correspon als sòls amb façana al carrer del Camí Moliner que integren l’Àmbit de Gestió 02 d’aquest POUM. 

 

2. Per a aquesta qualificació, sense detriment d’allò establert al conveni urbanístic i la corresponent fitxa de 

l’àmbit de gestió, com a criteri general regirà tot allò establert a la qualificació 5d (PA) (unifamiliar aïllada amb 

parcel·la mínima de 2000 m2 dins el límit de protecció ambiental) de les presents Normes a excepció que a la 

present clau 4d7 es permeten els habitatges unifamiliars agrupats dins la mateixa parcel·la fins a un nombre total 

de 7 habitatges. Els edificis existents dins l’Àmbit de Gestió 02 queden inclosos al planejament i s’inclouen dins 

els 7 habitatges esmentats. 

 

3. La superfície total de l’àmbit és de 21.095 m2. 

 

4. El tipus d’ordenació és d’habitatge unifamiliar agrupat. 

 

5. Caldrà presentar i obtenir l’aprovació d’un estudi volumètric específic amb caràcter previ a la divisió horitzontal 

 

Art. 141. Edificabilitat de Volumetria específica. Clau 4d7 

 

La intensitat neta d’edificació en metres quadrats de sostre per metre quadrat de parcel·la, un cop ja 

descomptats els sòls de cessió obligatòria és de 0,2 m2 / m2 sòl, amb una edificació màxima de 4.219 m2 i 7 

unitats residencials. 

Art. 142. Tipus d’ordenació de Volumetria específica. Clau 4d8 

 

1. Correspon a l’àmbit definit per la illa entre els carrer de Balmes, Sant Quirze, l’allargament del carrer de la 

Florida i l’avinguda Mas Sot. Es preveu l’edificació de 100 habitatges en règim de protecció pública. 

 

2. La delimitació de l’àmbit està representada en els plànols d’ordenació i qualificació detallada (Escala 1/2000).  

 

3. La superfície total de la zona és de 7.318 m2. 

 

4. El tipus d’ordenació és d’habitatge en qualsevol de les seves categories. Es destinarà en la seva totalitat a 

habitatge de protecció pública. 

 

5. Caldrà presentar i obtenir l’aprovació de l’Ajuntament d’un estudi volumètric específic per a l’ordenació del 

sector. 

 

Art. 143. Edificabilitat de Volumetria específica. Clau 4d8 

 

La intensitat neta d’edificació en metres quadrats de sostre per metre quadrat de parcel·la en el sector és de 1 

m2 / m2 sòl, amb una edificació màxima de 7.318 m2. 

 

Art. 144. Condicions d’ordenació i edificació. Clau 4d8 

 

1. Ordenació: habitatge en qualsevol de les seves categories. Es destinarà en la seva totalitat a habitatge de 

protecció pública. 

 

2. Ocupació màxima de la parcel·la: 60 %. 

 

3. Alineació al vial (façana, lateral i fons): a definir a l’estudi volumètric. 

 

4. Nombre de plantes. En els edificis s’admet planta baixa més una planta pis (PB+1) i sota coberta. 

 

5. Nombre màxim d’habitatges: 100 unitats. 

 

6.  Aparcament: En relació a la previsió de places d’aparcament i d’acord als criteris generals establerts en 

aquestes normes per a l’habitatge de protecció pública caldrà preveure tan sols una plaça d’aparcament per 

habitatge. 
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Art. 145. Condicions d’ús de Volumetria específica. Clau 4d8 

 

1er. Habitatge. S’admet en qualsevol de les seves categories. 

2on. Residencial. S’admet. 

3er. Comercial. S’admet fins a una superfície de local de 200 m2. 

4rt. Oficines. S’admet fins a una superfície de local de 200 m2. 

5è. Sanitari. S’admet. 

6è. Religiós i cultural. S’admet. 

7è. Recreatiu. S’admet a excepció de bingos i discoteques. 

8è. Esportiu. S’admet. 

 

Art. 146. Tipus d’ordenació de Volumetria específica. Clau 4d9 

 

1. Correspon a la illa entre els carrers Turó del Pujol i Llorer. La delimitació de l’àmbit està representada en els 

plànols d’ordenació i qualificació detallada (Escala 1/2000). 

 

2. Per a aquesta qualificació, sense detriment d’allò determinat en aquest article, regirà tot allò establert per a la 

qualificació de ciutat jardí intensiva amb clau 4b1 de les presents Normes. 

 

3. La superfície total de l’àmbit és de 3.518 m2. 

 

4. El tipus d’ordenació és d’habitatge unifamiliar aïllat o agrupat. 

 

5. Caldrà presentar i obtenir l’aprovació d’un estudi volumètric específic amb caràcter previ a la parcel·lació o 

divisió horitzontal 
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Art. 147. Tipus d’ordenació de Volumetria específica. Clau 4d10 

 

1. Correspon a una zona inclosa dins el sector de planejament PMU-02 / CAN PRAT amb façana al carrer Josep 

Vallès i Prat a desenvolupar d’acord a les disposicions establertes a la corresponent fitxa urbanística. La 

tipologia d’edificació es preveurà segons els paràmetres de l’ordenació aïllada. 

 

2. La delimitació de l’àmbit està representada a l’ordenació indicativa de la fitxa urbanística corresponent al 

sector de Millora Urbana PMU-02.  Aquesta zona queda inclosa únicament en aquest sector de planejament 

derivat on es defineix el percentatge màxim de l’àmbit que pot ocupar.  

 

3. La superfície total de la zona d’acord a les disposicions de la fitxa urbanística esmentada és de 8.234,6 m2. 

 

4. El tipus d’ordenació és d’habitatge unifamiliar i unifamiliar agrupat. 

 

5. Caldrà tramitar i aprovar el corresponent Pla de Millora Urbana d’acord a les disposicions de la fitxa 

urbanística inclosa al POUM per determinar a l’ordenació del sector. 

 

Art. 148. Edificabilitat de Volumetria específica. Clau 4d10 

 

La intensitat neta d’edificació en metres quadrats de sostre per metre quadrat de parcel·la, un cop ja 

descomptats els sòls de cessió obligatòria en el sector és de 0,40 m2 / m2 sòl, amb una edificació màxima de 

3.294 m2. 

 

Art. 149. Condicions d’ordenació i edificació. Clau 4d10 

 

1. Ordenació: habitatge unifamiliar i unifamiliar agrupat. 

 

2. Ocupació màxima de la parcel·la: a definir en la redacció del Pla de Millora Urbana 

 

3. Alineació al vial (façana, lateral i fons): a definir la redacció del Pla de Millora Urbana 

 

4. Nombre de plantes. En els edificis s’admet planta baixa més una planta pis (PB+1). 

 

5. Nombre màxim d’habitatges: 10 unitats. 

 
 

Art. 150. Condicions d’ús de Volumetria específica. Clau 4d10 

 

1er. Habitatge. Es permet únicament habitatge unifamiliar i unifamiliar agrupat. 

2on. Oficines. S’admeten únicament els despatxos de professionals liberals amb una superfície de local de fins a 

150 m2. 

3er. Sanitari. S’admet. 

4rt. Religiós i cultural. S’admet. 

5è. Esportiu. S’admet. 

6è. Residencial. Únicament s’admeten les unitats de convivència col·lectives destinades a llars d’avis, centres 

per a gent gran i similars 

 

Art. 151. Tipus d’ordenació de Volumetria específica. Clau 4d11 

 

1. Correspon a una zona inclosa dins el sector de planejament PMU-03 / LA BOLERA amb façana als carrers 

Sant Llorenç i Plaça de Sant Jordi a desenvolupar d’acord a les disposicions establertes a la corresponent fitxa 

urbanística. La tipologia d’edificació es preveurà segons els paràmetres de volumetria específica. 

 

2. La delimitació de l’àmbit està representada a l’ordenació indicativa de la fitxa urbanística corresponent al 

sector de Millora Urbana PMU-02.  Aquesta zona queda inclosa únicament en aquest sector de planejament 

derivat on es defineix el percentatge màxim de l’àmbit que pot ocupar.  

 

3. La superfície total de la zona d’acord a les disposicions de la fitxa urbanística esmentada és de 831,75 m2. 

 

4. El tipus d’ordenació és d’habitatge plurifamiliar. 

 

5. Caldrà tramitar i aprovar el corresponent Pla de Millora Urbana d’acord a les disposicions de la fitxa 

urbanística inclosa al POUM per determinar a l’ordenació del sector. 

 

Art. 152. Edificabilitat de Volumetria específica. Clau 4d11 

 

La intensitat neta d’edificació en metres quadrats de sostre per metre quadrat de parcel·la, un cop ja 

descomptats els sòls de cessió obligatòria en el sector és de 1,6 m2 / m2 sòl, amb una edificació màxima de 

1.330,8 m2. 
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Art. 153. Condicions d’ordenació i edificació. Clau 4d11 

 

1. Ordenació: habitatge plurifamiliar. 

 

2. Ocupació màxima de la parcel·la: a definir en la redacció del Pla de Millora Urbana 

 

3. Alineació al vial (façana, lateral i fons): a definir la redacció del Pla de Millora Urbana 

 

4. Nombre de plantes. En els edificis s’admet planta baixa més dues plantes pis (PB+2). 

 

5. Nombre màxim d’habitatges: 3 unitats. 

 
 

Art. 154. Condicions d’ús de Volumetria específica. Clau 4d11 

 

1er. Habitatge. Es permet únicament habitatge plurifamiliar. 

2on. Residencial. S’admet. 

3er. Comercial. S’admet. Ús principal 

4rt. Sanitari. S’admeten el dispensaris, consultoris i centres sanitaris especialitzats. 

5è. Recreatiu. S’admet, a excepció de les discoteques i bingos. No s’admet l’ús recreatiu a l’espai lliure d’interior 

d’illa. 

6è. Esportiu. S’admet. 

7è. Religiós i Cultural. S’admet. 

8è. Oficines. S’admet. 

9è. Industrial. S’admeten i són compatibles únicament les indústries de primera i segona categoria d’acord amb 

les disposicions previstes a la secció segona del Capítol II del Títol III d’aquestes normes. 
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SECCIÓ QUARTA: CASES UNIFAMILIARS AÏLLADES. CLAU 5 

Art. 155. Definició 

 

1. Comprèn els sòls urbans en els que l’edificació respon al tipus d’ordenació segons edificació unifamiliar 

aïllada. 

 

2. Està compresa per les següents subzones: 

 

a) Cases unifamiliars en parcel·la mínima de 400 m2. Clau 5a  

b) Cases unifamiliars en parcel·la mínima de 800 m2. Clau 5b 

c) Cases unifamiliars en parcel·la mínima de 1000 m2. Clau 5c 

d) Cases unifamiliars en parcel·la mínima de 2000 m2. Clau 5e 

e) Cases unifamiliars agrupades amb jardí comunitari Clau 5f 

 

3. A més a més el POUM defineix un àmbit o límit de protecció ambiental en relació a aquells espais en contacte 

amb el Parc Natural o amb sòl no urbanitzable. Trobarem els següents subgrups:  

 

a) Cases unifamiliars en parcel·la mínima de 800 m2. Clau 5b (PA) 

b) Cases unifamiliars en parcel·la mínima de 1000 m2. Clau 5c (PA) 

c) Cases unifamiliars en parcel·la mínima de 1500 m2. Clau 5d (PA) 

d) Cases unifamiliars en parcel·la mínima de 2000 m2. Clau 5e (PA) 

 

 

Art. 156. Tipus d’ordenació 

 

El tipus d’ordenació aplicable a totes les zones és el d’edificació aïllada, admetent-se la possibilitat d’edificacions 

agrupades, exigint-se en aquest darrer cas una unitat de composició, segons les condicions regulades en 

aquestes normes. 

  

Art. 157. Edificabilitat i condicions d’edificació 

 

1. Les condicions d’edificació referents a les alineacions, nombre de plantes, alçades reguladores, parcel·la 

mínima, façana mínima, intensitat neta de l’edificació, ocupació màxima de la parcel·la i de les edificacions 

auxiliars es  resumeixen en el quadre resum de l’article 172. 

 

2. Això no obstant, s’admeten parcel·les de superfícies i llargàries de façana menors que procedeixin de 

segregacions o divisions formulades en escriptura pública amb anterioritat a l’aprovació inicial d’aquest POUM. 

 

3. L’alçada màxima, s’amidarà tal i com regulen les disposicions pels tipus d’ordenació en edificació aïllada. En 

totes les zones de cases unifamiliars aïllades serà de set metres (7.00 m) d’alçada que corresponen a planta 

baixa més planta pis més sota coberta (PB + 1 + sota coberta).  

 

4. Alçada lliure interior mínima: 
Estances ........................................................... 2,50 m (en general) 

Sota coberta ...............................................................2,50 m (en general) 

 

(En aquelles estances que tinguin el sostre formant pendent, s’admetrà excepcionalment que els 2,50 m ho sigui 

de mitjana, amb un mínim de 1,90 m) 

 

5. Es permet així mateix la construcció de golfes habitables o espai sota la coberta màxima sempre que no 

sobrepassin els percentatges, establerts en la taula resum (article 172), de superfície de la planta pis i reuneixin 

les condicions mínimes de llum, assolellament, aïllament i ventilació per tal de ser considerats estances pròpies 

d’habitatge. Aquestes golfes computaran en el càlcul del sostre màxim edificable. 

 

6. La separació de l’edificació a les partions de la parcel·la i les separacions entre edificació en una mateixa 

parcel·la, respectaran les distàncies mínimes 

 

Art. 158. Condicions d’ús 

 

1er. Habitatge. Es permet únicament habitatge unifamiliar i unifamiliar agrupat. En aquelles edificacions incloses 

al Catàleg de Béns s’admetrà un nombre d’habitatges igual que el que resultaria amb la parcel·la lliure 

d’edificació. S’admetrà l’ús d’habitatge plurifamiliar només en aquests casos. 

2on. Residencial. S’admet a excepció d’hotels. 

3er. Comercial. S’admet únicament a la subzona 5a fins a una superfície de local de 200 m2 

4rt. Oficines. S’admet únicament a la subzona 5a fins a una superfície de local de 200 m2. A la resta de zones 

únicament els despatxos de professionals liberals amb una superfície de local de fins a 150 m2. 

5è. Sanitari. S’admet. 

6è. Religiós i cultural. S’admet únicament l’ús cultural 

7è. Recreatiu. S’admet únicament a la subzona 5a, a excepció de bingos i discoteques. 

8è. Esportiu. S’admet. 
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Art. 159. Aparcament 

 

Aparcaments. Tots els projectes d’edificació hauran de preveure un mínim de dues places d’aparcament per 

habitatge, que es podrà emplaçar a l’espai lliure i d’us privat a l’interior de la parcel·la. 

 

Art. 160. Unifamiliars agrupades. Claus 5a, 5b, 5c, 5e 

 

1. A les qualificacions 5a: 

 

a) Es permeten dins una parcel·la un nombre sencer màxim d’habitatges resultat de dividir la superfície 

de la parcel·la entre la superfície mínima establerta de 400 m2 

b) Els habitatges unifamiliars podran ser aïllats o agrupats. En el cas d’agrupació s’admetrà un nombre 

màxim de 6 habitatges 

c) La separació o distància mínima entre habitatges aïllats i/o grups d’habitatges serà de 4 metres 

d) Caldrà presentar un projecte de conjunt per a la totalitat de la parcel·la 

 

2. A les qualificacions 5b, 5c i 5e: 

 

a) Es permeten dins d’una parcel·la un nombre sencer màxim d’habitatges resultat de dividir la 

superfície de la parcel·la entre la superfície mínima de la parcel·la de cada una de les diferents 

qualificacions (5b = 800 m2, 5c = 1000 m2, 5e = 2000 m2) 

b) Els habitatges unifamiliars podran ser aïllats o agrupats. En el cas d’agrupació s’admetrà un nombre 

màxim de 2 habitatges 

c) La separació o distància mínima entre habitatges aïllats serà de 4 metres 

d) Caldrà presentar un projecte de conjunt per a la totalitat de la parcel·la 

 

Art. 161. Límit de protecció ambiental (PA). Claus 5b (PA), 5c (PA), 5d (PA) i 5e (PA) 

 

1. El POUM defineix un àmbit o límit de protecció ambiental en relació a aquells espais de contacte amb el Parc 

Natural o amb el Sòl No Urbanitzable, on s’apliquen mesures d’harmonització amb el medi ambient. A més d’allò 

establert en aquest article s’estarà a les disposicions d’aquestes normes que regulen el límit de protecció 

ambiental. 

2. A les zones incloses dins el límit de protecció ambiental, claus 5b (PA), 5c (PA) i 5d (PA) únicament s’admet 

l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat respectant la superfície mínima i façana mínima establertes a la taula de l’article 

172. 

3. Per aquestes zones incloses al límit de protecció ambiental regiran els paràmetres urbanístics específics 

recollits a la taula inclosa a l’article 172 

 

Art. 162. Unifamiliar agrupada amb jardí comunitari. Clau 5f 

 

Comprèn els sòls urbans ordenats amb edificis d’habitatge unifamiliar aïllat o agrupat. Aquesta zona comprèn 

dues subzones, corresponents als sectors de Cant Torrella (Clau 5f1) i de Can Duran (5f2). 

 

Art. 163. Tipus d’ordenació. Clau 5f1 

 

Per aquesta zona el tipus d’ordenació serà el d’edificació unifamiliar aïllada o agrupada. 

 

Art. 164. Densitat general màxima. Clau 5f1 

 

Per aquesta zona es fixa una densitat zonal màxima de dinou habitatges/hectàrea (19 habitatges/Ha.) 

 

Art. 165. Edificabilitat general màxima. Clau 5f1 

 

Per aquesta zona es fixa una edificabilitat general màxima de zero coma seixanta (0,60) metres quadrats de 

sostre per metre quadrat de sòl. 

 

Art. 166. Parcel·lació. Clau 5f1 

 

Regirà la parcel·lació continguda al plànol número 18 de la modificació del Pla Parcial de Can Torrella aprovada 

definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 21 de Juliol de 1982 que s’adjunta a continuació en 

aquestes normes i sense prejudici dels estudis de detall recollits a la taula de vigències d’aquestes normes. 
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Art. 167 Condicions d’edificació. Clau 5f1 

 

1. Ocupació. L’ocupació màxima en planta serà de vint-i-cinc per cent (25%) 

 

2. Alçada reguladora. L’alçada reguladora màxima serà de set metres (7.00 m) que corresponen a planta baixa 

més una planta pis. 

 

3. Golfes habitables. S’admet la construcció de golfes habitables en una ocupació que no sobrepassi en cap 

cas el quaranta per cent (40%) de l’ocupació de l’edificació en planta pis, i que computarà a tots els efectes de 

sostre màxim edificable, aquestes golfes habitables hauran de complir totes les condicions d’aïllament, 

ventilació, il·luminació i assolejament necessaris per poder ser considerades com una estança d’un habitatge. 

 

4. Separacions mínimes. Les separacions mínimes seran les regulades per la modificació del Pla Parcial de 

Can Torrella aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 21/7/82, seguint els perfils reguladors que 

reflecteixen l’esmentat plànol número 18. 

 

5. Construccions auxiliars. S’admet la construcció de cossos auxiliars destinats a garatges particulars i altres 

usos de tipus domèstics, amb una alçada màxima de tres coma trenta metres (3,30). Aquesta edificació auxiliar 

computarà en el càlcul de sostre màxim edificable i de l’ocupació de parcel·la. 

 

Art. 168 Unifamiliar agrupada Clau 5f2. Can Duran 

 

1. Correspon a la zona residencial del Pla Parcial Can Duran, que s’ordena mitjançant edificis d’habitatge aïllats 

o agrupats. 

 

2. Ocupació màxima de la parcel·la: 40 % 

 

3. Intensitat neta d’edificació: 0,4 m2st / m2 sòl 

 

4. Alçada Reguladora Màxima:  7 metres 

 

5. Nombre de plantes. En els edificis s’admet planta baixa més una planta pis i sota coberta (PB+1+ SC). 

 

6. Nombre màxim d’habitatges: 4 unitats. La disposició dels habitatges es regularà d’acord a la presentació i 

aprovació d’estudi volumètric. 

 

Art. 169 Usos admesos. Claus 5f1 i 5f2 

 

Els usos admesos en aquestes zones seran els següents: 

 

Habitatge. A les zones urbanes 5e1 i 5e2 s’admet únicament l’habitatge unifamiliar aïllat i agrupat. 

 

Altres usos. Els altres usos seran els mateixos que els regulats per l’article 158 d’aquestes Normes. 

 

Art. 170. Aparcament. Claus 5f1 i 5f2 

 

Aparcaments. Tots els projectes d’edificació hauran de preveure un mínim de dues places d’aparcament per 

habitatge, que es podrà emplaçar a l’espai lliure i d’us privat a l’interior de la parcel·la. 

 

 

Art. 171. Alçades lliures interiors de l’edificació. Claus 5f1 i 5f2 

 

Regiran les alçades interiors que es determinen a l’article 157.4 d’aquestes Normes. 
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Art. 172. Condicions d’edificació de les cases unifamiliars aïllades

 

 

 

Alineació 

Zones Clau Ordenació Façana Lateral Fons Plantes 
Alçada  

reguladora
Parcel·la 
mínima 

Façana 
mínima  

Intensitat neta  
d'edificació 
m2s/m2sòl 

Ocupació 
màxima 

total 

Percentatge d’ocupació 
màxima de la planta sota 

coberta respecte a la 
superfície de la planta primera

Unifamilar aïllada en parcel·la 
mínima de 400 m2 5a Unifamiliar aïllada 3,00 2,00 3,00 PB+1+SC 7,00 400 m2 15 0,60 50% 40%

Unifamilar aïllada en parcel·la 
mínima de 800 m2 5b Unifamiliar aïllada 6,00 4,00 4,00 PB+1+SC 7,00 800 m2   20 0,40 35% 30%

Unifamilar aïllada en parcel·la 
mínima de 800 m2 (PA) 5b (PA) Unifamiliar aïllada 6,00 4,00 4,00 PB+1+SC 7,00 800 m2 20 0,35 35% 30%

Unifamilar aïllada en parcel·la 
mínima de 1000 m2 5c Unifamiliar aïllada 6,00 4,00 4,00 PB+1+SC 7,00 1000 m2   20 0,40 35% 30%

Unifamilar aïllada en parcel·la 
mínima de 1000 m2 (PA) 5c (PA) Unifamiliar aïllada 6,00 4,00 4,00 PB+1+SC 7,00 1000 m2 20 0,35 35% 30%

Unifamilar aïllada en parcel·la 
mínima de 1500 m2 (PA) 5d (PA) Unifamiliar aïllada 6,00 4,00 4,00 PB+1+SC 7,00 1500 m2 20 0,27 30% 25%

Unifamilar aïllada en parcel·la 
mínima de 2000 m2 5e Unifamiliar aïllada 6,00

8,00 (P1) 
4,00 (PB)

8,00 (P1) 
4,00 (PB) PB+1+SC 7,00 2000 m2  20 0,20 20% 25%

Unifamilar aïllada en parcel·la 
mínima de 2000 m2 (PA) 5e (PA) Unifamiliar aïllada 6,00

8,00 (P1) 
4,00 (PB)

8,00 (P1) 
4,00 (PB) PB+1+SC 7,00 2000 m2 20 0,18 20% 25%
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SECCIÓ CINQUENA: DOTACIONS I SERVEIS. CLAU 8 i 8e 

 

Art. 173. Definició. Clau 8 i 8e 

 

1. Comprèn les zones urbanes d’activitats relacionades amb el turisme, lúdiques i les dotacions culturals que no 

funcionen com a equipament. Pot incloure habitatge assistit i allotjaments col·lectius, tots de titularitat privada.  

No inclou les àrees de titularitat pública que queden adscrites al sistema d’equipaments.  

 

2. Concretament les activitats i els usos permesos són: hotels, centres lúdics esportius, balnearis, centres 

espirituals privats, residències per a gent gran, i altres tipologies similars, que estiguin admeses al Títol III, 

Capítol II, Secció primera d’aquestes Normes. 

 

3. Atesa l’heterogeneïtat de les dimensions dels sòls amb aquesta consideració i la seva diferent ubicació dins la 

trama urbana del municipi es defineix una variant de la clau 8 que s’anomena clau 8e, que presta únicament un 

augment de la intensitat d’edificació i l’ocupació de la parcel·la. En els plànols d’ordenació i qualificació detallada 

(Escala 1/2000) s’indica en cada cas si es tracta de clau 8 o 8e. 

 

Art. 174. Tipus d’ordenació, condicions d’edificació i usos. Clau 8 i 8e 

 

1. S’aplica en general el sistema d’ordenació aïllada. Però per tal d’establir la seva edificació o ampliació caldrà 

presentar i obtenir l’aprovació d’un estudi volumètric específic amb caràcter previ a la reparcel·lació, si aquesta 

s’escau.   

 

2. La intensitat d’edificació màxima serà de 0,4 m2 sostre / m2 de sòl per la clau 8 i de 0,75 m2 sostre / m2 de 

sòl pel la clau 8e. 

  

3. L’ocupació de la parcel·la, per la clau 8 no podrà sobrepassar el trenta per cent (30%) de la superfície de la 

mateixa. Per la clau 8e no podrà sobrepassar el cinquanta per cent (50%) de la superfície de la mateixa. 

 

4. Alçada reguladora màxima. Es fixa en set coma cinquanta metres (7,50 m) corresponent a planta baixa més 

una planta pis (PB + 1). 

 

5. Les separacions de les edificacions respecte els límits de la parcel·la seran com a mínim les següents: 

 

a) El front del vial: quatre metres (4 m) 

b) Els laterals: tres metres (3 m) 

c) El fons de la parcel·la: quatre metres (4 m) 

d) Entre edificis: quatre metres (4 m) 

 

6. Usos admesos. S’admeten únicament els usos residencial, d’oficines, religiós i cultural, esportiu i recreatiu, a 

excepció de discoteques i bingos. 

 

 
 

SECCIÓ SISENA: ACTIVITAT ECONÒMICA I COMERCIAL. CLAU 9 

 

Art. 175. Definició. Clau 9  

 

S’entenen com a zona d’activitat econòmica i comercial aquells sectors del sòl urbà destinats a activitats 

diferents de la residencial amb predomini d’un ús concret corresponent a edificacions d’ús comercial, recreatiu o 

industrial en edificis aïllats i específics envoltats en general d’espais lliures. (restaurants, tallers i similars).  

 

Art. 176. Tipus d’ordenació, condicions d’edificació i usos. Clau 9 

 

1. S’aplica en general el sistema de volumetria específica. Però per tal d’establir la seva edificació o ampliació 

caldrà presentar i obtenir l’aprovació d’un estudi volumètric específic amb caràcter previ a la reparcel·lació, si 

aquesta s’escau.   

 

2. La intensitat d’edificació màxima serà de 0,5 m2 / m2 de sòl. 

  

3. L’ocupació de la parcel·la, no podrà sobrepassar el cinquanta per cent (50%) de la superfície de la mateixa. 

 

4. Alçada reguladora màxima. Es fixa en set coma cinquanta metres (7,50 m) corresponent a planta baixa més 

una planta pis (PB + 1). 

 

5. Les separacions de les edificacions respecte els límits de la parcel·la seran com a mínim les següents: 

 

e) El front del vial: quatre metres (4 m) 

f) Els laterals: tres metres (3 m) 

g) El fons de la parcel·la: quatre metres (4 m) 

h) Entre edificis: quatre metres (4 m) 
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6. Usos admesos. S’admeten únicament els usos comercial, d’oficines i recreatiu, a excepció de discoteques i 

bingos. S’admet com a ús condicionat un únic habitatge sempre que estigui vinculat a l’activitat desenvolupada. 

S’admet com a compatible l’ús industrial d’acord amb les disposicions presents en aquestes normes a la secció 

segona del Capítol II del Títol III d’aquestes normes. S’admet la ubicació d’estacions de servei. 

 

SECCIÓ SETENA: ESPAIS PRIVATS D’ESPECIAL INTERÈS. CLAU 14  

 

Art. 177. Definició 

 

Es qualifica d’espais privats d’especial interès els sòls urbans amb edificacions aïllades i/o jardins d’interès que 

cal conservar degut al seu propi valor patrimonial, pel manteniment del caràcter peculiar, així com per a la 

identitat que confereixen a la fesomia de Matadepera. Es corresponen en moltes ocasions amb cases i masies 

incloses als Catàleg de Béns i/o de Masies i Cases Rurals integrants d’aquest POUM. 

 

Art. 178. Tipus d’ordenació 

 

L’ordenació en aquesta zona respon al tipus d’edificació aïllada, admetent-se les peculiaritats, derivades de 

l’estat de fet, que puguin contravenir les esmentades característiques d’edificació aïllada. 

 

Art. 179. Condicions d’edificació  

 

1. En aquestes zones es mantindrà l’edificació actual, permetent-se únicament i en general augmentar la 

superfície construïda inicial en un 20%, sense alterar la qualitat arquitectònica de l’edificació. En tot cas s’estarà 

a les disposicions establertes en els Catàleg de Béns o en el de Masies i Cases Rurals si l’edifici hi està inclòs. 

 

2. Aquelles parcel·les que no continguin edificació en el moment de l’aprovació inicial d’aquest POUM restaran 

sense dret a sostre edificable. 

 

Art. 180. Obres de millora i usos permesos 

 

1. En els edificis existents s’admeten les obres de conservació, reparació, modernització i millora. 

 

2. S’admet qualsevol ús compatible amb les condicions d’ús dels sectors urbans confrontats. En qualsevol cas 

s’admet l’ús residencial i recreatiu (excepte bingos i discoteques). 

 

3. En tot caldrà veure les disposicions establertes en els Catàleg de Béns o en el de Masies i Cases Rurals si 

l’edifici està protegit 
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SECCIÓ VUITENA. ÀMBITS DE DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ EN SÒL URBÀ 

 

Art. 181. Desenvolupament del Pla en sòl urbà 

 

1. Les determinacions sobre el sòl urbà contingudes en aquest POUM són d’aplicació immediata. 

 

2. Els plans de millora urbana respectaran les determinacions establertes per aquest Pla per a cada cas, i hauran 

de contenir les determinacions i documentació prevista a l'article 68 de la LU i als articles 65.1, 65.2, 65.5 i 66 de 

la LU. 

 

3. En desenvolupament de les determinacions contingudes en aquest POUM es podran redactar també, si fos 

necessari, plans especials urbanístics per a l'ordenació de recintes i conjunts artístics per a la recuperació i 

millora del paisatge urbà, protecció addicional del paisatge, de les vies de comunicació i qualsevol altres finalitats 

anàlogues, com també els previstos en la legislació sectorial. 

 

4. Els plans especials urbanístics contindran les determinacions previstes en el planejament territorial, i en aquest 

Pla i, en el seu defecte les pròpies de la seva naturalesa i finalitat, degudament justificades i desenvolupades en 

els estudis, plànols i normes corresponents. 

 

Art. 182. Execució del Pla en sòl urbà 

 

1. En sòl urbà, l'execució del POUM i dels plans de millora urbana que el desenvolupin, es pot realitzar per 

sectors de planejament urbanístic o polígons d'actuació urbanística complets, que permetin almenys, la distribució 

justa entre els propietaris dels beneficis i les càrregues derivades de l'ordenació (concepte de gestió urbanística 

integrada segons la LU), en aquest sentit el POUM preveu Polígons d’Actuació Urbanística (PAU) i sectors de 

Millora Urbana (PMU). Altrament, en els supòsits en què no calgui o no sigui possible la delimitació d’un polígon 

per al repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues derivats de l’ordenació urbanística, se'n pot fer l’execució de 

manera puntual o aïllada (concepte de gestió urbanística aïllada segons la LU), a tal efecte aquest POUM preveu 

diferents Actuacions Aïllades (AA).  

 

2. La delimitació dels polígons d'actuació previstos en aquest Pla, siguin continus o discontinus, s'efectua atenent 

als següents requisits: 

 

a) quan per les seves dimensions i per les característiques de l’ordenació siguin susceptibles d’assumir les 

cessions de sòl previstes pel planejament. 

b) quan pertanyin a un mateix sector, estiguin equilibrats en càrregues i beneficis i facin possible la seva 

distribució equitativa. 

c) quan tinguin entitat suficient per a justificar tècnicament i econòmica l’autonomia de l’actuació. 

 

3. La delimitació de polígons s'efectua directament per aquest POUM, o bé a través de les figures de planejament 

derivat que aquest Pla preveu, per l’Administració actuant, mitjançant la tramitació prevista als articles 112 i 113 

de la LU.  

 

4. En els polígons d’actuació delimitats per aquest POUM es precisen les determinacions concretes dels sòls que 

els integren, així com els terrenys objecte de cessió obligatòria i gratuïta i el seu destí i ús. El sistema d'actuació 

preferent per aquests polígons d'actuació és el de reparcel·lació en qualsevol de les seves modalitats, sens 

perjudici de la procedència de l'aplicació del sistema d'expropiació quan es produeixi el supòsit previst a l'article 

116.4 de la LU, o bé quan aquest Pla expressament ho determini. 

 

5. L'obertura i ampliació de vials sobre solars o edificis en sòl urbà comportarà la cessió obligatòria i gratuïta del 

sòl prèvia a l’atorgament de la llicència, sense necessitat de la delimitació d'un polígon d'actuació, quan aquesta 

cessió sigui compensada bé pel fet d'originar nous solars, o bé per les condicions diferencials d'edificació 

previstes pel Pla. En tots els altres supòsits, o en les reserves per altres fins que els assenyalats anteriorment, 

l'adquisició es farà mitjançant l'expropiació. El cost d'aquestes expropiacions, així com el de les obres 

d'urbanització, podrà ser repercutit als propietaris que resultin especialment beneficiats per a l'actuació 

urbanística, mitjançant la imposició de contribucions especials, havent estat delimitada prèviament l'àrea urbana 

beneficiària de la millora. 

 

6. A la documentació gràfica d’aquest POUM es troben les fitxes dels àmbits de gestió urbanística de sòl urbà 

consolidat i d’actuacions aïllades en sòl urbà consolidat Aquestes estan composades pels següents polígons 

d’actuació: 

 

AG 01:  Cavall Bernat  

AG 02:  Camí Moliner - Cavall Bernat  

AG 04:  Riera – Passeig del Pla – C/Fogaroses 

AG 05:  Can Vinyers  

AG 06:  CD Hoquei Terrassa 

 

AA 02:   Golf de Matadepera 

AA 03:   Casa Pere Aldavert 

AA 04:   Carretera de Terrassa – Sant Joan 

AA 05:   Sector d’equipaments 
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Art. 183. Tipus i continguts dels plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat 

 

1. En sòl urbà no consolidat, els plans de millora urbana tenen per objecte completar el teixit urbà o bé la 

realització d'operacions de rehabilitació, de reforma interior, de remodelació urbana, de transformació d'usos, de 

reurbanització, d'ordenació del subsòl i de sanejament. 

 

2. Els plans de millora urbana hauran de contenir les determinacions pròpies de la seva naturalesa i finalitats i 

específicament, allò que es determina per a cada sector en les fitxes normatives del Pla. 

 

3. Els àmbits de plans de millora urbana poden ser objecte de desenvolupament per subsectors, sempre que es 

compleixin les condicions establertes a l'article 91 de la LU. 

 

4. La relació dels diferents plans de millora urbana s’adjunta en l’annex normatiu d’aquest POUM en el que es 

detallen, en forma de fitxa. Estan composats per: 

 

PMU 01: Ramon Mias – Sant Llorenç – Sant Joan 

PMU 02: Can Prat 

PMU 03: La Bolera 

 

Art. 184. Polígons d'actuació en sòl urbà no consolidat 

 

1. El POUM delimita diversos polígons d'actuació així com actuacions aïllades en sòl urbà no consolidat, i precisa 

el seu àmbit, determinacions concretes dels sòls que les integren, així com dels terrenys objecte de cessió 

obligatòria i gratuïta i el seu destí i ús. 

 

2. Cadascun dels polígons d'actuació definits per aquest POUM vénen regulats en l’annex normatiu d’aquest 

POUM en el que es detallen, en forma de fitxa, les següents característiques:  

 

a) Àmbit: es descriu la superfície i els límits que abasta el polígon d'actuació. 

b) Objectius: s'estableix la finalitat que es pretén en cada actuació. 

c) Condicions d'ordenació, edificació i ús: s'estableix i es determinen les reserves de sòl públic així com el 

seu destí, i es defineix la zonificació del sòl d'aprofitament privat, l'edificabilitat màxima de cada polígon 

d'actuació i els usos compatibles. 

d) Condicions de gestió i execució: s'estableix en cada cas el sistema d'actuació que el POUM determina 

d'acord amb els previstos per la legislació urbanística vigent i definint preferentment el de compensació o 

cooperació per sobre del d'expropiació. 

e) Règim transitori d'edificació i usos: s'estableix el règim transitori aplicable a les edificacions i usos. 

 

3. Cada polígon d’actuació haurà de definir i concretar les obres d’urbanització i les rasants mitjançant un projecte 

d’urbanització que ha de comprendre la totalitat de les obres i que s’ha de tramitar simultàniament amb el projecte 

de reparcel·lació o amb el de taxació conjunta. 

 

4. L’àmbit de la reparcel·lació serà el del polígon d’actuació, d’acord amb allò establert en l’article 112 de la LU i 

les finques compreses no en poden ésser excloses, llevat dels supòsits previstos per l’apartat 2 de l’article 23 del 

Reglament parcial de la LU. 

 

5. Els polígons d’actuació en sòl urbà no consolidat (SNC) i les actuacions aïllades (AA) incloses en aquest 

POUM són els següents: 

 

PAU 03:  Can Torrella – Sant Llorenç Pins 

PAU 07:  E. Genescà – G. Vallès – R. Llull – A. Prat 

PAU 08:  E. Genescà – G. Vallès – R. Llull – A. Prat (1) 

PAU 09:  E. Genescà – G. Vallès – R. Llull – A. Prat (2) 

PAU 10:  E. Genescà – G. Vallès – R. Llull – A. Prat (3) 

PAU 11:  E. Genescà – G. Vallès – R. Llull – A. Prat (4) 

PAU 12:  E. Genescà – J. Verdaguer – R. Llull – Pavelló (1) 

PAU 13:  E. Genescà – J. Verdaguer – R. Llull – Pavelló (2) 

PAU 14:  Verge de Montserrat 

PAU 15:  Residencial – CD Terrassa Hoquei 

PAU 16:  Pont del Garrofer - Arenes 

PAU 17:  Epic 

PAU 18:  Camí de Can Duran 

 

AA 01:  Carretera de Sabadell – Balmes 
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CAPÍTOL IV. REGULACIÓ DETALLADA DE SÒL URBANITZABLE 

 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Art. 185. Definició i tipus (SUD i SND).  

 

1. El sòl urbanitzable a Matadepera, d’acord amb allò establert al present POUM,  està comprés per un sol sector 

de planejament (que ja estava inclòs en el planejament anterior), sota el principi de desenvolupament urbanístic 

sostenible definit a l'article 3 de la LU i a la Memòria d'aquest Pla. El sòl classificat com a urbanitzable a 

Matadepera acaba de completar un sector que tanca la continuïtat urbana del municipi fins al límit del terme 

municipal. 

  

2. Aquest POUM classifica una única categoria de sòl urbanitzable, que es correspon amb el sòl urbanitzable 

delimitat (SUD), constituït per un sector delimitat específicament, que es desenvoluparà mitjançant la formulació i 

tramitació definitiva del corresponent pla parcial urbanístic, i mitjançant el seu desenvolupament a través dels 

corresponents instruments de gestió. 

 

Art. 186. Drets i deures dels propietaris del sòl urbanitzable.  

 

1. Sense detriment de les disposicions establertes per la LU, els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen els 

següents drets i deures, segons articles 44 i 45 de la LU: 

 

a) Repartir equitativament els beneficis i càrregues derivats del planejament. 

 

b) Cedir obligatòriament i gratuïta a l’Ajuntament tot el sòl reservat pel planejament per a sistemes urbanístics 

locals inclòs en l’àmbit de desenvolupament en el qual llurs terrenys resultin inclosos.  

 

c) Cedir obligatòriament i gratuïta a l’Ajuntament el sòl necessari per a l’execució dels sistemes urbanístics 

generals que aquest POUM inclou en l’àmbit d'actuació en què siguin compresos els terrenys. 

 

d) Costejar i, si escau, executar la urbanització, sens perjudici del dret a rescabalar-se de les despeses 

d'instal·lació de les xarxes d'abastament d'aigua, de subministrament d'energia elèctrica, de distribució de gas i la 

infrastructura de connexió a les xarxes de telecomunicacions, a càrrec a les empreses subministradores, en la 

part que, segons la reglamentació específica d'aquests serveis, no hagi d'anar a càrrec dels usuaris. 

e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic. 

 

f) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l’habitatge protegit que 

eventualment li correspongui. 

 

g) Conservar les obres d'urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en els supòsits en què 

s'hagi assumit voluntàriament aquesta obligació, o bé ho imposin justificadament aquest Pla o el Programa 

d'actuació urbanística municipal, vinculant-la objectivament a la manca de consolidació del sòl o a la insuficiència 

de la urbanització. 

 

h) Cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins del sector, el sòl necessari on es pugui edificar el sostre 

corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. Aquesta cessió de sòl pot ésser substituïda pel seu 

equivalent en altres terrenys fora del sector si es pretén millorar la política d’habitatge o si l’ordenació urbanística 

dona lloc a una parcel·la única i indivisible. En aquest darrer cas, la cessió pot ésser substituïda també per 

l’equivalent del seu valor econòmic. En tots els casos l’equivalent s’ha de destinar a conservar o ampliar el 

patrimoni públic de sòl.  

 

i) Costejar i, si escau, executar les infrastructures de connexió amb els sistemes generals exteriors a l’actuació, i 

les obres per a l’ampliació o reforç d’aquests sistemes que siguin necessàries com a conseqüència de la 

magnitud de la pròpia actuació, d’acord amb les previsions d'aquest Pla al respecte incloent-hi, d’acord amb la 

legislació sectorial, l’obligació de participar en els costos d’implantació de les infrastructures de transport públic 

que siguin necessàries perquè la connectivitat del sector sigui l’adequada. 

 

2. Els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen dret al 90% de l'aprofitament del sector o polígon d'actuació, 

referit a llurs finques. 
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SECCIÓ SEGONA. REGULACIÓ I GESTIÓ DEL SÒL URBANITZABLE 

 

Art. 187. Determinacions i contingut dels plans parcials urbanístics.  

 
1. Les determinacions del planejament parcial hauran de tenir la precisió suficient per a permetre la seva 

immediata execució. Així mateix, i si és el cas, haurà de preveure la delimitació de polígons o subsectors, sempre 

que compleixin les condicions establertes en l’article 91 de la LU i la determinació del sistema d'actuació i la 

modalitat aplicable a cadascun, així com fixar l'ordre de prioritat d’execució entre ells. 

 

2. En ocasió de la tramitació dels plans parcials i als efectes de possibilitar la seva valoració i l’ulterior 

costejament pels propietaris afectats, l’Ajuntament concretarà les característiques del mobiliari urbà, l’arbrat i 

enjardinament, els paviments de les voreres, els tipus de vorades i d'enllumenat i la senyalització, d’acord amb 

les prescripcions municipals establertes al respecte. 

 

3. Quan els plans parcials siguin d'iniciativa privada, hauran de preveure a més de les determinacions establertes 

als articles 65 i 66 de la LU, el compliment dels requisits i la documentació previstos a l'article 97 de la LU. 

 

4. Els plans parcials poden precisar les característiques i traçat de les obres bàsiques d’urbanització a les que fa 

referència l’article 70 de la LU. En aquest cas, s’ajustaran al contingut d’aquestes Normes i es definiran amb el 

grau suficient de detall per a permetre’n l’execució immediata, avaluar-ne el cost i preveure les etapes d’execució 

per a cada polígon d’actuació urbanística i han d’establir uns criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i 

despeses d’urbanització, sens perjudici que els projectes d’urbanització els concretin. Opcionalment, les obres 

d’urbanització bàsica es poden concretar en un document separat, mitjançant un projecte d’urbanització. 

 

Art. 188.  Regulació general dels plans parcials urbanístics 

 

En el sòl urbanitzable delimitat, aquest POUM conté les determinacions següents: 

 

1. L'àmbit de cadascun dels sectors a desenvolupar mitjançant pla parcial, amb la superfície corresponent 

expressada en m² segons la delimitació que es grafia en els plànols d’ordenació i en les fitxes dels sectors.  

 

2. Els objectius generals del desenvolupament de cada sector. 

 

3. Les condicions d'ordenació, edificació i ús de cada sector amb les següents especificacions: 

 

a) El coeficient d’edificabilitat bruta expressat en m² sostre / m² sòl. 

b) La densitat màxima d’habitatges bruta, expressada en hab/Ha, en els sectors residencials.  

 

c) Els percentatges mínims de cessió per a cada tipus de sistema, així com el percentatge mínim total de sòl 

públic i el màxim de sòl d'aprofitament privat. 

 

d) Les determinacions fonamentals de l'ordenació, quant a localització de zones i sistemes es refereix. 

 

e) La localització i el traçat preferent dels sistemes locals adscrits al sector i de les diferents zones delimitats en 

els plànols d’ordenació i en les fitxes.  

 

4. Les condicions de gestió, on es determina els polígons d'execució, el sistema d'actuació preferent i les 

càrregues d'urbanització que li corresponen de cada sector. 

 

Art. 189.  Edificabilitat dels sectors 

 

1. Els conceptes sobre edificabilitat expressats amb els noms de: “índex d’edificabilitat sectorial” i “superfície de 

sostre edificable” són els que a continuació es defineixen. 

 

2. Hom entén per índex d’edificabilttat sectorial el límit màxim d’edificabilitat, expressat en metres quadrats de 

sostre edificable per metre quadrat de sòl (m2 sostre /m2 sòl), referit a l’àmbit del sector excloent vies i camins 

existents de titularitat pública, cursos d’aigua i torrenteres. 

 

3. La superfície de sostre edificable és la suma de totes les superfícies cobertes, corresponents a les plantes 

que, de conformitat amb les Normes sobre tipus d’ordenació, tinguin la consideració de planta baixa i plantes pis. 

En el càlcul d’aquesta superfície s’inclouran les superfícies corresponents als cossos sortints tancats o 

semitancats, les de les edificacions o cossos d’edificació auxiliars i les de edificacions que es conserven. Hom 

no computarà les superfícies de pas públiques sota porxos, ni les superfícies de sostre per a dotacions i 

equipament públic. 

 

4. En cas d’edificacions o usos que es conservin es detreurà el seu sostre del total que resulti de l’aplicació de 

l’índex d’edificabilitat sectorial, excepte en aquells casos en que no s’impossibiliti l’execució del Pla Parcial i 

aquest els consideri com a “volum disconforme” 
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Art. 190.  Desenvolupament del Pla en sòl urbanitzable delimitat 

 

1. En el sòl urbanitzable delimitat el Pla es desenvolupa necessàriament mitjançant plans parcials, l'executivitat 

dels quals serà condició indispensable per a la realització d'intervencions en el territori corresponent, llevat del 

supòsit dels sistemes generals que s'executin de forma independent dels sectors. 

 

2. El pla parcial que aquest POUM delimita en el sòl urbanitzable és el PPU 01:  Can Candi (està descrits en la 

fitxa en l’annex normatiu d’aquestes normes).  

 

3. Els objectius, superfícies i condicions d'ordenació, edificació, ús i gestió previstos en aquest POUM per aquest 

sector, a desenvolupar mitjançant el planejament derivat corresponent, s'especifiquen en les corresponents fitxes 

urbanístiques d'aquest POUM. 

 

4. Els plans parcials podran completar les previsions establertes en aquest POUM però no modificar-les. 

 

5. Els plans parcials tenen per objecte, en sòl classificat com a urbanitzable, desenvolupar el planejament 

urbanístic general i hauran de: 

 

a) contenir totes les determinacions adients per a l’ordenació urbanística detallada dels sectors que abasten, de 

conformitat amb el règim del sòl urbanitzable. 

 

b) qualificaran el sòl i regularan els usos i els paràmetres de l’edificació que han de permetre l’atorgament de 

llicències, d'acord amb les determinacions bàsiques establertes en aquest Pla per a cada sector. 

 

c) assenyalaran les alineacions i les rasants de la vialitat. 

d) definiran els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums. 

 

e) establiran les condicions de gestió i els terminis per promoure els instruments corresponents i per executar les 

obres d'urbanització i d'edificació, sens perjudici que aquests puguin ser modificats pel programa d'actuació 

urbanística municipal. 

 

f) determinaran detalladament l’increment de demanda d’abastament d’aigua que generarà el seu 

desenvolupament i aportaran certificat emès per l’entitat d’aigües corresponent, conforme aquest disposa de 

capacitat suficient per poder abastar aquesta demanda. 

 

g) podran precisar les característiques i el traçat de les obres d'urbanització bàsiques a què es refereix l'article 70 

bis de la LU, i avaluar-ne el cost. 

 

h) podran dividir, si s'escau, l'execució en etapes i polígons, amb el grau suficient de detall per a permetre'n 

l'execució immediata. 

 

i) podran establir uns criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d'urbanització, sens 

perjudici de la concreció superior dels projectes d'urbanització. Es podrà preveure una ordenació amb caràcter 

obligatori o diverses d’alternatives sense alterar l’aprofitament. 

 

6. Les reserves mínimes de sòl de cada sector i per cada sistema així com el destí preferencial dels equipaments, 

si escau, es realitza en els corresponents articles d’aquestes normes. Aquestes reserves de sòl compleixen amb 

les determinacions establertes en l’article 65 de la LU. 

 

7. En els sectors residencials, tant si aquest és el principal, com si és mixt amb altres usos: 

 

a) per a zones verdes i espais lliures públics, un mínim de 20 m² de sòl per cada 100 m² de sostre edificable, amb 

un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit. 

 

b) per equipaments de titularitat pública la reserva serà, també d'un mínim de 20 m² de sòl per cada 100 m² de 

sostre, amb un mínim del 5% de la superfície total de l’àmbit, a més del sòl destinat a d’infrastructures, si s'escau. 

 

8. En els sectors íntegrament destinats a usos diferents dels residencials: 

 

a) un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit per a zona verda. 

 

b) un mínim del 5% de la superfície per equipaments i per a àrees de protecció de sistemes amb finalitats de 

separació d'usos, a més del sòl destinat a d’infrastructures, si s'escau. 

9. En els articles corresponents de cada sector del sòl urbanitzable, s’estableixen els percentatges mínims de 

cessió de cada sistema destinat a espais lliures i equipaments que hauran de ser respectats en qualsevol cas en 

el desenvolupament del pla parcial urbanístic. Altrament es determina la reserva de sòl públic mínim que s’haurà 

de concretar en el desenvolupament del Pla. 

 

10. D’acord amb el que estableix l’article 64 de la LU, la totalitat del sòl de cessió obligatòria i gratuïta per a 

sistemes urbanístics locals en cada sector de planejament parcial, podrà ser aplicada a una o més d’una de les 

destinacions possibles, mantenint però que:  

 

a) La superfície mínima de sòl destinada a cada sistema urbanístic d’equipaments i espais lliures respectarà els 

percentatges mínims assenyalats en la fitxa normativa. 
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b) El sumatori de les superfícies de sòl destinades conjuntament a equipaments i espais lliures en el pla parcial, 

no serà inferior a la mateixa suma que resulta de l’aplicació dels estàndards assenyalats en els apartats 6, 7 i 8  

d’aquest article. 

 

Art. 191. Execució del Pla en sòl urbanitzable delimitat 

 
1. En el sòl urbanitzable delimitat, l'execució del sector amb planejament parcial, es realitzarà per polígons 

complets. El nombre dels polígons, així com l'àmbit territorial de cadascun, el determinarà el pla parcial 

corresponent. Així mateix, l'àmbit territorial del pla parcial urbanístic podrà ser coincident amb el del polígon. 

Conseqüentment, les determinacions contemplades en els articles següents, pel que fa a la divisió poligonal dins 

de l’àmbit de cada sector de sòl urbanitzable delimitat, són indicatives. 

 

2. Els plans parcials hauran de determinar també el sistema d'actuació per a cadascun dels polígons que serà 

preferentment el de reparcel·lació i dintre d’aquest sistema alguna de les modalitats d’iniciativa privada ja sigui la 

compensació o la concertació. 
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SECCIÓ 3. ZONES D’ORDENACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE 

 

Art. 192. Tipus de zones d’ordenació del sòl urbanitzable. 

 

1. El present POUM estableix una categoria de sòl urbanitzable: Desenvolupament residencial de densitat molt 

baixa, clau 30d. 

 

Art. 193. Desenvolupament residencial de densitat molt baixa, clau 30d.  

 

1. Comprèn la totalitat dels sòls urbanitzables delimitats, reservats preferentment per a usos destinats a 

l’habitatge, que han de ser ordenats per un pla parcial. 

 

2. La densitat d’habitatges és molt baixa i correspon a densitats inferiors a 12 habitatges per hectàrea. 

 

3. Les condicions d’ordenació, edificació i ús s’estableixen en cada fitxa de cada sector de la documentació 

gràfica.  
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CAPÍTOL V. REGULACIÓ DETALLADA DE SÒL NO URBANITZABLE 

 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Art. 194. Definició i tipus.  

 

1. Tenen la condició de sòl no urbanitzable: 

 

a) Aquells terrenys incompatibles amb la seva transformació per concórrer alguna de les situacions següents: 

 

- Que estiguin sotmesos a un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel 

planejament territorial que exigeixi aquesta classificació com a conseqüència de la necessitat o la 

conveniència d’evitar la transformació dels terrenys per a protegir-ne l’interès connector, natural, agrari, 

paisatgístic, forestal o d’un altre tipus. 

- Que estiguin contemplats com a tals per un pla director, d’acord amb allò establert per l’article 56 de la 

LU. 

- Que estiguin subjectes a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic. 

 

b) Aquells terrenys que el present POUM considera necessari classificar per raó de la seva necessitat per tal de 

garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida, d’acord amb el model de desenvolupament urbanístic 

sostenible definit a l’article 3 de la LU. 

 

c) Aquells terrenys reservats per a sistemes generals no inclosos al sòl urbà ni als sòl urbanitzable. 

 

Aquests sòls es representen als plànols normatius de la sèrie d’ordenació en sòl no urbanitzable (escala 1/5000) 

 

2. En concret, les finalitats del Pla en la regulació del sòl no urbanitzable són: 

 

a) Preservar el medi natural i agrícola de Matadepera amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de les 

generacions presents i futures. 

 

b) Adoptar en la mesura d’allò possible la legislació sectorial del Pla especial de protecció del medi físic i del 

paisatge de l’Espai Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac. 

 

b) Protegir aquests sòls dels processos d'urbanització de caràcter urbà. 

 

c) Preservar i millorar les explotacions agrícoles i forestals. 

d) Protegir els espais i elements ambientals més singulars i més representatius, per tal de mantenir els processos 

ecològics, potenciar la biodiversitat i constituir reserves de sòl que configurin corredors ecològics territorials 

preservadors de la connectivitat ecològica. 

 

e) Regular la implantació i el desenvolupament d'aquells usos i activitats que el Pla admet en cada zona del sòl 

no urbanitzable de forma que no malmetin els valors que es pretén protegir, i impedir la implantació d'aquells 

usos o activitats que siguin incompatibles amb la destinació definida per aquest Pla d’ordenació urbanística 

municipal en aquests sòls, sempre sota els imperatius derivats del principi d’utilització racional dels recursos 

naturals, i dins dels límits establerts per la LU, la legislació sectorial i per aquest Pla d’ordenació urbanística 

municipal. 

 

f) Regular els sistemes i elements generals relacionats amb l'explotació agrícola, forestal o ramadera. 

 

g) Establir els criteris sobre les característiques i localitzacions més adients per a les edificacions destinades a 

habitatge rural, instal·lacions d'interès públic i social, i sobre aquelles destinades a l'execució i manteniment de 

les obres públiques, de manera que no trenquin l'equilibri ecològic de les diferents zones de sòl no urbanitzable, 

així com, determinar els instruments i procediments adients en cada cas per a la seva autorització, d’acord amb 

allò que disposa la LU. 

 

3. La regulació normativa del sòl no urbanitzable estableix i condiciona els usos permesos per al 

desenvolupament sostenible del territori basat en la conjugació de les necessitats de creixement amb la 

preservació dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, la defensa de la fauna, la flora i la 

biodiversitat i amb l’objectiu de garantir el manteniment de totes les seves funcions, que són les següents:  

 

a) funció productiva: aquest sòl, és la base de les activitats agràries, que proveeixen aliment i recursos naturals i 

formen part de l’economia local, al mateix temps que formen un determinat paisatge. 

 

b) funció ambiental: aquest sòl, es produeixen els processos ecològics essencials en equilibri amb les actuacions 

humanes i és l’indret on habiten la majoria de les espècies de flora i fauna autòctones, que són la base de la 

biodiversitat local. 

 

c) funció cultural: aquest sòl, és expressió de la història, resultat de la intervenció de les persones en la 

transformació i utilització dels recursos naturals, que ha determinat la imatge final de la ciutat i el seu entorn rural. 

 

d) funció lúdica: aquest sòl, és també necessari per a la població com a espai d’esplai, lleure i repòs dels 

ciutadans. 
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4. El sòl classificat com a no urbanitzable, en funció dels valors i finalitats que aquest Pla d’ordenació urbanística 

municipal ha decidit de protegir, preservar o assolir, no podrà ser dedicat a utilitzacions que impliquin la 

transformació de la seva destinació o naturalesa o lesionin o impedeixin els dits valors o finalitats. 

 

5. El sòl no urbanitzable es regeix pel que es disposa en aquest capítol. Els Plans Especials que siguin elaborats 

pel desenvolupament de les previsions contigües en aquestes normes urbanístiques respectaran aquestes 

determinacions. No es podrà admetre usos, explícitament no declarats en aquestes Normes que siguin contraris 

amb els fins generals de protecció agrícola i forestals assenyalats. 

 

6. Es considera que es dóna la condició de perill de formació de nucli de població a partir de l’existència de 

quatre cases dins d’un cercle de 500 metres de diàmetre. 

 

7. En cap cas les sol·licituds d’edificació i d’ús del sòl d’acord amb allò previst a la LU podran significar divisions 

de parcel·les rústegues, als efectes d’urbanització i parcel·lació. Tot procés de parcel·lació rústega representarà 

perill de formació de nuclis urbans o d’urbanització i objecte d’expedient d’infracció urbanística per tal d’avaluar 

les responsabilitats i sancions a que la situació creada doni lloc, a part d’obligar al restabliment de l’ordre 

urbanístic modificat.  

 

8. D’acord amb el Decret 169/1983 de 12 d’abril sobre unitats mínimes de conreu al cas de Matadepera les 

unitats mínimes de conreu es fixen: 3 hectàrees per secà i 1 hectàrea per regadiu. Les segregacions o 

parcel·lacions de finques mantindran en qualsevol dels casos les unitats mínimes de conreu. 

 

9. S’estableixen els següents tipus de sòl no urbanitzable: 

 

a) Agrícola de valor, clau 21. 

b) D’interès ecològic i paisatgístic, clau 24.  

c) Parc Natural, clau 25.     Subzones:  Parc Natural, Zones d’alt interès ecològic i paisatgístic, clau 25a. 

     Parc Natural, Zones d’ interès natural, clau 25b. 

     Parc Natural, Zones agrícoles, clau 25c. 

d) Sistemes Generals. Hidrogràfic (HI) i xarxa bàsica local (XV2). Aquests tipus de sòl han quedat 

regulats als corresponents articles dedicats als sistemes d’espais lliures i sistemes de comunicacions 

respectivament 

 

 

 

 

Art. 195. Delimitació i ordenació del sòl no urbanitzable. 

 

1. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal classifica el sòl no urbanitzable i el delimita, d’acord amb el que 

determina l’article anterior. 

 

2. L’ordenació del sòl no urbanitzable es realitza en base a la qualificació urbanística del sòl, mitjançant la seva 

inclusió en Zones i Sistemes i en base a les proteccions ambientals i la definició dels seus elements bàsics, que 

són referents en la regulació d'aquest sòl que s'estableix en el present POUM. 

 

3. L’ordenació del sòl no urbanitzable s’adapta a la normativa i zonificació del Pla especial de protecció del medi 

físic i del paisatge de l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, adequant el planejament urbanístic tal i 

com determina la Llei 12/85 d’Espais Naturals.  

 

Art. 196. Desenvolupament del POUM en el sòl no urbanitzable. 

 

1. En aquest tipus de sòl, aquest Pla d’ordenació urbanística municipal, sense perjudici de la seva immediata 

aplicació, es desenvoluparà o podrà desenvolupar-se mitjançant plans especials, que tindran les finalitats 

assenyalades en aquest mateix títol. 

 

2. Aquests plans especials, segons la seva finalitat, podran ajustar les condicions de l'edificació, restringir els 

usos permesos i augmentar la superfície mínima de les finques en la regulació de cada àrea de sòl i respecte 

dels diferents usos. 

 

3. No obstant això, es podran tramitar plans especials per al desenvolupament del sòl no urbanitzable, amb les 

finalitats establertes a l’art. 67 LU.  

 

4. Els plans especials esmentats o d’altre tipus, no podran alterar les determinacions del POUM si no és per 

ordenar més restrictivament les condicions d'edificació i d'ús que impliquin transformació de sòl. 

 

5. Tot plegat, sens perjudici d’obtenir les autoritzacions preceptives per part d'altres administracions competents 

per raó de la matèria. 

 

6. En l’annex normatiu d’aquestes normes s’hi adjunta el Pla especial Pla especial de protecció del medi físic i del 

paisatge de l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac. 
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SECCIÓ SEGONA: AGRÍCOLA DE VALOR. CLAU 21 

 

Art. 197. Definició 

 

1. Correspon a aquells terrenys del sòl no urbanitzable que conformen la unitat d’explotació tradicional agrícola 

formats per la masia i les terres de cultiu immediates a la mateixa, els quals no estan inclosos dins de l’espai del 

Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac.  

 

2. Cal mantenir el caràcter rústec d’aquest sòl de la mateixa, per conservar i potenciar l’actual estructura 

d’aquests sòls.  

 

3. El POUM preveu atorgar a aquest sòl un grau de protecció semblant a la de les Zones agrícoles (clau 25c), 

compreses dins del Parc Natural. 

 

Art. 198. Condicions d’ús 

 

1. S’admeten les obres de consolidació i reforma de les masies existents, per ús d’habitatge unifamiliar destinat 

al treballador agrícola o vinculat a aquests sòls, o agrícola tradicional, dins de la limitació que recull el 

corresponent Catàleg de masies del POUM. Amb caràcter general s’admet l’ús recreatiu (excepte discoteques i 

bingos) i el residencial així com els establiments destinats al turisme rural. 

 

2. En el seu defecte, s’admetran únicament les obres de manteniment i millora, sempre que no s’alteri l’aspecte 

formal de l’edifici, ni s’utilitzin materials que estiguessin en desacord amb el mateix. 

 

A més a més de l’ús d’habitatge agrícola i tradicional en relació als usos s’estarà a allò previst al catàleg de 

masies i cases rurals del POUM així com a les disposicions i condicions establertes a l’article 47 de la LU i 

articles concordants. En el supòsit de canvi d’ús serà necessària la tramitació d’un pla especial urbanístic. 

 

En el cas d’altres usos permesos per les mides existents en la zona que suposi l’abandó de la producció agrícola 

de les terres de cultiu, aquestes hauran de repoblar-se com a mínim en un cinquanta per cent (50%) de la seva 

superfície amb espècies de les zones forestals confrontants. 

 

3. Les condicions generals d’ús per aquesta zona seran les mateixes que les establertes en la zona Parc 

Natural: Zones agrícoles (clau 25b), però tenint en compte les tipologies d’ús bàsiques establertes anteriorment. 

 

Art. 199. Protecció de l’arbrat i el paisatge 

 

1. Es conservarà l’ordenació actual de l’arbrat, jardins i àrees de vegetació que existeixen excepte en aquells 

casos en els que de forma justificada pugui dificultar l’explotació agrícola dels terrenys mitjançant rompuda o 

canvis de cultiu. S’admetran les operacions de creació, millora i conservació d’aquests sòls i dels mantells de 

vegetació i arbrat. 

 

2. A més d’allò disposat amb caràcter general a la regulació de llicències, tota sol·licitud d’obres i tala d’arbres, i 

altres similars, haurà d’anar acompanyada d’una memòria on es detallin les mesures que, encaminades a la 

millora o conservació d’aquest sòl i del seu mantell de vegetació o d’arbrat, cal realitzar dins les finques on hom 

pretén dur a terme l’actuació de millora. 

 

Art. 200. Limitacions de la propietat 

 

L’ordenació continguda en aquest capítol respecta la plenitud de la propietat privada, en consonància amb el 

destí actual de les finques. 

 

Art. 201. Condicions d’edificació 

 

1. No es permetrà cap tipus de nova edificació o ocupació, encara temporal o provisional, de les finques amb 

aquesta qualificació urbanística, exceptuant aquells casos que vagin relacionats amb les activitats agropecuaries 

extensives tradicionals desenvolupades a la finca i a l’entorn de Matadepera i Sant Llorenç del Munt. No 

s’admetran instal·lacions de ramaderia intensiva. 

 

2. S’entén com a volum existent l’edificat amb anterioritat a l’aprovació d’aquestes normes urbanístiques i no és 

permès l’ampliació volumètrica dels edificis. En tot cas es prevaldrà la normativa definida en el Catàleg de masies 

d’aquest POUM.  

 

3. Es permet la reconstrucció, rehabilitació i reforma de les edificacions existents d'acord amb les determinacions 

d’aquestes normatives i del Catàleg de masies del POUM. 

 
4. L’accés a les finques es realitzarà a través de la xarxa de camins existents que no es podran pavimentar. 
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SECCIÓ TERCERA: PARC NATURAL MUNICIPAL D’INTERÈS ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC. CLAU 24 

 

Art. 202. Definició 

 

1. La qualificació de sòl parc natural municipal d’interès ecològic i paisatgístic inclou el terrenys forestals que no 

estan compresos dins del Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac i que formen importants extensions boscoses 

amb contacte al Parc. 

 

2. La protecció d’aquests espais, és totalment necessària per mantenir la vida ecològica i conservar els valors 

estètics, històrics i culturals del paisatge rural. Al mateix temps que permet una millor protecció del Parc Natural i 

permet fomentar el paper de corredor ecològic dels espais del municipi entre el Parc i la resta del territori. 

  

3. El POUM preveu atorgar a aquest sòl una protecció semblant a la de les Zones d’interès natural (clau 25b), 

compreses dins del Parc Natural. 

 

Art. 203. Condicions d’ús 

 

Les condicions generals d’ús per aquesta zona seran les mateixes que les establertes en la zona d’interès 

natural (clau 25b), però s’estableixen unes tipologies d’ús bàsiques: 

 

a) Els aprofitaments forestals es realitzaran dins dels límits compatibles amb el principi bàsic de 

persistència, conservació i millora de les masses forestals. L’aprofitament forestal s’ha de realitzar 

sempre i quan, no comprometi les possibilitats de desenvolupar una gestió forestal encaminada a 

mantenir la biodiversitat i el paisatge i a la prevenció de grans incendis forestals. 

 

b) La repoblació, la conservació i el tractament silvícola i els treballs complementaris que tinguin per 

objecte la restauració forestal i la millora dels terrenys afectats per incendis, els erms i els degradats per 

altres causes, sempre que presentin característiques adients per a la seva reforestació. Es permetrà la 

recuperació d’antics camps de conreu per mitjà d’artigues controlades. Es permetran les pràctiques 

ramaderes, sempre que aquestes no siguin causa de deteriorament, empobriment del bosc o d’erosió, 

d’acord amb el que estableix la legislació vigent. 

 

c) S’afavorirà el roure i l’alzina en les tallades de selecció de l’arbrat. Les espècies potencials de roures al 

municipi de Matadepera són: el roure martinenc (Quercus humilis) i el roure cerrioide (Quercus 

cerrioides). El roure cerrioide és l’híbrid entre el martinenc i el de fulla petita (Quercus faginea). El roure 

és una espècie a mantenir ja que juntament amb l’alzina (Quercus ilex), són les espècies potencials 

típiques dels ambients mediterranis característics de la zona del municipi de Matadepera i del Parc 

Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac. 

 

A més a més d’aquestes espècies es poden afavorir altres associades a les comunitats d’alzinar amb 

roureda i les que es determinen a l’Annex 1: Espècies que pel seu interès específic, per determinades 

característiques fenològiques o per qüestions de paisatge no s’haurien de tallar en parcel·les amb terreny 

forestal de l’Informe del Consell Assessor Urbanístic de Medi Ambient i Sostenibilitat, com poden ser: 

 

 Estepes (Cistus sp.) 

 Llentiscle (Pistacea lentiscus) 

 Arboç (Arbutus unedo) 

 Pinassa (Pinus nigra) 

 Galzeran (Ruscus aculeatus) 

 Boix grèvol (Ilex aquifolium) 

 Pi blanc (Pinus halpensis) 

 

 

d) No s’admet la repoblació amb espècies exòtiques o aquelles que siguin alienes a l’ecosistema. 

 

e) Es prohibeix tot tipus d’edificació en les zones de sòl d’interès ecològic i paisatgístic exceptuant aquells 

casos que vagin relacionats amb les activitats agropecuàries extensives tradicionals desenvolupades en 

la finca i a l’entorn de Matadepera i Sant Llorenç del Munt. No s’admetran instal·lacions de ramaderia 

intensiva. 
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SECCIÓ QUARTA: PARC NATURAL. CLAU 25 

 

Art. 204. Definició 

 

1. Comprèn els espais del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, el qual estableix un règim de protecció i 

conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica de l’espai natural, compatible 

amb l’aprofitament sostenible dels seus recursos i l’activitat dels seus habitants, així com l’ordenació de l’ús públic 

i el foment del coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l’educació ambiental. 

 

2. Dins del Parc Natural s’estableixen diferents les següents subzones:  

 

Zones d’alt interès ecològic i paisatgístic, clau 25a. 

Zones d’interès natural, clau 25b. 

Zones agrícoles, clau 25c. 

 

Art. 205. Definició de les Zones d’alt interès ecològic i paisatgístic. Clau 25a  

 
La Zona d'Alt Interès Ecològic i Paisatgístic està integrada pels terrenys que han d'ésser objecte d'especial 

protecció per contenir ecosistemes, comunitats o espècies de gran interès o que són especialment vulnerables a 

l'erosió del sòl o a la degradació dels valors botànics, faunístics, hidrològics o paisatgístics existents, atès que 

aquesta zona conté elements singulars el deteriorament dels quals pot considerar-se difícilment recuperable. 

 

Art. 206. Condicions d’ús de les Zones d’alt interès ecològic i paisatgístic. Clau 25a 

 
1. Als terrenys integrats a la Zona d'Alt Interès Ecològic i Paisatgístic s'admeten els usos que tot seguit es 

relacionen: 

 

a) Els treballs mínims de millora dels sistemes naturals exigits per un principi bàsic de conservació. 

b) Els treballs de manteniment dels camins i senders de la xarxa bàsica del Pla Especial del Parc Natural, 

així com aquelles intervencions puntuals considerades imprescindibles per a la seva conservació. 

c) Els treballs mínims exigits pels programes de prevenció d’incendis forestals. 

d) Les activitats culturals i d'investigació científica que no requereixin instal�lacions fixes. 

 

2. En tot cas, per a l'ús o activitat que es pretengui realitzar s'haurà d'acreditar la seva compatibilitat amb l'objectiu 

fonamental del Pla Especial del Parc Natural, contingut a l'article 2 del seu text normatiu, mitjançant document 

explícit emès per la Diputació de Barcelona, que quan l'ús i activitat sigui reglats adoptarà la forma i causarà els 

efectes d'informe previ sobre usos i activitats sotmesos a llicència. 

 

3. Amb aquesta finalitat, la Diputació de Barcelona, podrà exigir que els corresponents projectes tècnics vagin 

acompanyats de la justificació i els estudis adients d'avaluació de l'impacte produït sobre els valors paisatgístics, 

ecològics, botànics i faunístics afectats i sobre l'erosionabilitat del sòl i defineixin les mesures correctores 

oportunes que cal incorporar al projecte, sens perjudici d'allò que es disposa a l'article 5 del text normatiu del Pla 

Especial, en relació a l'àmbit del Parc Natural. 

 

Art. 207. Limitacions als usos de les Zones d’alt interès ecològic i paisatgístic. Clau 25a 

 
1. No són permesos en aquesta zona els usos i les activitats següents: 

 

a) Qualsevol tipus d'aprofitament, construcció, instal�lació o anunci. En aquest sentit, únicament serà 

permesa la instal�lació de la senyalització informativa considerada imprescindible o els elements 

destinats a finalitats científiques degudament adaptades al medi físic. 

 

b) El dipòsit i abandonament de qualsevol classe d'objecte llevat que fos necessari per a la prevenció o 

extinció d'incendis forestals o per causa de força major. 

 
2. Els plans d’aprofitament cinegètic que afectin terrenys d’aquesta zona tindran especial cura en el manteniment 

de les espècies faunístiques i de la seva diversitat. 

 

3. El desenvolupament en aquesta Zona de les activitats esportives o de lleure podrà ser objecte de regulació 

específica, restricció i fins i tot prohibició. En aquest mateix supòsit es troben els recorreguts, els actes i les visites 

en els terrenys integrats en aquesta zona. 

 

Art. 208. Limitacions a l’edificació de les Zones d’alt interès ecològic i paisatgístic. Clau 25a 

 

1. En aquesta Zona es prohibeix tota construcció de nova planta, incloses les instal�lacions tècniques. 

 

2. S’admet la realització de les actuacions relacionades amb la recuperació d’elements construïts integrats en el 

catàleg de béns i el catàleg de masies del POUM o en el catàleg de protecció del patrimoni del Pla Especial. En 

aquest supòsit, es tindrà especial cura de retornar l’entorn de l’element a l’estat original anterior a la intervenció. 
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Art. 209. Aprofitaments forestals de les Zones d’alt interès ecològic i paisatgístic. Clau 25a 

 
1. S'admeten els aprofitaments forestals en finques de titularitat privada, mentre mantinguin aquesta condició. En 

aquest període, aquestes actuacions es duran a terme segons allò que es determina en aquestes normes a la  

Zona d'Interès Natural, clau 25b. 

 

2. Excepcionalment aquests aprofitaments es podran veure restringits, o fins i tot prohibits, de forma temporal, per 

tal de preservar els valors definitoris de la Zona d’Alt Interès Ecològic i Paisatgístic. Les limitacions excepcionals 

dels drets dominicals que puguin derivar-se d’aquests supòsits seran objecte d'indemnització per part de la 

Diputació de Barcelona. 

 

Art. 210. Definició de les Zones d’interès natural. Clau 25b 

 
1. La Zona d'Interès Natural és integrada per sòls ocupats per espècies predominantment arbòries o arbustives, 

no característiques del conreu agrícola o objecte d'aquest, i els prats, erms, codines, cingles i per tots els altres 

components del paisatge natural. 

 

Art. 211. Condicions d’ús de les Zones d’interès natural. Clau 25b 

 

1. En els sòls que integren la Zona d'Interès Natural, s'admeten els usos que tot seguit es relacionen: 

 

a) Els aprofitaments forestals compatibles amb el principi bàsic de persistència, conservació i millora de 

les masses forestals. 

b) La repoblació, la conservació i el tractament silvícola i els treballs complementaris que tinguin per 

objecte la restauració forestal i la millora dels terrenys afectats per incendis, els erms i els degradats per 

altres causes, sempre que presentin característiques adients per a la seva reforestació. 

c) Les pràctiques ramaderes, sempre que aquestes no siguin causa de deteriorament, empobriment del 

bosc o d'erosió, d'acord amb el que estableix la legislació vigent i el que es disposa a la regulació general 

d'usos i activitats del Pla Especial del Parc 

d) En els sòls termeners amb l'edificació, els usos necessàriament vinculats amb les activitats que es 

desenvolupin a l’interior, compatibles amb les determinacions del Pla Especial del Parc. 

e) Totes aquelles activitats admeses amb caràcter general al Pla Especial del Parc d’acord amb la LU.  

 

 

 

Art. 212.  Condicions tècniques dels aprofitaments forestals a les Zones d’interès natural. Clau 25b  

 
1. Els aprofitaments forestals es portaran a terme d'acord amb les disposicions legals i normatives vigents en 

matèria forestal a Catalunya i les determinacions del Pla Especial del Parc. En tot cas s'hauran d'ajustar a les 

condicions tècniques següents: 

 

a) Es prohibeixen les tallades arreu, llevat dels supòsits previstos a l'article 58.2 de la Llei 6/88 Forestal 

de Catalunya. 

b) Es prohibeix el desarrelament d'arbres i arbustos amb finalitats comercials. El desarrelament 

d’exemplars d’arboç (Arbutus unedo) està regulat pel Decret 175/1996) 

c) Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s’hauran de trossejar o triturar i ser 

esteses a ran del sòl i, en cap cas, no es podran deixar dins d’una franja de vint metres d’amplada a 

banda i banda dels camins, d'acord amb allò que disposa l'article 12 del Decret 64/1995 de Mesures de 

Prevenció d'Incendis Forestals. 

d) Es podrà autoritzar la neteja selectiva del sotabosc, quan aquesta vagi orientada a millorar les 

condicions de regeneració de l'arbrat o pugui justificar-se com a mesura preventiva de lluita contra el foc, 

buscant en tot moment la compatibilitat amb la preservació dels valors ecològics i ambientals. 

 

Art. 213.  Condicions tècniques dels camins i pistes vinculats a la gestió forestal a les Zones d’interès 
natural. Clau 25b 

 
1. Els nous camins i pistes vinculats a la gestió forestal s'hauran d'adaptar a les prescripcions tècniques 

següents: 

 

a) Pendent mantingut inferior al 15% i amplada màxima de 3,5 metres. 

b) Disposició de trenques en pendent continuat cada 50 metres. 

c) Altura màxima dels desmunts d'1,50 metres en una longitud màxima de 10 metres 

d) Altura màxima dels terraplens 1,50 metres. 

e) Pendent transversal del camí dirigit vers el desmunt. 

f) No abocament de terres sobreres al vessant del camí. En cada cas concret caldrà cercar punts adients 

on efectuar l'acumulament del material sobrer. 

 
2. Quan les condicions topogràfiques impedeixin el compliment estricte dels condicionants establerts al present 

article, les noves alternatives que es prevegin hauran de justificar-se mitjançant un projecte específic. 
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Art. 214. Actuacions en terrenys forestals a les Zones d’interès natural. Clau 25b 

 
1. Totes les actuacions en terrenys forestals se sotmetran als tràmits assenyalats a la legislació vigent en la 

matèria, durant els quals haurà d'obtenir-se l'informe previ preceptiu de la Diputació de Barcelona. 

 

2. L'aprofitament en una finca forestal que no disposi d'un Pla tècnic de gestió i millora forestal o d'un Pla 

d'ordenació forestal aprovats definitivament, és un acte sotmès a l'autorització corresponent dels òrgans 

competents del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb els articles 50 i 51 de la llei 6/1988 

Forestal de Catalunya, a la tramitació de la qual haurà d'obtenir-se l'informe preceptiu de la Diputació de 

Barcelona. 

 

3. Els aprofitaments en finques forestals que disposin d'un Pla tècnic de gestió i millora forestal o d'un Pla 

d'ordenació forestal aprovats definitivament, no necessitaran autorització prèvia; no obstant això, l'inici dels 

treballs es comunicarà a la Diputació de Barcelona per escrit amb una antelació mínima de deu dies. 

 

4. Serà requisit per a poder emetre informe sobre qualsevol autorització d’aprofitaments forestals en terrenys que 

no disposin de pla tècnic o pla d’ordenació aprovats, acompanyar la sol�licitud de les dades següents: 

 

a) Un plànol topogràfic de la finca a escala 1/5.000 o 1/10.000, en el qual es defineixin els distints tipus de 

bosc i espècies; el sector objecte de la petició de tallada, i el camí o camins a habilitar per a 

l'aprofitament, que hauran de complir el que es disposa a l'article anterior. 

b) Una succinta memòria a la qual s'especifiqui el tipus d'aprofitament que es preveu dur a terme, data de 

l'última tallada a la mateixa parcel�la, sistemes d'arrossegament previstos, mètodes per a l'eliminació 

dels residus de la tallada, dades de la realització de l'aprofitament i els detalls complementaris que estimi 

oportú el peticionari. 

 
5. D'acord amb allò que disposa l'article 17 del Decret 64/1995 de Mesures de Prevenció d'Incendis Forestals, en 

cap cas no es duran a terme treballs que generin restes vegetals en el període comprés entre el quinze de juny i 

el quinze de setembre, llevat dels supòsits d’excepcionalitat que determina aquell decret. 

 

6. Als treballs vinculats amb la gestió forestal no seran admesos en cap cas l'aterrassament del terreny amb 

maquinària pesant ni la destrucció sistemàtica de la vegetació existent. 

 

Art. 215. Plans tècnics de gesió i millora forestal a les Zones d’interès natural. Clau 25b 

 

1. L'Òrgan Gestor del Pla Especial impulsarà la redacció dels Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal de les 

finques particulars i de propietat pública incloses dins del seu àmbit.  

2. La Diputació de Barcelona emetrà informe preceptiu sobre els Plans tècnics de gestió i millora forestal, abans 

que els aprovi l'organisme competent. 

 

Art. 216. Ajuts a la propietat forestal a les Zones d’interès natural. Clau 25b 

 

En la mesura de les seves possibilitats tècniques i pressupostàries, es col�laborarà amb la propietat forestal per 

tal de fomentar un millor tractament silvícola de les masses forestals, afavorir les tasques de repoblació i millora 

dels terrenys forestals i racionalitzar-ne l'aprofitament. 

 

Art. 217. Usos admesos a les edificacions de les Zones d’interès natural. Clau 25b 

 
1. A les edificacions existents a la Zona d'Interès Natural, s'admeten els usos següents: 

 

a) L’habitatge unifamiliar, sempre que no existeixi perill de formació de nucli de població. 

b) Els vinculats a la naturalesa de la finca, com els agrícoles i ramaders. 

c) Els usos considerats d’utilitat pública o interès social, vinculats de forma directa amb els objectius 

del Pla Especial i, en general, els serveis d'atenció al visitant. 

d) Les activitats considerades complementàries de les anteriors, com les d'agroturisme i restauració i els 

productius, en petits tallers de caràcter artesanal compatibles amb les determinacions del Pla Especial del 

Parc 

e) Els usos públics establerts a la xarxa bàsica d'equipaments del Pla Especial del Parc 

 

2. Els usos als quals es fa referència a l’apartat anterior, seran admesos en la mesura que s’apreciï en el tràmit 

de la seva aprovació la concurrència dels requisits fixats a la LU. 

 

Art. 218. Condicions de la intervenció a edificis de les Zones d’interès natural. Clau 25b 

 
1. Les activitats admeses a la Zona d'Interès Natural es podran desenvolupar als edificis i construccions existents, 

segons es defineix al Pla especial del Parc. 

 

Art. 219. Definició de les Zones agrícoles. Clau 25c 

 

1. La Zona Agrícola integra aquells sòls que prioritàriament estan destinats en l'actualitat a les activitats agrícoles, 

que ho han estat fins a data recent o que presenten les característiques necessàries per al desenvolupament 
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d'aquestes activitats. S'entén com a tret definidor d’aquesta Zona el paisatge característic d'equilibri entre sectors 

poc intervinguts per l'acció humana i l'activitat agrària. 

Art. 220. Usos admesos als terrenys de les Zones agrícoles. Clau 25c 

 
1. Als terrenys inclosos en aquesta Zona, s'admeten els usos següents: 

 

a) Les activitats agrícoles i ramaderes, en aquells terrenys que presentin les característiques 

adients per al seu desenvolupament. 

b) El conreu de camps abandonats, en les condicions establertes en el Pla Especial del Parc. 

c) Els processos d'aforestació regulats per la legislació en matèria forestal. 

d) Totes aquelles activitats admeses a la Zona d'Interès Natural i les de caràcter general definides en 

aquestes normatives, sempre que reuneixin les condicions d’utilitat pública o interès social, fixades en la 

LU.  

 
2. L'Òrgan Gestor podrà exigir que la proposta per a l'execució de les actuacions descrites en el present article 

inclogui la documentació complementària necessària per garantir la compatibilitat de l’actuació amb el principi 

bàsic expressat en l'article anterior 

 

Art. 221. Usos admesos als edificis de les Zones agrícoles. Clau 25c 

 

1. A les edificacions existents en aquesta zona s'admeten els usos següents: 

 

a) Els usos agrícoles, que es duran a terme d'acord amb les disposicions legals vigents en aquesta 

matèria i les previsions normatives Pla Especial. 

b) L'ús ramader, sempre que sigui complementari de l'ús agrícola de la finca; en aquest sentit no 

s’admeten els usos agropecuaris intensius de caràcter industrial, no vinculats a l'explotació agrària. 

c) Els usos agraris, en general, inclosos els de magatzematge i transformació de productes agraris 

obtinguts a l'explotació. 

d) Els admesos per a les edificacions situades a la Zona d'Interès Natural i, en general, els que ho són 

amb caràcter genèric al Pla Especial. 

 
2. Els usos als quals es fa referència a l’apartat anterior, seran admesos en la mesura que s’apreciï en el tràmit 

de la seva aprovació la concurrència dels requisits fixats a la LU.  

 

Art. 222. Condicions de les actuacions als edificis de les Zones agrícoles. Clau 25c 

 

1. Les activitats admeses a la Zona Agrícola es podran desenvolupar als edificis i construccions existents, segons 

es defineix al les condicions generals Pla Especial del Parc 

Art. 223. Ajuts a les explotacions familiars agràries a les Zones agrícoles. Clau 25c 

 
1. La Diputació de Barcelona, en la mesura que ho permetin les seves disponibilitats tècniques i pressupostàries, 

atorgarà suport tècnic i econòmic als titulars de les explotacions familiars agràries situades totalment o parcial a 

l'àrea del Pla Especial sempre que constitueixin residència permanent, per a la millora de la seva qualitat de vida i 

de les condicions tècniques i productives de l'explotació de la infrastructura rural que la serveix. 

 

2. També, es podrà recavar aquesta col�laboració en el cas que les adequacions previstes a les condicions de 

disseny del Pla representin un increment excepcional respecte al cost ordinari de l'obra projectada. 
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TÍTOL III: ORDENANCES DE VOLUM I USOS 
 

CAPÍTOL I: ORDENANCES D’EDIFICACIÓ 

 

SECCIÓ PRIMERA: NORMES APLICABLES A TOTS ELS TIPUS D’ORDENACIÓ 

 

Art. 224. Conceptes generals 

 

1. Aquesta secció conté la regulació de les constants i paràmetres que configuren amb caràcter general el tipus 

d’ordenació aplicable a totes les zones. 

 

2. Sempre que s’usin en aquestes Normes els conceptes que s’indiquen tot seguit, tindran el següent significat: 

 

a) Parcel·la. Unitat de propietat en sòl urbà o urbanitzable. 

 

b) Solar. Parcel·la que per reunir les condicions de superfície i urbanització establertes en aquestes 

Normes i la LU és apta per a ser edificada immediatament. 

 

c) Planta baixa. Pis baix o part inferior de l’edifici a nivell de sòl o en contacte amb la voravia dins dels 

límits que amb referència a la rasant s’assenyalen en aquestes Normes. 

 

d) Planta soterrani. La situada per sota de la planta baixa. 

 

e) Planta pis. Tota planta de l’edificació que estigui per damunt de la planta baixa. 

 

f) Elements tècnics de les instal·lacions. Parts integrants dels serveis de l’edifici de caràcter comú, com 

filtres d’aire; dipòsits de reserva d’aigua, de refrigeració o acumuladors; conductes de ventilació o de 

fums; claraboies; antenes de telecomunicació, ràdio i televisió; maquinària d’ascensor; espais per a 

recorregut extra dels ascensors i, fins i tot, per accés d’aquest al pla del terrat o coberta; elements per 

estendre i assecar-se la roba; i altres. 

 

g) Cossos sortints. Son els que sobresurten de l’alineació de façana o línia de façana, de l’alineació interior 

o espai lliure a l’interior d’illa, i tenen el caràcter d’habitables o ocupables. Poden ser tancats, 

semitancats o oberts.  

 

h) Elements sortints. Són elements constructius o dels serveis integrants de l’edificació no habitables ni 

ocupables, de caràcter fix, que sobresurten de l’alineació o línia de façana, i de l’alineació interior o de 

l’alineació d’edificació. 

 

i) Celobert. Espai no edificat situat dintre del volum d’edificació i destinat a obtenir il·luminació i ventilació. 

 

j) Pati de ventilació. Espais no edificats, d’igual significació que els celoberts, però destinats solament a 

il·luminar o ventilar escales o dependències que no siguin dormitoris o estances d’estar. S’entén per 

estança, la sala o habitació on s’habita normalment i que no es destina a dormitori. 

 

Art. 225. Planta baixa 

 

1. La planta baixa és la primera planta per damunt de la planta soterrani, real o possible. En el tipus d’ordenació 

segons alineació de vial, la planta baixa és aquella el paviment de la qual estigui situat entre 0,60 m per sobre i 

0,60 m per sota de la rasant del vial, en els punts de major i menor cota, respectivament que corresponguin a la 

parcel·la.  

 

En el tipus d’ordenació segons alineació de vial quan, a conseqüència del pendent, hi hagi més d’una planta que 

se situï dintre dels límits establerts en el paràgraf anterior, s’entendrà com planta baixa, en cada tram la de 

posició inferior.  

 

En els casos de parcel·les que donin front simultàniament a dos vials oposats, la cota de la planta baixa es 

referirà a cada front, com si es tractés de dues parcel·les de fondària fins el punt mig de l’illa. 

 

En el tipus d’ordenació segons edificació aïllada, la planta baixa és aquella el paviment de la qual estigui situat 

entre 1 m per sobre i 1 m per sota del nivell del terreny exterior definitiu. 

 

2. L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà la següent, a excepció d’aquells casos en que s’assenyali el 

contrari en les normes particulars de la zona:  

 

Tipus d’ordenació Ús  Alçada 

 

Edificació alineada a vial  Local 3,00 m 

   Habitatge 2,65 

Edificació aïllada  Habitatge 2,50 
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3. No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons la modalitat de semisoterrani i 

entresolat. 

 

 

Art. 226. Planta soterrani 

 

1. Les plantes soterrani en el tipus d’ordenació segons vial són les situades per sota de la que té la condició de 

planta baixa, tinguin o no obertures a causa dels desnivells en qualsevol fronts d’edificació. 

 

2. En els altres tipus d’ordenació, les plantes soterrani, són aquelles enterrades o semienterrades sempre que 

llur sostre estigui a menys d’un metre per damunt del nivell del terreny exterior definitiu. La part de planta 

semisoterrada, el sostre de la qual sobresurti més d’un metre per damunt d’aquest nivell, tindrà, en tota aquesta 

part, la consideració de planta baixa. 

 

3. Als soterranis no és permès l’ús d’habitatge. Els soterranis, per sota del primer només podran ser destinats a 

aparcaments, instal·lacions tècniques de l’edifici, cambres cuirassades i similars. 

 

4. Tanmateix, podran autoritzar-se d’altres usos que no siguin d’habitatge o residencials si es dota el local de 

mesures tècniques segures que cobreixin els rics d’incendi, explosió, etc., i el desallotjament de les persones 

amb seguretat. 

  

5. L’alçada lliure de les plantes soterrani serà almenys de dos coma cinquanta metres (2,50 m). 

 

 

Art. 227. Aparcaments i garatges privat sota rasant 

 

1. La façana mínima d’un edifici per realitzar plantes soterrani destinades a aparcament és de 10 metres, excepte 

en les tipologies d’habitatges unifamiliars aïllats i agrupats. S’haurà de preveure un mínim de 2 places 

d’aparcament per habitatge i 2 per cada 100 m2 d’usos comercials o d’oficines sense perjudici de l’aplicació del 

que es determina al corresponent article 282 d’aquestes Normes on es regula l’ús de garatge – aparcament. En 

les promocions d’habitatge de protecció pública caldrà preveure una plaça d’aparcament per habitatge. 

  

2. Caldrà justificar i donar compliment a tot allò previst per a aparcaments i garatges al Codi Tècnic de 

l’Edificació. 

 

3. D’acord amb les disposicions del Codi Tècnic de l’Edificació tots els projectes amb previsió d’espai destinat a 

aparcament amb una superfície superior als 100 m2 a més de la llicència urbanística han de tramitar la 

corresponent llicència ambiental. Aquests s’han de comunicar amb la resta de l’edifici mitjançant vestíbuls 

d’independència. 

 

4. El disseny de l’aparcament s’ha de fer de manera que permeti la sortida de qualsevol vehicle aparcat amb un 

màxim de tres maniobres o moviments. 

 

5. L’amplada mínima dels accessos que donin a carrers de menys de 12,00 metres d’ample, seran de 4,00 

metres, en la resta de casos serà de 3,00 metres. 

 

6. Als primers 4 metres de la rampa caldrà preveure un pendent màxim del 4 %. 

 

7. Les rampes no sobrepassaran el 20 % de pendent en el seu conjunt. L’amplada mínima serà de 3,00 metres 

per a garatges de fins a 40 places i de 5,40 metres per garatges amb més de 40 places. D’acord a les 

disposicions del Codi Tècnic de l’Edificació en les rampes d’ús conjunt o mixt on hi puguin circular vianants  no 

s’admetrà una pendent superior al 18%. 

 

8. Cada plaça d’aparcament disposarà d’unes dimensions mínimes de 2,25 metres per 4,50 metres i una alçada 

lliure mínima de 2,20 metres. 

 

9. Les places que limiten lateralment amb una paret han de tenir una amplada mínima de 2,50 metres. 

 

10. A cada planta d’aparcament s’ha de preveure un sistema que permeti l’evacuació de l’aigua. 

 

11. Tant els carrils de circulació com els de maniobra han de tenir als trams corbats un radi interior mínim de 3,90 

metres i una amplada mínima de 2,20 metres. 

 

12. Els espais mínims destinats a places d’aparcament no poden superposar-se amb els destinats a carrils de 

circulació i maniobra. 

 

13. Si no es possible la ventilació natural, s’ha d’instal·lar un sistema de ventilació forçada que ha d’assegurar 

una renovació mínima d’aire de 15 m3 per hora i per m2 de superfície del local i un mínim de 6 renovacions per 

hora. S’han de dimensionar els conductes per una velocitat màxima de 10 m / s. 

 

14. En tot cas els conductes d’evacuació d’aire de ventilació forçada han de ser verticals almenys en el tram de 

descàrrega a l’atmosfera i efectuar aquesta descàrrega 1,00 metre per damunt de la part superior de la coberta. 

 



MARÇ 2007              NORMES URBANÍSITIQUES PÀGINA - 82 -

 

 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA 

DIRECCIÓ DEL PROJECTE:    

COMISSIÓ DE TREBALL DEL PLA 

EQUIP REDACTOR:  

 

 

15. La distància entre les boques de descàrrega de l’aire a l’exterior i les aportacions d’aire de renovació ha de 

ser la suficient per evitar la captació i la recirculació de l’aire viciat a l’interior de l’aparcament. 

 

16. Els accessos, els carrils i qualsevol punt del local per a aparcament ha de disposar de l’adequat nivell 

d’intensitat d’il·luminació mitjana, els valors mínims de la qual han de ser de 15 lux. als espais de places i de 50 

lux. als espais de carrils de maniobra i a vies d’evacuació. 

 

 

Art. 228. Alçada de les plantes pis 

 

L’alçada lliure de les plantes pis no serà inferior a dos coma cinquanta metres (2,50 m).  

 

 

Art. 229. Planta sota coberta 

 

1. S’acceptaran plantes sota coberta en les tipologies d’ordenació segons alineació a vial i d’ordenació aïllada, 

segons els paràmetres establerts a cada tipus de zona.  

 

2. L’alçada lliure de les plantes sota cobertes serà almenys de dos coma cinquanta metres (2,50 m). En aquelles 

estances que tinguin el sostre formant pendent, s’admetrà excepcionalment que els 2,50 m ho sigui de mitjana, 

amb un mínim de 1,90 m. 

 

 

Art. 230. Jardins privats i criteris d’enjardinament  

 

1. Tots els jardins de les noves construccions i edificacions o qualsevol modificació dels actuals jardins, s’hauran 

de tramitar mitjançant un projecte tècnic.  En aquest s’anotarà i detallarà minuciosament la disposició del jardí on 

s’ubiquin les espècies considerades i les espècies a conservar. Tal i com indica l’article 53 sobre l’obtenció de 

llicència d’obres de llicències que requereixin projecte per tècnic competent i sense perjudici del que en ell es 

comenta, la presentació d’aquest projecte s’ha d’efectuar sempre amb caràcter previ o conjuntament amb el 

projecte per a l’obtenció de la llicència d’obres. Aquest projecte constarà com a mínim de: 

 

a) topogràfic amb espècies arbòries i arbustives identificades 

b) plànol on s’indiqui l’arbrat a talar, a trasplantar i de nova plantació. 

c) esquema del tipus de jardí a construir amb indicació de paviments, zones arbustives, enjardinades... 

d) memòria de projecte 

 

2. Els projectes d’enjardinament seguiran les normatives establertes en matèria de medi ambient, considerant els 

següents criteris bàsics: 

 

a) Plantar espècies autòctones i adaptables al medi natural del municipi. Aquest fet és d’obligat compliment 

a les zones qualificades com a Protecció Ambiental amb el distintiu (PA). 

 

b) En general no es permet plantar espècies bioinvasores, d’alt consum d’aigua i d’alta inflamabilitat (veure 

les espècies a considerar en l’annex segon d’aquestes normes). 

 

c) Es mantindran sempre que sigui possible les espècies autòctones existents de les parcel·les. 

 

d) Cal mantenir i tenir netes de sota bosc les parcel·les per tal d’evitar la propagació del foc.  

 

 

3. Totes aquestes normes són sense detriment de les ordenances específiques aprovades per l’ Ajuntament de 

Matadepera en matèries afins o al respecte. 

 

 

Art. 231. Elements tècnics de les instal·lacions 

 

1. Els elements tècnics de les instal·lacions són parts integrants dels serveis de l’edifici de caràcter comú. Poden 

ser: filtres d’aire, plaques solars, unitats exteriors de condicionament d’aire, dipòsits de reserva d’aigua, de 

refrigeració o acumuladors, conductes de ventilació o de fums, claraboies, antenes de telecomunicació, ràdio i 

televisió, maquinària d’ascensor, espais per a recorreguts extra de l’ascensor i, fins i tot, per a accés d’aquest al 

pla del terrat o coberta, elements per estendre i assecar la roba i altres. 

 

2. Les condicions generals d’instal·lació seran les següents: 

 

a) Els volums corresponents als elements tècnics de les instal·lacions, s'hauran de preveure en el projecte 

d'edificació amb una composició arquitectònica conjunta amb la de tot l'edifici.  

 

b) No es podran instal·lar a les obertures, finestres, balconades, façanes i paraments perimetrals dels 

edificis, llevat que, sigui possible protegir-les de ser vistes des de qualsevol via o espai d'ús públic o 

caràcter comunitari, mitjançant els adients elements constructius permanents, minimitzant l’impacte visual 

aconseguint l’adequat mimetisme amb el conjunt de l’edifici. 
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c) Els elements de les instal·lacions (aparells d’aire condicionat, antenes parabòliques i similars) se situaran 

de tal manera que no produiran molèsties (soroll, aire calent, aigua,...) als vianants. 

 

d) Tant en cobertes planes com en cobertes inclinades, les instal·lacions (a excepció quan no sigui possible 

en el cas d’antenes, xemeneies, xunts i parallamps) quedaran inscrites dins el gàlib del 45%, traçat a 

partir de la línia de cornisa en la façana exterior o de la línia horitzontal situada en el pla de façana a nivell 

d’acabat de coberta. 

 

e) En cobertes inclinades, les instal·lacions es recolzaran, sempre que sigui possible, sobre els vessants 

menys visibles des de la via pública. Preferiblement es buscarà que quedin incloses i ocultes en la pròpia 

envolvent de la coberta.  
 

f) En edificació aïllada les instal·lacions i els seus elements tècnics hauran de respectar les distàncies 

mínimes a les partions definides en aquestes normes per a cada una de les zones. 
 
 

Art. 232. Cablejat dels edificis 

 

1. En els projectes corresponents a les obres de nova edificació o de rehabilitació integral d’edificis, el cablejat es 

realitzarà sobre la xarxa de canalitzacions prevista per a la Infrastructura Comú de Telecomunicacions (ICT), el 

disseny del qual s’ajustarà a la normativa específica d’aplicació. 

 

2. En els edificis existents que no siguin objecte d’obres de rehabilitació integral i en aquells altres que no comptin 

amb una Infrastructura Comú de Telecomunicacions, l’estesa de cablejat discorrerà necessàriament per espais 

comuns de l’edifici, per patis de parcel·les o patis d’illa o per zones no visibles des de la via pública, prohibint-se 

la seva instal·lació per façanes a espais públics o oberts. 

 

3. Excepcionalment, podrà efectuar-se l’estesa pels espais indicats en el paràgraf anterior sempre que aquest es 

dissimuli amb efectivitat, executant el seu traçat paral·lelament als elements continus verticals existents, i 

adaptant el color de la canalització o del cable a la del parament pel qual discorri. Els elements de connexió seran 

de la menor grandària possible i la seva situació i color s’ajustarà al ritme compositiu de la mateixa. 

 

 

Art. 233. Les antenes. Tipologia i condicions d’instal·lació. 

 

1. S’entén per antenes tots els tipus possibles i les seves variacions: Antenes i infraestructures de telefonia mòbil;        

Antenes i infraestructures de radiodifusió i televisió; Instal·lacions radioelèctriques de xarxes fixes amb accés 

radio i radioenllaços; Les antenes de radioafeccionats. 

 

2. Les condicions d’instal·lació són les següents: 

 

a) La instal·lació s’efectuarà de forma que s’eviti o es redueixi al màxim la seva visibilitat des de la via 

pública, minimitzant l’impacte visual aconseguint l’adequat mimetisme amb el paisatge arquitectònic urbà. 

 

b) A l'exterior del volum edificat només es podrà instal·lar una antena per cada edifici amb caràcter 

col·lectiu, i per cada funció que no es pugui integrar tecnològicament amb d'altres en una mateixa antena.  

 

c) Les instal·lacions a façana restaran prohibides. 

 

d) Les antenes tindran l’alçada mínima possible per a permetre el correcte funcionament de la instal·lació.  

 

e) Les antenes, màstils o elements de suport d’aquestes, amb l’objectiu de garantir el seu correcte 

funcionament, tant en cobertes planes com en cobertes inclinades, podran quedar parcialment fora del 

pla del 45% d’inclinació, traçat a partir de la línia de cornisa en la façana exterior o de la línia horitzontal 

situada en el pla de façana a nivell d’acabat de coberta. En cobertes inclinades, les instal·lacions es 

recolzaran, sempre que sigui possible, sobre els vessants menys visibles des de la via pública. 
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Art. 234. Cossos sortints 
 

1. Els cossos sortints habitables i ocupables, tancats, semitancats o oberts, que sobresurtin de la línia de façana 

o de l’alineació de l’espai lliure interior de l’illa o de l’alineació de l’edifici, compliran en tot cas, el que es disposa 

en aquest article. 

 

2. Són cossos sortints tancats els miradors, tribunes i altres similars amb tots els costats amb tancaments no 

desmuntables. 

 

3. Són cossos sortints semitancats els cossos volats que tinguin tancat totalment algun dels seus cantons 

laterals amb tancaments no desmuntables i opacs, com són les galeries i similars que reuneixen aquestes 

característiques.  

 

4. Son cossos sortints oberts les terrasses, els balcons i d’altres semblants. 

 

5. Es prohibeixen els cossos sortints en planta baixa a la façana principal o a vial d’aquelles edificacions amb 

ordenació segons alineació a vial. 

 

6. S’admeten, amb les excepcions o restriccions establertes a les normes de cada zona, els cossos sortints a 

partir de la primer planta. 

 

7. S’entén per pla límit lateral de vol el pla normal a la façana que limita el vol de tot tipus de cossos sortints a 

partir de planta pis. Aquest pla límit de vol es situarà a un metre de la part mitgera. 

 

 

Art. 235. Vol màxim dels cossos sortints en el tipus d’ordenació d’edificació segons alineació a vial 

 

1. En totes les zones a les que correspongui aquests tipus d’ordenació, a excepció d’aquells casos regulats 

específicament en les normes particulars de cada zona, regiran les següents prescripcions:  

 

a) el vol màxim, amidat normalment al pla de façana en qualsevol punt, no podrà excedir de la 

dècima part de l’amplada del vial o carrer.  

 

b) Si de l’aplicació d’aquesta regla en resultés un vol superior a 1 m aquesta dimensió serà el vol 

màxim.  

 

c) Si l’edificació dóna front a vies o trams de diferent amplada, per a cada un dels cossos sortints, 

s’aplicarà l’amplada corresponent a la via o tram de via a què dóna front amb el límit màxim 

establert d’un metre. 

 

2. El vol màxim dels cossos sortints obertes a l’espai lliure interior de l’illa no podrà excedir d’un vintè del 

diàmetre de la circumferència que es pugui inscriure a l’espai lliure interior d’illa; amb un vol màxim, en tot cas, 

d’1,20 metres. 

 

3. Els cossos sortints oberts podran ocupar  des del pla lateral de vol la totalitat de la façana, els tancats i els 

semitancats no en podran ocupar més d’un terç. En tots dos casos els cossos venen limitats en llur distància a la 

mitgera mitjançant el pla límit lateral del vol, que es situa a quaranta cinc graus des de la línia mitgera, envers el 

front de carrer en la línia de façana. 

 

4. Quan el vol dels cossos tancats o semitancats no sigui superior a 45 cm, podran ocupar més d’un terç de la 

longitud de façana, sempre que no ultrapassi en planta la superfície total que altre cas li correspondria pel màxim 

vol. 

 

5. En les tipologies amb ordenació segons alineació a vial l’alçada dels cossos sortints respecte la cota superior 

de la voravia en cap cas serà inferior a 3 metres. 

 

Art. 236. Vol màxim dels cossos sortints en el tipus d’ordenació en edificació aïllada 

 

1. En aquest tipus d’ordenació el vol dels cossos sortints oberts, tancats o semitancats, ve limitat per la 

superfície de sostre edificable de la parcel·la i les separacions o reculada a les partions.  

 

2.  En els percentatges d’ocupació màxima, en les separacions als límits de parcel·la i en la superfície de sostre 

edificable es tindran en compte els tancats, els semitancats i els oberts. 

 

Art. 237. Vol màxim dels cossos sortints en el tipus d’ordenació en volumetria específica 

 

1. Els cossos sortints, tancats, semitancats o oberts es limitaran a un vol màxim d’un desè de la distància entre 

alineacions de l’edificació. Quan per aplicació d’aquesta regla resulti un vol superior a 1,80 m es limita el vol a 

aquesta dimensió màxima. 

 

2. En aquest tipus d’ordenació s’aplicarà el que s’ha establert pel tipus d’ordenació d’edificació segons 

alineacions de vial a excepció d’allò comentat en relació al vol màxim. 
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Art. 238. Elements sortints en el tipus d’ordenació segons alineació de vial 

 

1. Els elements sortints, com els sòcols, pilars, ràfecs, gàrgoles, marquesines, parasols i d’altres similars es 

limitaran, quant a vol, a tot el que s’ha disposat per als cossos sortints amb les següents particularitats: 

 

a) S’admeten els elements sortints a la planta baixa d’una edificació confrontada a carrer de més de 6 m 

d’ample, sempre que no ultrapassin més d’un cinquantè de l’amplada del vial, d’una dècima part de la 

voravia, i de 0,45 m quan afecti a menys de la cinquena part de la longitud de la façana. 

 

b) Els rètols publicitaris i marquesines i similars hauran de quedar inclosos dins el pla de façana. 

 

c) Els ràfecs podran volar del pla de façana fins a un màxim de 0,45 m pels carrers de menys de 20 metres 

i fins un màxim de 0,90 m pels carrers de 20 o més metres sempre que l’alçada entre l’element del ràfec 

més pròxim a terra i la cota superior de la voravia sigui igual o superior a 3 metres . 

 

2. Els elements sobresortint no permanents, com són les persianes, els rètols, anuncis i similars no s’inclouen en 

la condició d’elements sortints regulats per aquestes ordenances. Seran regits per allò que estableixi la 

Ordenança Municipal de Publicitat i per les disposicions incloses en les presents normes. 

 

Art. 239. Elements sortints en el tipus d’ordenació per volumetria específica i edificació aïllada 

 

1. En aquests tipus d’ordenació les característiques dels elements sortints únicament venen condicionades pel 

compliment de les condicions de separació a les partions i ocupació que determinen les ordenances particulars 

de cada zona. 

 

2. En els casos que els ràfecs de la coberta no sobrepassin 30 centímetres de voladís, la distància a respectar a 

partions es podrà mesurar des del pla de façana. 

 

3. Quan les ordenances de la zona admetessin que alguna de les façanes de l’edificació s’emplacés seguint 

l’alineació de vial es compliran les condicions que es determinen en aquests article pels tipus d’ordenació per 

alineació de vial. 

 

Art. 240. Ventilació i il·luminació 

 

1. En els edificis d’habitatges els dormitoris i estances interiors no podran autoritzar-se si no reben ventilació i 

il·luminació per mitjà de pati o celobert d’acord amb allò establert al decret d’habitabilitat 259/2003 i d’altres 

disposicions concordants. 

 

2. La ventilació i la il·luminació utilitzant mitjans tècnics només s’admetrà per a dependències i peces auxiliars 

dels habitatges no destinats a dormitoris ni a sales d’estar. En tot cas s’haurà de justificar que es dona 

compliment als requeriments mínims establerts a les normes estatals, autonòmiques i municipals sobre les 

condicions sanitàries i higièniques dels habitatges. 

 

3. La ventilació i l’enllumenat dels locals de treball i estances destinades a ús comercial i d’oficines es podrà 

realitzar mitjançant celoberts o patis de ventilació. Es permetrà la ventilació i il·luminació mitjançant elements 

tècnics de provada eficàcia, que assegurin condicions adequades d’higiene. 

 

4. L’ús d’aquesta mitjans tècnics vindrà regulat per les disposicions que es contemplen en les Ordenances 

Municipals de construcció i les disposicions que pugui establir el Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

5. Els habitatges unifamiliars en solars de menys de cinc metres de façana desenvolupats en casa podran 

disminuir les exigències de ventilació de peces auxiliars a patis de 2 x 2,5 m. 

 

Art. 241. Celoberts 

 

1. Els celoberts poden ser interiors o mixtos. Son interiors els celoberts que no s’obren a d’altres espais lliures o 

a vials, i són mixtos els oberts a aquests espais. 

 

2. La dimensió i superfície mínima obligatòria dels celoberts interiors depèn de llur alçada. La dimensió del 

celobert interior serà tal que permeti inscriure al seu interior un cercle de diàmetre igual a un sisè de la seva 

alçada, amb un mínim de tres metres (3 m), i que les seves superfícies mínimes corresponguin a les següents: 

 

 

Alçada del celobert  Superfície mínima 

(núm. de plantes pis)  (m2) 

 

1 9 

2 9 

 

3. Els celoberts mixtos, que són aquells oberts per alguna o algunes de llurs cares a espais lliures o a vials, 

hauran de respectar les distàncies mínimes entre parets fixades pel diàmetre del cercle que es pugui inscriure de 
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l’anterior paràgraf. Les superfícies mínimes fixades en la taula no seran aplicables a aquests celoberts. Les 

parets dels celoberts mixtos es consideraran i tractaran com a façanes a tots els efectes. 

 

4. El celobert serà mancomunat quan pertanyi al volum edificable de dues o més finques contigües. Serà 

indispensable, als efectes d’aquestes Normes, que la mancomunitat de pati s’estableixi per escriptura pública, 

inscrita al Registre de la Propietat. Els patis mancomunats es regiran, quant a llur forma i dimensions, amb el 

disposat pels patis interiors i mixtos. 

 

5. A efectes del que disposa aquest article sobre celoberts interiors es tindran en compte, les següents regles: 

 

a) Les llums mínimes entre murs de celobert no podran reduir-se amb cossos sortints o altres elements o 

serveis com són els safareigs. 

 

b) L’alçada del celobert a efectes de determinació de la seva superfície en planta s’amidarà en nombre de 

plantes des de la planta més baixa que tingui estances que ventilin a través del celobert fins a la més 

elevada. 

 

c) El paviment del celobert estarà, com a màxim, un metre per damunt del nivell del sòl de la dependència 

a ventilar i a il·luminar. 

 

d) Els celoberts es podran cobrir amb claraboies, sempre que es deixi un espai lliure de ventilació en el seu 

coronament sense tancaments de cap classe igual o superior a la superfície en planta. 

 

 

Art. 242. Tanques  

 

1. L’alçada de les tanques en material opac tindrà un mínim de vint centímetres (0,20 m) i no superarà un metre 

(1 m) d’alçada de mitjana, amb una dimensió màxima d’un metre i seixanta centímetres (1,60 m); aquesta tanca 

es podrà complementar amb material no opac fins a una alçada de 2 metres i en aquest cas la part no opaca de 

la tanca haurà de quedar reculada respecte del pla de carrer un mínim de 20 cm, a fi d’evitar que la vegetació de 

la tanca disminueixi l’amplada de la voravia. Aquestes alçades es mesuraran des de la cota natural del terreny 

en cada punt del límit de parcel·la prèviament a la realització de qualsevol adaptació topogràfica. Al nucli antic 

les tanques de separació entre patis es permeten construir en la seva totalitat amb material opac, respectant 

l’alçada màxima definida en aquest apartat (2 metres). 

 

2. Excepcionalment es podrà superar l’alçada màxima dels tancaments definits a la normativa, sempre que es 

justifiqui en funció de l’acord amb les tanques contigües existents. 

 

3. No es permetrà incrementar l’alçada de les tanques amb instal·lacions tipus frontons o similars. En tot cas, els 

elements d’obra destinats a aquests tipus d’ús, encara que es situïn a l’interior de la parcel·la, hauran de complir 

la condició de projectar sobre les parcel·les veïnes una ombra no superior a la determinada per la tanca 

col·locada a la major alçada que permet aquest article. 

 

4. Les franges opaques de les tanques seran d’obra i en cas d’haver-se de pintar es farà amb els colors 

permesos a la zona i a les disposicions generals. Les no opaques seran preferentment vegetals, reixes 

metàl·liques calades. Es prohibeix l’ús de tancament de tipus llambins de més d’un 50% d’opacitat mesurat des 

de la normal a la tanca. Si el projecte d’edificació preveu tanques s’haurà de justificar la imatge unitària en relació 

a allò existent al tram de carrer amb estudi de materials i/o vegetació. 

 

5. Les portes de les tanques s’adequaran en estil i materials a la pròpia tanca. 

 

6. A les parcel·les que limitin amb torrents, previ informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

s’admetrà que el mur de la partió confrontant amb el torrent tingui una alçada màxima de 2 metres en material 

opac. En aquesta partió també s’admetrà terraplens de fins a 2 metres a comptar des de la cota natural del 

terreny. 

 

7. Amb caràcter previ a l’enderrocament de les tanques existents caldrà, de forma conjunta amb el projecte 

tècnic, la presentació d’estudi per justificar la procedència del seu enderroc i la justificació que aquestes no 

presenten una certa continuïtat i unitat (al llarg de dues o més edificacions) i que no tenen un interès compositiu, 

independentment del seu estat de conservació. 
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SECCIÓ SEGONA: NORMES APLICABLES A L’EDIFICACIÓ SEGONS ALINEACIÓ VIAL 

 

Art. 243. Paràmetres específics 

 

1. En el tipus d’ordenació de l’edificació segons alineació de vial els paràmetres que determinen les 

característiques de l’edificació són els següents: 

 

Son principals: 

 

a) Alienació de vial. 

b) Línia de façana. 

c) Amplada del carrer o vial. 

d) Alçada reguladora màxima. 

e) Nombre màxim de plantes. 

f) Parets mitgeres. 

g) Illa 

h) Fondària edificable. 

i) Espai lliure interior d’illa. 

 

Són secundaris:  

 

a) Reculada de l’edificació. 

 

2. Sempre que s’usen en aquestes normes els conceptes esmentats tenen el següent significat: 

 

a) Alineació de vial. És la línia que estableix al llarg dels vials els límits a l’edificació. 

 

b) Línia de façana. Es el tram d’alineació pertanyent a cada parcel·la. 

 

c) Alçada reguladora màxima. La que poden assolir les edificacions excepte en els supòsits particulars que 

s’assenyalen. 

 

d) Nombre màxim de plantes. Nombre de màxim, de plantes admeses dintre de l’alçada reguladora. Alçada 

i nombre de plantes s’han de respectar conjuntament. 

 

 

e) Mitgera. És el mur lateral, partió de dues edificacions o finques que s’eleva des dels fonaments a la 

coberta, encara que la seva continuïtat s’interrompi per celoberts o patis de ventilació de caràcter 

mancomunat. 

 

f) Illa. Superfície de sòl delimitada per les alienacions de vialitat contigües. 

 

g) Fondària edificable. És la distància normal a la línia de façana que limita a l’alçada reguladora de 

l’edificació per la part posterior i grafiada en els plànols d’ordenació i qualificació detallada (Escala 

1/2.000). 

 

h) Espai lliure en interior d’illa. És l’espai lliure d’edificació o només edificable en planta baixa en les 

condicions que fixen aquestes normes. 

 

i) Reculada de l’edificació. És el retrocés de l’edificació respecte de l’alineació de vial o a les mitgeres. Pot 

ser d’illa, d’edificació o de plantes. 

 

Art. 244. Alineació de vial 

 

1. L’alineació de l’edificació coincideix amb la del carrer o vial, excepte en els casos de reculada permesa. 

 

2. Les reculades permeses són les que admeten les normes en regular el règim de les diferents zones. Quan les 

normes permeten reculades es subjectaran al que disposa el corresponent article. 

 

Art. 245. Alçada 

 

1. L’alçada reguladora de l’edificació i el nombre màxim de plantes és l’establert a les normes de cada zona. 

 

2. L’alçada s’amidarà verticalment en el pla exterior de la façana des de la cota superior del paviment de vorera 

a la línia de façana, fins a la intersecció amb el pla horitzontal que serveix de referència a la línia d’arrencada de 

la coberta o el pla superior en cas de terrat o coberta planta. 

 

3. Per damunt de l’alçada reguladora màxima només es permetran: 

 

a) La coberta terminal de l’edifici, de pendent màxima igual o inferior al 30%.  
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b) Les cambres d’aire i elements de cobertura en casos que hi hagi terrat o coberta plana, amb una alçada 

total màxima de seixanta (60) centímetres. 

 

c) Les baranes de façana i dels patis interiors sobre l’alçada reguladora màxima. L’alçada d’aquestes 

baranes estarà d’acord a les disposicions del Codi Tècnic de l’Edificació i com a criteri general no podrà 

excedir l’1,10 metres. 

 

d) Els elements de separació entre terrats. L’alçada màxima d’aquest elements no podrà ultrapassar 1,00 

m si són opacs i de 2,50 m si són transparents, reixes o similars. Es prohibeix l’ús de tancament de tipus 

llambins de més d’un 50% d’opacitat mesurat des de la normal a la tanca. 

 

e) Els elements tècnics de les instal·lacions d’acord a les disposicions establertes en aquestes normes. 

 

f) Els coronaments decoratius de les façanes. 

 

Art. 246. Regles sobre mitgeres 

 

1. Quan a conseqüència de diferents alçades, reculades, profunditat edificable o d’altres causes puguin sortir 

mitgeres al descobert s’haurà d’acabar amb materials de façana. 

 

2. Si la mitgera entre dos solars contigus no és normal a la línia de façana, només podran edificar-se els solars 

quan l’angle format per la mitgera amb la normal de la façana la punt d’intersecció, o de la seva perllongació a 

façana, sigui inferior a 25 graus. 

 

3. En els altres casos, per poder edificar s’hauran de regularitzar els solars perquè compleixin la condició 

indicada. Els casos especials, o que donin lloc a partions de parcel·les, corbat o tancats o parcel·les en angles, 

es resoldran aplicant els criteris tècnics inspirats en les regles que conté aquest article. 

 

Art. 247. Fondària edificable 

 

1. La fondària edificable es delimita per la línia de façana i la línia posterior d’edificació, grafiada als plànol 

d’ordenació i a la qualificació detallada (Escala 1/2000). 

 

2. La profunditat edificable a cada parcel·la només podrà ser ultrapassada amb cossos sortints oberts i amb 

elements sortints. 

 

3. Les porcions de parcel·la que excedeixin de la fondària edificable, formaran part de l’espai lliure interior d’illa. 

No seran edificables per damunt de la planta baixa, cas de permetre-ho les normes, encara que els 

correspongués per una altra alineació de vialitat si no tenen façana a aquest carrer. La mateixa consideració 

tindran i es subjectaran a la mateixa restricció les porcions de solar compreses entre el límit posterior dels solars 

que no assoleixen la profunditat edificable i el límit de l’espai lliure interior d’illa. 

 

4. La fondària edificable no vindrà modificada per l’existència de passatges ni per la inclusió a l’espai lliure 

d’interior d’illa o en algunes de les parcel·les amb front a via pública del sòl públic destinat a jardí, parc, 

dotacions o equipaments. 

 

Art. 248. Cobertes 

 

1. La coberta terminal de l’edifici, tal i com s’indica a l’article 245, ha de tenir un pendent màxim del 30% i ha de 

iniciar-se a partir de la línia horitzontal paral·lela als paràmetres exteriors de les façanes, a una alçada no 

superior a la reguladora màxima i vol màxim determinat per la sortida dels ràfecs. La coberta no podrà iniciar-se 

així mateix a una distància superior a un metre a comptar des de la cara superior del darrer forjat. 

 

2. En cas de que l’edifici limiti amb més d’un vial aquesta norma serà aplicable a totes les façanes de l’edifici, 

evitant així diferents tipologies de cobertes en les mateixes alineacions de vials i en les cantonades. 

 

3. L’espai sota coberta que en resulti serà habitable si compleix les normes mínimes d’habitabilitat i si la 

normativa específica de cada zona ho permet. En aquells casos en què s’opti per una solució de tipus dúplex a 

les dues últimes plantes (segona i sota coberta) un mínim del 60% de la superfície de l’habitatge s’haurà de 

desenvolupar a la planta segona. 
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SECCIÓ TERCERA: NORMES APLICABLES AL TIPUS D’ORDENACIÓ EN EDIFICACIÓ AÏLLADA 

 

Art. 249. Paràmetres utilitzats en aquests tipus d’ordenació 

 

Els paràmetres propis del tipus d’ordenació en edificació aïllada son: 

 

a) Forma i mida de la parcel·la. 

b) Ocupació màxima de la parcel·la. 

c) Alçada reguladora màxima. 

d) Nombre màxim de plantes. 

e) Separacions mínimes 

f) Edificacions auxiliars. 

 

Art. 250. Forma i mida de la parcel·la 

 

Es precisaran en detall en la reglamentació de cada zona. 

 

Art. 251. Desenvolupament del volum edificable 

 

1. El volum màxim edificable permès a cada parcel·la, incloses les golfes o espai sota coberta i els vols dels 

cossos sortints i dels elements  sortints podrà desenvolupar-se, segons la zona, en una o més edificacions 

principals. El sostre edificable resultarà de la intensitat neta d’edificació de cada parcel·la o conjunt de parcel·les. 

 

2. Quan en la regulació de la zona es fixen, en funció de la mida de parcel·la, límits màxims al nombre d’unitats 

independents de residència o d’habitatge o nombre màxim d’unitats d’edificació independents resultant de les 

possibles distribucions de l’edificació de cada parcel·la, s’haurà de respectar, encara que això representi que no 

es pot aprofitar al màxim sostre segons l’índex d’intensitat d’edificació. 

 

Art. 252. Ocupació màxima de parcel·la 

 

1. L’ocupació màxima de parcel·la és la que s’estableix en les normes aplicables a cada zona. L’ocupació 

s’amidarà per la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de l’edificació, inclosos els cossos i 

elements sortints. 

 

2. Les plantes en soterrani resultants de rebaixos, desmunts i excavacions no podran ultrapassar l’ocupació 

màxima de parcel·la. S’estarà a allò establert a l’article 255.4 

 

Art. 253. Sòl lliure d’edificació 

 

1. Els terrenys lliures d’edificació per aplicació de la regla sobre ocupació màxima de parcel·la, no podran ser 

objecte de cap altre aprofitament edificable que no sigui el corresponent a espais lliures al servei de l’edificació o 

edificacions aixecades en la parcel·la o parcel·les. 

 

2. Els propietaris de dues o més parcel·les contigües podran establir la mancomunitat d’aquests espais lliures, 

amb subjecció als requisits formals establerts pels patis mancomunats. 

 

3. Els propietaris podran cedir gratuïtament aquests sòls, al municipi, fet que comportarà per al municipi el deure 

de la seva conservació sempre i quan el municipi consideri que hi concorren raons d’interès públic, social o 

comunitari que facin interessant acceptar aquesta cessió. 

 

Art. 254. Alçada màxima i nombre de plantes 

 

1. L’alçada màxima de l’edificació es determinarà en cada punt a partir de la cota de pis de la planta que segons 

el relleu del terreny tingui la consideració de planta baixa (cota de referència). En aquells casos en què, per 

raons del pendent del terreny l’edificació es desenvolupi esglaonadament, els volums d’edificació que siguin 

construïts sobre cada una de les plantes, o parts de planta que posseeixin la consideració de planta baixa, es 

subjectaran a l’alçada màxima que correspongui en raó de cadascuna de les parts esmentades, i l’edificabilitat 

total no superarà en cap cas aquella que resultant d’edificar en un terreny horitzontal. 

 

2. Els valors de les alçades màximes i el nombre de plantes es determinen en les normes de cada zona. 

 

3. Per damunt de l’alçada màxima només es permetrà: 

 

a) La coberta definitiva de l’edifici, de pendent màxim del 30% i l’arrencada de la qual es situï sobre una 

línia horitzontal que sigui paral·lela als paraments exteriors de les façanes situades a alçada no superior 

a la màxima i el vol de al qual no superi el dels ràfecs. 

 

b) Les cambres d’aire i elements de cobertura en els casos de terrat o coberta plana, amb una alçada 

màxima de seixanta centímetres (60 cm) 
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c) Les baranes d’una alçada màxima d’u coma deu metres (1,10 m) 

 

d) Els elements tècnics de l’edificació i les instal·lacions d’acord a les disposicions establertes en aquestes 

normes. 

 

Art. 255. Separacions mínimes 

 

1. Les separacions mínimes de l’edificació o edificacions principals a la façana de la via pública, al fons de 

parcel·la, a les seves partions laterals i entre edificacions d’una parcel·la, són les establertes en cada cas i zona 

per aquestes normes considerant addicionalment allò establert a l’article següent en referència a les 

construccions auxiliars. 

 

2. Aquestes separacions són distàncies mínimes a les partions a les que es pot situar l’edificació i els seus 

cossos i elements sortints. Es defineixen per la menor distància fins als plans o superfícies reglades verticals, la 

directriu de les quals és la partió de cada parcel·la, amidada des de cada cos d’edificació, inclosos els cossos i 

elements sortints. A certes zones es determinen valors mínims absoluts. En els casos que els ràfecs de la 

coberta no sobrepassin 30 centímetres de voladís, la distància a respectar a partions es podrà mesurar des del 

pla de façana. 

 

3. La separació entre dos cossos d’edificació independents situats dins una mateixa parcel·la, es regula per la 

distància mínima que hi ha entre l’edificació i els cossos d’edificació propers. També s’estableixen valors mínims 

en algunes zones. 

 

4. Les plantes soterrani resultants de rebaixos, anivellacions de terreny o excavacions, hauran de respectar en el 

cas d’habitatges unifamiliars, les distàncies mínimes a les partions de parcel·la, llevat que es tracti de rampa per 

donar accés des de l’exterior als usos permesos en els soterranis. En qualsevol altre cas hom haurà d’ajustar-se 

al que es disposa en caràcter general sobre ocupació màxima de parcel·la. 

 

Art. 256. Construccions auxiliars 

 

1. És permesa la construcció d’edificacions o cossos d’edificació auxiliars al servei dels edificis principals, 

destinats a porteria, garatge particular, locals per a grada o dipòsit de material de jardineria, piscines o anàlegs, 

vestuaris, bugaderies, rebost, hivernacles, garites de guarda i d’altres per l’estil. 

 

2. La construcció d’edificacions auxiliars s’ajustarà al que s’estableix en la regulació de cada zona, i en el seu 

cas, al que es determinin les Ordenances del Pla Parcial si és en sòl urbanitzable, quan a sostre edificable, 

ocupació en planta baixa, alçada màxima i separacions mínimes a les partions de parcel·la. 

 

3. En les zones de ciutat jardí de parcel·la mínima igual o superior a 800m2, i terrenys amb pendent ascendent, 

es permetrà una construcció en planta baixa, alineada a vial (en substitució de terres) amb una superfície 

màxima de 40m2, acabada amb coberta plana i d’una alçada màxima de 3.30 metres. La cota de referència de 

la planta baixa es situarà com a màxim 10 cm per sobre de la rasant de la vorera. Es considerarà pendent 

ascendent en aquells casos que el pendent natural del terreny amidat en la normal al centre de la façana de 

l’edificació auxiliar, presenti, com a mínim un desnivell respecte el carrer de dos metres i mig (2,5 m) a sis 

metres (6 m) de la façana. 

 

4. Igualment, en terrenys amb pendent descendent es permetrà una construcció en planta baixa, alineada a vial, 

amb una superfície màxima de 40m2, acabada amb coberta plana. La part superior del forjat de coberta 

sobresortirà com a màxim un metre per sobre de la rasant de la vorera, amb una alçada màxima de 3.30 metres. 

Es considerarà pendent descendent en aquells casos que el pendent natural del terreny amidat en la normal al 

centre de la façana de l’edificació auxiliar, presenti, com a mínim un desnivell respecte el carrer de dos metres i 

mig (2,5 m) a sis metres (6 m) de la façana. 

 

5. En tot cas, qualsevol d’aquestes construccions auxiliars s’ha d’ajustar a les normatives d’estètica de cada 

zona i  respectar la composició i harmonia de les construccions principals. 

 

6. Qualsevol construcció requerirà la pertinent necessitat de llicència d’obres i s’estarà a les disposicions 

establertes en aquesta normativa o a les ordenances de l’Ajuntament. 

 

Art. 257. Golfes o espai sota coberta 

 

Es permet la construcció de golfes o espai sota coberta habitables únicament en les condicions regulades en 

cada zona, sempre que compleixin les disposicions generals d’aquestes normes i les condicions d’aïllament, 

il·luminació, ventilació i assolellament mínims per a ser considerades com a estances d‘un habitatge i sempre 

computant edificabilitat en el sostre màxim edificable. 

 

Art. 258. Adaptació topogràfica del terreny 

 

En els terrenys amb pendent i en els casos que sigui imprescindible l’anivellament del sòl en terrasses, es 

disposaran de tal manera que la cota de cadascuna d’elles compleixi les següents condicions: 
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a) Les plataformes d’anivellació no podran situar-se a més d’1 metre per sobre a o més de 2,20 metres per 

sota de la cota natural del terreny en el límit. 

 

b) La plataforma d’anivellació en l’interior de la parcel·la, exceptuant el soterrani, haurà de disposar-se de 

tal manera que no sobrepassi uns talussos ideals de pendent 1:3, (alçada: base), traçats des de les 

cotes per sobre o per sota, possibles en els límits i mesurats sobre un pla de referència horitzontal. Els 

murs d’anivellació de terres en els límits no podran arribar mai a una alçada superior a 1 metre per sobre 

de la cota natural del límit ni una alçada superior a 2,20 metres per sota de la cota natural del límit. Els 

murs interiors de contenció de terres no podran sobrepassar, en la part vista, els 3,00 metres d’alçada. 

 

c) S’admetrà, de forma excepcional, que els terraplens superin el màxim que amb caràcter general 

determina aquesta normativa en les zones contigües a l’habitatge, respectant les separacions mínimes a 

les partions veïnes, sempre que els murs de contenció d’aquestes terres s’integrin dins del volum edificat 

tant pel que fa a composició arquitectònica com pel que fa a materials. En cap cas els terraplens podran 

superar els 3 metres d’alçada mesurats des del nivell natural del terreny. 

 

d) En aquells casos de terrenys amb pendent ascendent, la construcció de murs de contenció de terres, no 

representarà un augment del nivell del terreny en el límit de la façana. 
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SECCIÓ QUARTA: NORMES APLICABLES AL TIPUS D’ORDENACIÓ SEGONS ESTUDIS VOLUMÈTRICS 
ESPECÍFICS 

 

Art. 259. Objectius en aquest tipus d’ordenació 

 

1. La composició o ordenació de volums, pròpia d’aquest tipus d’ordenació, es realitzarà per a cada sector a 

partir de la informació i paràmetres del Polígons d’Actuació Urbanística, o bé mitjançant el Pla de Millora Urbana, 

Pla Especial o Pla Parcial que correspongués segons la qualificació del sòl. 

 

2. Aquests plans o estudis hauran d’aplicar les condicions urbanístiques establertes per a cada zona i fixar el 

destí concret del sòl: 

  

L’objecte és: 

 

a) La distribució de l’edificabilitat neta entre les parcel·les. 

b) L’ordenació precisa o flexible, però inequívoca de l’edificació. 

c) La col·locació relativa de l’edificació amb un criteri de composició volumètrica i creació de nous llocs 

urbans. 

 

Art. 260. Distribució de l’edificabilitat neta 

 

1. La distribució de l’edificabilitat neta es fixarà mitjançant l’assignació a cada parcel·la destinada a l’edificació 

privada de l’índex d’intensitat neta corresponent. 

 

2. Els paràmetres específics corresponents a l’objectiu de distribuir l’edificabilitat neta entre les parcel·les són els 

següents: 

 

a) Forma i mida de la parcel·la 

b) Ocupació màxima de la parcel·la. 

c) Longitud mínima de façana, en els casos que correspongui. 

 

3. La superfície mínima de parcel·la i la longitud mínima de façana a via pública es regula a les normes 

aplicables a cada zona. 

 

 

 

Art. 261. Ordenació de la forma de l’edificació 

 

1. L’ordenació de la forma de l’edificació es realitzarà als estudis volumètrics que provenen de Polígons 

d’Actuació Urbanística, als Plans de Millora Urbana, als Plans Especials o Pla Parcial segons el cas, mitjançant 

una de les següents modalitats: 

 

a) A través de la fixació de: 

- Alineacions d’edificació. 

- Cotes de referència de la planta baixa. 

- Alçada màxima i nombre límit de plantes. 

 

b) A través de la determinació dels perímetre i perfils reguladors de l’edificació i de les de referència de la 

planta baixa. 

 

2. La superposició de la forma de l’edificació, determinada respecte a un dels modes establerts al número 

anterior, delimita les unitats d’edificació independents i les parets que caldrà construir en règim de mitgeres. 

 

3. Els paràmetres específics corresponents a l’objectiu de l’ordenació de la forma de l’edificació són els 

següents: 

 

a) L’alineació d’edificació. 

b) Les cotes de referència de la planta baixa. 

c) L’alçada màxima. 

d) El nombre màxim de plantes. 

e) El perímetre regulador. 

f) El perfil regulador. 

 

4. La col·locació relativa a les edificacions es regula mitjançant els següents paràmetres: 

 

a) Separació mínima entre edificacions. 

b) Separació mínima de l’edificació als límits de la zona i als eixos del vial. 
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Art. 262. Configuració de l’ordenació 

 

1. L’ordenació de la forma de l’edificació podrà adoptar una de les següents modalitats: 

 

Configuració unívoca. Es l’anomenada configuració unívoca o precisa. Els paràmetres específics d’aquesta 

configuració són: 

 

a) Alineacions d’edificació. 

b) Alçada màxima. 

c) Nombre màxim de plantes. 

 

Configuració flexible, variable. Els paràmetres específics d’aquesta configuració són: 

 

a) Perímetre regulador. 

b) Perfil regulador. 

 

2. La cota de referència de la planta baixa és un paràmetre comú a les modalitats unívoca o precisa i flexible o 

variable. 

 

Art. 263. Ocupació màxima de parcel·la 

 

1. Els paràmetres de distribució de l’edificació neta són els definits amb caràcter general per a tots els tipus 

d’ordenació. Les normes de cada zona fixen, en cada cas, els valors màxims o mínims admesos. 

 

2. L’ocupació s’amidarà referida a la superfície de parcel·la privada per la projecció ortogonal sobre un pla 

horitzontal de tot el volum de l’edificació, inclosos els cossos sortints. 

 

3. A aquest tipus d’ordenació es pot aplicar el disposat per aquestes normes per l’ocupació màxima en planta de 

l’edificació aïllada. 

 

4. Les plantes soterrani resultants de rebaixos, anivellacions o excavacions no podran sobrepassar l’ocupació 

màxima de la parcel·la en planta baixa. 

 

 

 

Art. 264. Cota de referència de la planta baixa 

 

1. Els estudis volumètrics dels Polígons d’Actuació Urbanística, dels Plans de Millora Urbana, dels Plans 

Especials i dels Plans Parcials, contindran, segons la qualificació del sòl, les següents prescripcions o 

determinacions: 

 

a) Regulació del moviment de terres general que comporti el procés d’urbanització. 

 

b) Cotes de referència dels plans d’anivellament i terres en què es sistematitzi el sòl edificable. Aquestes 

dades es fixaran als plans d’anivellaments i rasants i als d’ordenació de l’edificació; també, es fixaran, en 

aquests plans, les anivellacions o rasants de les vies, places i altres espais lliures. 

 

2. Com a pla d’anivellació hom podrà adoptar la cota natural del terreny si per circumstàncies topogràfiques o 

per exigències de l’ordenació calgués modificar la configuració natural del terreny. 

 

3. Hi podrà haver diferents cotes de referència per a un mateix edifici. Sigui quina sigui la modalitat de precisió 

de la planta baixa, les cotes de referència fixen la base d’amidament de l’alçada màxima de l’edificació. 

 

4. Les cotes fixades pels estudis dels Polígons d’Actuació Urbanística, els Plans de Millora Urbana, els Plans 

Parcials o els Plans Especials tindran una tolerància d’ajust de zero coma seixanta metres (0,60 m). Per 

permetre l’adaptació o el reajustament, aconsellats per una millor concepció tècnica o urbanística, es permetrà 

durant la tramitació administrativa dels documents justificar el canvi de cota.  

 

Art. 265. Paràmetres en la configuració unívoca 

 

1. En aquesta modalitat de l’ordenació de la forma d’edificació s’hauran de tenir en compte les següents regles, 

desenvolupades en els pròxims punts. 

 

2. Alineacions d’edificació: Són alineacions d’edificació les precisades als estudis volumètrics dels Polígons 

d’Actuació Urbanística, dels Plans de Millora Urbana, dels Plans Especials i dels Plans Parcials, els quals 

contindran, segons la qualificació del sòl, les següents prescripcions o determinacions, segons el cas, que 

determinen els límits de la planta baixa. Si als estudis de cada tipologia no hi ha regla determinada sobre 

reculades, caldrà aplicar, en tot allò compatible amb la regulació específica, les Normes aplicables al tipus 

d’ordenació de l’edificació segons alienacions de vial. 

 

3. Alçada màxima i nombre de plantes 
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a) L’alçada màxima de l’edificació es comptarà a partir de la cota de referència de la planta baixa. Quan 

l’edificació es desenvolupi esglaonadament, a causa del pendent del terreny, els volums d’edificació que 

es construeixen sobre cada una de les plantes, conceptuades com a baixes (o part de la planta) 

s’ajustaran a l’alçada màxima que correspongui per raó de cada una d’aquestes. L’edificabilitat total no 

superarà la que resultaria d’edificar en terreny horitzontal. 

 

b) Les alçades màximes i el nombre de plantes per a cada zona són els indicats en aquestes normes. 

 

c) Per damunt de l’alçada màxima només es permetrà: 

 

- La coberta definitiva de l’edifici, de pendent inferior al trenta per cent (30%), els arrencaments de 

la qual siguin línies horitzontals paral·leles als paraments exteriors de les façanes situades a 

alçada no superior a la màxima ni a més d’un metre (1,00 m) del darrer forjat i el vol màxim de 

les quals no superi el dels ràfecs. Les golfes resultants no seran habitables. 

 

- Les cambres d’aire i elements de coberta en casos de terrat o coberta plana, amb alçada total 

de seixanta centímetres (60 cm) 

 

- Les baranes fins a una alçada màxima d’u coma deu metres (1,10 m) 

 

- Els elements tècnics de les instal·lacions. 

 

- Els coronaments de l’edificació de caràcter exclusivament decoratiu. 

 

d) Es tindrà en compte, a determinades zones, la facultat d’edificar de manera palafítica, i en aquest cas la 

planta baixa no computarà a efectes d’edificabilitat, a la part que es trobi totalment oberta. Els volums 

que interfereixin eventualment la continuïtat de l’espai obert, així com cossos d’escala, caixes 

d’ascensor, els volums tècnics, els espais de consergeria o de recepció, els garatges, els locals 

comercials si altres cossos d’edificació, s’inclouran a efectes del càlcul de la superfície màxima de sostre 

edificable. 

 

 

Art. 266. Paràmetres de la configuració flexible 

 

1. Els paràmetres específics d’aquesta configuració de l’ordenació de l’edificació són el perímetre i el perfil 

regulador. 

 

2. S’entén per perímetre regulador de l’edificació les possibles figures poligonals definides en el Polígon 

d’Actuació Urbanística, el Pla de Millora Urbana, el Pla Especial i el Pla Parcial, per determinar la posició de 

l’edificació. Totes les plantes i vols hauran de ser compresos dins aquesta figura poligonal. 

 

3. S’entén per perfil regulador totes aquelles limitacions dirigides a determina el màxim envoltant de volums dins 

del qual es pugui inscriure el volum de l’edificació que correspongui a cada parcel·la per la seva intensitat 

d’edificació. 

 

4. Quan es pretén que l’envoltat vingui limitat superiorment per un pla horitzontal, bastarà limitar l’alada d’aquest 

pal. Quan el límit superior esmentat tingui una altra forma constant per a qualsevol secció normal a un eix de la 

planta serà suficient la fixació del perfil del límit esmentat. En els altres casos el Polígon d’Actuació Urbanística, 

el Pla de Millora Urbana, el Pla Especial i el Pla Parcial adoptarà els mitjans de representació oportuns per a la 

clara fixació de les limitacions esmentades. 

 

5. A les zones per a les quals aquestes Normes indiquen alçada màxima, l’envoltat del volum màxim no podrà 

ultrapassar-la. En altres casos, el perfil regulador no podrà assolir alçades que superin més de dues plantes pis, 

nombre de plantes que resultaria d’esgotar a cada planta pis la superfície compresa dins del perímetre 

regulador. 

 

Art. 267. Localització relativa a l’edificació 

 

1. Els paràmetre que regulen la localització relativa de les edificacions són els següents: 

 

a) Separacions mínimes entre edificacions. 

 

b) Separacions mínimes de l’edificació als eixos de vial i als límits de zona. 

 

El règim d’aquests paràmetres és l’establert en aquests article, completat, si es considera, per les 

determinacions del Polígon d’Actuació Urbanística, el Pla de Millora Urbana, el Pla Especial i el Pla Parcial Pla 

Parcial o del Pla Especial. 

 

2. La separació mínima entre edificacions o cossos d’edificació pretén la preservació de la intimitat i 

l’assegurament dels convenients nivells d’il·luminació i assolellament. 

 

a) A efectes de preservació de la intimitat la distancia mínima entre dos edificis propers és la següent: 

 

- Edificis de Pb, Pb+1P i Pb+2P: 4 m. 
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b) A efectes d’il·luminació i assolellament, la conjugació de les distàncies entre edificacions amb llurs 

alçades  serà tal que s’asseguri a totes les plantes de l’edificació, pel cap baix, una hora de sol entre les 

10 i les 14 hores solars, el 21 de gener de cada any. 

 

La condició d’una hora de sol a tota planta d’edificació s’amidarà de la manera següent:  

 

b.1. En edificis, la profunditat edificable dels quals o d’haver una disposició perquè no quedi 

sense sol, en una longitud de façana superior a cinc metres (5 m), una de les façanes situades 

en la i direcció de llarg de l’edificació, una vegada projectades a diferents hores les ombres de 

les edificacions pròximes. 

Tanmateix, quan s’estableixin habitatges sense ventilació creuada sense donar a dues façanes 

oposades), la consideració anterior s’haurà de complir per a les dues façanes de l’edificació en la 

direcció de la seva llargada. 

 

b.2. En els edificis la profunditat edificable dels quals o l’amplada sigui superior als setze metres 

(16 m), s’hauran de complir les condicions anteriors en la direcció de la seva llargada. 

 

b.3. Quan una edificació es projecti amb reculades a la façana, aquestes hauran d’acomplir les 

dimensions dels patis de ventilació, sense que siguin aplicables als plans de l’edificació que les 

delimiten les anteriors consideracions d’assolellament. 

 

3. Les edificacions que, segons el Polígon d’Actuació Urbanística, el Pla de Millora Urbana, el Pla Especial i el 

Pla Parcial, puguin aixecar-se amb façana a la xarxa viària bàsica o pròxima als límits de la zona s’hauran de 

preveure de manera que, tenint en compte l’alçada i la distància al vial o al límit de la zona, els volums quedin 

compresos dintre dels angles traçats de la forma següent: recta horitzontal per qualsevol punt de l’eix del vial o 

del límit de la zona i normal a ells, i recta passant pel mateix punt situat en pla vertical que contingui l’anterior i 

formant amb ella un angle de seixanta graus (60º) 
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CAPÍTOL II: RÈGIM DELS USOS 

 

SECCIÓ PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS 

 

Art. 268. Classes dels usos 

 

A efectes d’aquesta normativa s’estableix les següents tipologies de classes d’usos: 

 

a) Usos permesos. 

b) Usos prohibits. 

 

a) Usos públics. 

b) Usos privats. 

c) Usos col·lectius. 

 

a) Usos d’habitatge. 

b) Ús residencial. 

c) Ús comercial. 

d) Ús d’oficines 

e) Ús industrial 

f) Ús sanitari 

g) Ús religiós i cultural 

h) Ús recreatiu 

i) Ús esportiu 

 

Art. 269. Usos permesos 

 

1. Són usos permesos els expressament admesos en la regulació de les zones o subzones i els que, segons el 

cas, no estiguin compresos en algun dels supòsits dels usos prohibits. 

 

2. Per a ser admesos, determinats usos requereixen certes limitacions o imposen la necessitat d’una regulació 

especial de l’entorn. 

 

3. Aquests usos són els següents: 

 

a) Usos compatibles. 

b) Usos condicionants. 

c) Usos condicionats. 

d) Usos temporals 

e) Usos provisionals. 

 

4. Usos compatibles són els que es poden simultanejar o coexistir. La llicència municipal podrà condicionar-se a 

fi que s’estableixin les restriccions necessàries en la intensitat o en la forma de l’ús perquè puguin recórrer en un 

mateix sòl, edifici o lloc. 

 

5. Usos condicionants són aquells que per les seves característiques requereixen regulacions específiques a 

l’entorn. 

 

6. Usos condicionats són els que precisen certes limitacions per a ser admesos. 

 

7. Usos temporals són els establerts per termini limitat o per temps indeterminat revocables a voluntat de 

l’Administració, en funció dels objectius de l’ordenació urbanística. 

 

8. Usos provisionals són els que perquè no necessiten obres o instal·lacions permanents i no dificulten l’execució 

dels Plans poden autoritzar-se, amb caràcter provisional, en els termes disposats per l’article 58.2 de la Llei del 

Sòl.  

 

Art. 270. Usos prohibits 

 

1. Els usos prohibits són aquells que impedeixen les Normes Urbanístiques, les Ordenances dels Plans Parcials, 

dels Plans Especials, els Plans de Millora Urbana, els Catàlegs, les Ordenances Municipals o les Disposicions 

que les diferents administracions promulguin en matèria de seguretat, salubritat, moralitat o tranquil·litat. 

 

2. També són usos prohibits aquells que, encara que no estiguin expressament prohibits, són incompatibles amb 

els usos permesos, encara que se’ls sotmeti a restriccions en la intensitat o forma d’ús. 
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Art. 271. Usos públics, privats i col·lectius 

 

1. Són usos públics, als efectes d’aquestes normes i de les contigües als Plans que desenvolupin el que es 

disposa en aquest POUM els referents als usos o serveis públics, prestats per l’Administració o per gestió dels 

particulars sobre béns de domini públic. 

 

2. Usos privats són aquells que realitzen particulars en propietat privada i no estan compresos en l’apartat 

següent. 

 

3. Usos col·lectius són els privats destinats al públic; s’hi accedeix per a pertànyer a una associació, agrupació, 

societat, club o organització similar, o per l’abonament d’una quota d’un preu o alguna altra contraprestació. 

 

4. En els usos públics s’inclouen, també, els realitzats per l’Administració amb béns de propietat particular 

mitjançant arrendament o qualsevol altra títol d’ocupació. 

 

Art. 272. Usos d’habitatge 

 

Comprèn l’edifici destinat a habitatge o residència familiar. S’estableixen les categories següents:  

 

a) Habitatge unifamiliar. És l’edifici per habitatge situat en parcel·la independent, en edifici aïllat o agrupat entre 

mitgeres i amb accés independent o exclusiu.  

 

b) Habitatge plurifamiliar. És l’edifici per habitatge plurifamiliar, amb accés i elements comuns. 

 

Art. 273. Ús residencial 

 

És el que correspon aquells edificis destinats a allotjament comunitari, com són residències, asils, llars de vells, 

de matrimonis o de joventut i a l’allotjament temporal per a transeünts com hotels, aparthotels, motels i, en 

general, els de ram de l’hoteleria. 

 

Art. 274. Ús comercial 

 

És el que correspon a locals oberts al públic, destinats al comerç a l’engròs i al detall, magatzems exclusivament 

comercials i locals destinats a la prestació de serveis privats al públic, com poden ser perruqueries, salons de 

bellesa, rentant, planxat i similars. Els usos comercials que per llur característiques, matèries manipulades o 

emmagatzemades, o medis utilitzats, ocasionin molèsties o generin rics a la salubritat o a la seguretat de les 

persones o de les coses, es regiran pel que s’estableix a l’ús industrial. 

Art. 275. Ús d’oficina 

 

S’inclouran en aquest ús les activitats administratives i burocràtiques de caràcter públic o privat, de Banca, 

Borsa, Assegurances, els que amb caràcter anàleg pertanyen a empreses privades o públiques i els despatxos 

professionals. 

 

Art. 276. Ús industrial 

 

1. S’inclouen en aquest ús les activitats següents: 

 

a) Les indústries d’obtenció, transformació i transport. 

b) Les activitats comercials a l’engròs o que comportin alguna mena de transformació del producte. 

c) Els tallers de reparació. 

d) Els magatzems, en general. 

e) Les activitats que, pels materials emprats, manipulats o comercialitzats o pels elements tècnics utilitzats 

puguin ocasionar molèsties, incomoditats i perill a les persones. 

  

2. Aquest ús industrial queda regulat particularment a la Secció Segona d’aquest capítol. 

 

Art. 277. Ús sanitari 

 

És el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Comprèn els hospitals, sanatoris, clíniques, 

dispensaris, consultoris i similars. 

 

Art. 278. Ús religiós i cultural 

 

Aquest ús comprèn les instal·lacions com museus, biblioteques, sales de conferències, sales d’art o similars, les 

d’activitats de tipus social, com poden ser els centres d’associacions, agrupacions, col·legis i similars i les 

activitats de culte o directament lligades als temples i esglésies, així com totes aquelles altres relacionades amb 

l’ensenyament en tots els graus i modalitats. 
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Art. 279. Ús recreatiu 

 

És el referent a les manifestacions comunitàries al lleure i de l’esplai no comprés en cap altra qualificació, que 

poden generar molèsties. Comprèn les activitats de bingos, discoteques, sales de festes i bars, restaurants i 

similars. 

 

Art. 280. Ús esportiu 

 

Aquest ús inclou el dels locals o edificis condicionats per a la pràctica i ensenyaments dels exercicis de cultura 

física i esports. 

 

Art. 281. Simultaneïtat d’usos 

 

1. Quan una activitat comprèn diversos usos permesos, i sempre que siguin compatibles entre sí, cadascun ha 

de complir les condicions que es determinin a les normes específiques aplicables. 

 

2. Les disposicions del paràgraf anterior s’aplicaran també als usos, per llur mateixa naturalesa, no només siguin 

compatibles, sinó que també complementin l’activat considerada. 

 

Art. 282. Ús de garatge - aparcament 

 

1. Els edificis de nova planta en sòl urbà s’hauran de projectar de manera que comptin amb aparcaments, ja 

sigui a l’interior del mateix edifici, sota rasant  o en terrenys edificables del mateix solar. 

 

2. S’hauran de preveure les següents places d’aparcament: 

 

a) Edificis d’habitatges: 2 places per habitatge. En les promocions d’habitatge de protecció pública caldrà 

preveure una plaça d’aparcament per habitatge. 

 

En la zona qualificada coma Nucli Antic (Clau 1), sense detriment d’allò exposat a l’article 39 de la LU, 

s’hauran de preveure 2 places d’aparcament per habitatge a ubicar sota rasant (en soterrani o subsòl). 

 

En aquesta zona de qualificació de Nucli antic (Clau 1) estan exemptes aquelles edificacions amb línia de 

façana a vial igual o menor a 10 metres lineals reconeguda amb anterioritat a l’aprovació del present POUM, 

on no serà obligada la reserva de places d’aparcament.  

 

b) Edificis públics o privats per a oficines, bancs, etc.: 

2 places per a cada 100 m2 útils 

 

c) Locals comercials: 

2 places per a cada 100 m2 útils. 

 

d) Indústries: 

1 plaça per cada 100 m2 de superfície útil. 

 

e) Sales d’espectacles privades: 

1 plaça per a cada 15 localitats. 

 

f) Hotels: 

1 plaça per cada 10 places. 

 

g) Clíniques i sanatoris: 

1 plaça per cada 100 llits. 
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SECCIÓ SEGONA: DISPOSICIONS PARTICULARS A L’ÚS INDUSTRIAL 
 

Art. 283. Classificació 

 

1. A efectes de l’admissió de l’ús industrial, les indústries i similars es classifiquen tenint en compte les 

incomoditats, els efectes nocius per a la salubritat, els mals que puguin ocasionar i les alteracions que puguin 

produir sobre el medi ambient, i per l’entorn en què són situades. 

 

2. Pel primer concepte es classifiquen en sis categories i, en segon criteri, s’estableixen sis situacions. 

 

Art. 284. Categories 

 

1. La classificació d’indústries és la següent: 

 

1a. categoria: Activitat admesa amb promiscuïtat amb l’habitatge. 

 

2a. categoria: Activitat compatible amb l’habitatge. 

 

3a. categoria: Activitat no admesa contigua a l’habitatge excepte en sectors especialment reglamentats. 

 

4a. categoria: Activitat no admesa contigua a habitatge, però si continua a altres usos industrials. 

 

5a. categoria: Activitat no admesa en edificis contigus a altres usos. 

 

6a. categoria: Activitats perilloses que han d’estar apartades de tota altra activitat o habitatge. 

 

2. La determinació de categories s’estableix d’acord amb els criteris: 

 

a) La primera categoria comprèn aquelles activitats no molestes per a l’habitatge i es refereix a les de 

caràcter individual o familiar que utilitzin màquines o aparells moguts a mà o motors de potència inferior 

a 1 kW cadascun. 

 

b) Les activitats de segona categoria han de ser compatibles amb l’habitatge i comprenen els tallers o 

petites indústries que, per llurs característiques no molestin amb despreniments de gasos, pols, olors, o 

no ocasionin remors i vibracions que pugin ser causa de molèsties pel veïnat. En cap cas s’inclouran les 

indústries o tallers que tinguin més de vint-i-cinc (25) llocs de treball i potència total superior a 30 kW 

cadascun. S’estableix una limitació d’horari de treball de 8 a 22 h. 

 

c) Les activitats de tercera categoria comprenen aquelles que generar molèsties per l’habitatge, per això, 

en general, no es podran admetre al costat d’habitatges, excepte en sectors especialment reglamentats. 

 

d) Les activitats de quarta categoria són les incòmodes no admeses al costat de l’habitatge, però si al 

costat d’altres activitats, excepte que la seva insalubritat no pot ser reduïda a límits compatibles amb la 

proximitat a d’altres activitats. 

 

e) La cinquena categoria comprèn aquelles activitats de caràcter perillós i que amb llurs particulars 

mesures de condicionament puguin autoritzar-se en zones industrials distanciades de tota activat a elles. 

 

f) La sisena categoria comprèn aquelles activitats que per llurs especials característiques de nocivitat i 

perill s’hagin d’instal·lar en zones especials destinades a aquests tipus. 

 

3. S’entén per activitats de serveis les que s’han de prestar a una comunitat d’habitatges o residents. Sense fer-

ne una enumeració exhaustiva, comprenen bugaderia, túnels de rentat de vehicles, instal·lacions de 

climatització, de manutenció, d’aparells elevadors i semblants. Aquestes activitats no es classificaran, en 

general, en categories industrials, excepte si llur envergadura o les molèsties i perill que pugin produir 

corresponen a les que originaria una activitat de determinada categoria. 

 

a) S’entén per instal·lació auxiliar d’una indústria els dipòsits de combustible destinats a calefacció, 

elements de transport intern i manutenció, així com les instal·lacions de climatització, depuració i anàlegs 

al servei de l’activitat pròpia. Aquestes instal·lacions aniran regulades per la seva reglamentació, tant 

estatal, autonòmica com municipal i, en casos especials, per les Normes de Serveis Tècnics Municipals 

i, si no, per la comissió Delegada de Sanejament. 

 

b) Tant les activitats de serveis com les instal·lacions auxiliars definides anteriorment no es classificaran en 

categories industrials, excepte quan per les seves dimensions i naturalesa o per les molèsties que 

produeixin els correspongui la inclusió a activitat de determinada categoria. 

 

c) Els garatges privats per a vehicles de turisme i motocicletes, es consideraran de primera categoria, i els 

garatges o aparcaments públics de segona, excepte quan per les serves presumibles molèsties o 

característiques especials s’hagin de considerar de categoria superior. 

 

d) Els tallers de reparació, en especial d’automòbils, seran objecte d’una norma específica complementaria, 

en funció del seu caràcter mixt de servei i activitat industrial. 
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e) Els magatzems es classificaran, en general, com de segona categoria, excepte quan, per les seves 

molèsties o característiques espacials, s’hagin de considerar de categoria superior. 

 

f) Les estacions de servei en local exclusiu per aquesta activitat o junt a garatge o aparcament públic es 

consideraran de segona categoria. 

 

Art. 285. Situació dels locals industrials segons la seva situació 

 

1. A efectes de l’ús industrial s’entendrà per planta pis la que correspon a una cota superior a la de qualsevol de 

les vies públiques a les qual l’edificació tingui façana; per planta baixa la immediatament inferior a les plantes 

pis, i per plata soterrani la inferior. 

 

2. En les zones on s’admeti la construcció d’habitatges s’entendrà per edifici industrial aquell que els seus murs 

de separació dels edificis veïns deixin un espai lliure de 15 centímetres, a partir dels fonaments sense que en 

cap punt sigui inferior a 5 cm, excepte en façanes que hom disposarà l’aïllament per juntures de dilatació i en la 

part superior, per una tanca o protecció amb material elàstic per evitar la introducció de material i aigua de pluja 

en l’espai intermedi. La construcció i conservació de les juntures de dilatació de façanes i la protecció superior 

aniran a compte del propietari de l’edifici industrial. 

 

3. Els edificis industrials hauran de complir les següents condicions: 

 

a) L’accés haurà de ser independent del corresponent als habitatges, excepte el de porter o vigilant. 

b) L’accés de mercaderies serà exclusiu i independent del personal fins a la línia de façana. 

c) L’edifici haurà` de disposar d’una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies, a la qual tinguin accés 

tots els locals destinats a magatzem o indústria i amb capacitat suficient per a una plaça per planta i un 

accés que permeti l’entrada o sortida de vehicles sense maniobres a la via pública. 

d) S’hauran de situar en un carrer d’amplada no inferior a 10 metres. 

 

4. A fi de tenir en compte totes les situacions possibles per a les diferents categories en relació al seu entorn, les 

situacions es classificaran en: 

 

Situació 1a. 

 

a) En planta pis en edifici d’habitatges, i en plantes inferior amb accés a través d’espais comuns. 

b) En plantes pis d’edificis no classificats com a industrial i/o sense habitatge. 

 

Situació 2a. 

a) En plantes baixes o inferiors, en edificis amb habitatge, i amb accés exclusiu i independent. 

 

b) En planta baixa o inferior d’edifici no industrial, no destinat a ús d’habitatge i amb accés exclusiu directe 

immediat des de la via pública. 

 

Situació 3a. 

 

Edificis o locals classificats com a industrials en interior d’illa. 

 

Situació 4a. 

 

a) En edificis qualificats com a industrials, amb façana al carrer, no exclusiu per a la mateixa activitat. 

 

b) En edifici qualificat com a industrial, amb façana al carrer i exclusiu com a una única activitat. 

 

Situació 5a. 

 

a) En edificis situats en zones industrials i aïllats per espais lliures. 

 

b) En edificis situats en zones industrials, dedicats a una única activitat i separats dels altres veïns per 

espais lliures d’amplada superior a 7 m. 

 

Situació 6a. 

 

En edificis en zones allunyades de nuclis urbans. 

 

Art. 286. Límits màxims en cada categoria 

 

1. Els límits màxims en cada categoria i per a cada una de les possibles situacions es refereixen als següents 

elements: 

 

a) Relació de potència per metre quadrat de superfície destinada a ús industrial. 

 

b) Potència mecànica. 

 

c) Grau de molèstia, insalubritat , nocivitat o perill. 
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2. La determinació en categories s’establirà en funció de les molèsties, novicitat, insalubritat i perill. Dintre d’elles 

es consideren els següents efectes: 

 

Molèsties: 
Soroll ( a l’exterior del propi local i veí més afectat) 

Fums, gasos, bafs, olors. 

Pols. 

Aigües residuals. 

Residus industrials. 

Transports, càrrega i descàrrega. 

Instal·lacions visibles. 

Aglomeracions del personal. 

Calor. 

Vibracions. 

 

Nocivitat i insalubritat 
Gasos i elements contaminats. 

Aigües residuals. 

Matèries i manipulació. 

Radiacions. 

Abocaments i deixalles. 

 

Perill: 
Manipulació i classificació de materials combustibles i inflamables. 

Processos de producció i recipients a pressió perillosa. 

Materials explosius. 

Vessaments i abocaments d’agressius químics. 

Condicionants i aptitud de local. 

Condicionants i aptitud dels accessos. 

 

3. Les indústries de categoria superior a 2a. no seran tolerades a menys de catorze (14) metres d’altres edificis 

d’ús religiós, cultural, d’espectacle públic i sanitari. Recíprocament, tampoc no podran autoritzar-se els usos 

ressenyats respecte a tota indústria legalment establerta de categoria superior a la 2a. a menor distància que la 

indicada. 

 

4. L’administració concretarà els nivells de molèsties, nocivitat, insalubritat o perill per assolir l’objectiu 

d’aquestes normes de protecció del medi ambient i de la tranquil·litat, salubritat i seguretat ciutadanes. 

 

5. Els límits sonors s’amidaran amb decibels A i llur determinació s’efectuarà` a l’exterior de l’edifici propi a 

l’interior del veí més afectat per les molèsties de la indústria i en les condicions menys favorables, establint un 

límit màxim de 3dBA sobre el nivell de rerafons. 

 

6. S’entendran per soroll de rerafons ambiental aquell amidat sense valors punta accidentals. 

 

7. Els límits de potència fixats en l’article 284, tant pel total de la instal·lació com per la potència individual de 

cada motor podran ser ultrapassats en aquells casos en que, segons el parer dels serveis tècnics municipals i 

amb la molèstia, nocivitat o perill no ultrapassi la categoria autoritzada en el lloc proposat. 

 

8. Per a la posta en marxa necessitarà una certificació del tècnic responsable de la instal·lació, acreditativa que 

s’ha realitzat completament ajustada al projecte autoritzat. 

 

Art. 287. Qualificació d’activitats 

 

1. Per a la qualificació de les activitats s’estarà a tot allò previst a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 

intervenció integral de l’Administració Ambiental, al decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el 

Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, al decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del 

Decret 136/1999 i l’Ordenança Reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració Municipal en les Activitats 

i Serveis (Decret Alcaldia 08/05/2000),  respectant, sempre, aquestes Normes. 

 

2. Les Ordenances actualment vigents o les que es promulguin més endavant respecte a l’ús industrial i règim 

dels elements industrials o sobre protecció del medi ambient i contra l’emissió de sorolls vibracions, fums, olors o 

qualsevol altra forma de contaminació es consideren part integrant del conjunt normatiu de l’ús industrial i són 

d’obligatori i directe compliment sense que calguin actes previstos o requeriments de subjecció individual. 

 

 

Art. 288. Consideració de la categoria quan s’apliquen mesures correctores 

 

1. Quan, per l’ús de mitjans tècnics correctors i de reconeguda eficàcia s’eliminin o es redueixin les causes 

justificatives de la inclusió d’una activitat industrial en una categoria determinada, l’Administració podrà 

considerar aquesta activitat, a tots els efectes, com de categoria immediata inferior. 

 

2. Si les mesures correctores no aconseguissin l’efecte justificat de la inclusió en la categoria inferior, en el 

termini de temps que s’atorgui a la indústria per a la correcció de les deficiències o l’adopció d’altres mesures 
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(que no podran ser mai superiors als dos mesos) no es gargaritzés el seu eficaç funcionament, l’Administració 

acordaria el cessament o clausura de l’activitat no permesa segons les Normes generals. 

 

Art. 289. Modificació de categoria 

 

1. Perquè una indústria de 3a. categoria pugui ser considerada de 2a. s’hauran de donar, com a mínim, les 

següents condicions indispensables: 

 

a) Que no utilitzi operacions o procediments en què precisi la fusió de metalls, o bé processos electrolítics o 

que puguin desprendre olors, vapors, fums i boires. 

 

b) Que tampoc utilitzi dissolvents inflamables per netejar les màquines o en qualsevol altre operació. 

 

c) Que les primeres matèries no tinguin matèries volàtils inflamables i/o tòxiques o molestes, i que en els 

bafs que se’n puguin desprendre siguin recollits i expulsats a l’exterior per una xemeneia de 

característiques reglamentàries. 

 

d)  Que la instal·lació de la maquinària sigui tal que, ni als locals de sota ni a cap altra s’originin vibracions, i 

que aquestes no es transmetin a l’exterior. 

 

e) Que la insonorització dels locals de treball sigui tal que fora d’ells i en lloc més afectat pel soroll originat 

per l’activitat el nivell sonor no s’incrementi a més de 3 dBA. 

 

f) Que quan la superfície industrial sigui superior a dos-cents metres quadrats (200 m2) disposi d’una zona 

exclusiva per a càrrega i descàrrega de mercaderies amb la capacitat mínima d’un camió fins a cinc-

cents metres quadrats (500 m2) de superfície industrial i de dos camions per a superfícies més grans. 

 

g) Que des de les 21 hores a les 8 hores només es permetin la càrrega i descàrrega de furgonetes 

(càrrega màxima inferior a 3.500 kg.) i sempre dintre del local tancat destinat a aquesta finalitat. 

 

h) Que a més de les precaucions contra incendis perceptives en tot local en què existeixin matèries 

combustibles (com poden ser retalls de paper, cartró o plàstic o encenalls de fusta, combustibles) 

s’instal·lin sistemes d’alarma per fums o de ruixadors automàtics. 

 

2. Només s’autoritzarà el canvi de categoria de l’activat sota habitatges. 

 

3. Una activitat de categoria superior mai podrà reduir-se a la de primera categoria. 
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TÍTOL IV. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI. 
 

Art. 290. Objectius i naturalesa de la protecció. 

 

1. Aquest pla incorpora i integra a nivell urbanístic els valors del patrimoni cultural dels diferents elements 

d’interès arqueològic, arquitectònic, històric, paisatgístic i mediambiental per tal de regular la seva conservació i 

ordenació en els nous paràmetres del POUM. 

 

Art. 291. Protecció de béns.  

 

1. D’acord amb la Llei vigent, aquest POUM incorpora el Catàleg de béns a protegir del municipi de Matadepera, 

en el qual s'hi relacionen aquells elements que, més enllà del possible valor arquitectònic o arqueològic concret i 

individual tinguin un interès rellevant com a conjunts volumètrics o teixits urbans que permeten entendre i llegir de 

forma més completa el conjunt i l’evolució de la població, entenent també com a tal, el sòl classificat com a no 

urbanitzable. 

 

2. L’objecte del Catàleg, és protegir els edificis, conjunts i ambients, elements arquitectònics, arqueològics i 

espais urbans que siguin mereixedors d'aquesta protecció, per les seves característiques arquitectòniques, 

històriques, ambientals, típiques o tradicionals. El Catàleg, alhora, té la voluntat d'ordenar, mantenir i recuperar en 

el possible la qualitat del paisatge urbà. 

 

3. Les normatives específiques de conservació, volumetries permeses i tipologia de protecció s’especifiquen en la 

normativa de dit catàleg i en les fitxes de cada element. 

 

Art. 292. Catàleg de masies i cases rurals.  

 

1.  Aquest POUM incorpora el catàleg de masies i cases rurals de conformitat amb allò que preveu l’article 50 de 

la LU.  

 

2. Les normatives específiques de conservació, volumetries permeses i tipologia de protecció s’especifiquen en la 

normativa de dit catàleg i en les fitxes de cada element. 

 

 

 

 

Art. 293. Intervencions en els elements del Catàleg 

 

1. Els projectes d'intervenció sobre tots els elements que formen part del Catàleg hauran de donar compliment a 

allò que es disposa a la normativa i a les fitxes del Catàleg. 

 

2. En els casos en què l’edificabilitat potencial determinada en el POUM no s’ajusti a l’edificabilitat de l’edifici 

catalogat, es podrà esgotar l’edificabilitat del Pla, únicament, amb la justificació expressa de la integració de la 

nova volumetria que es proposi, sempre i quan: 

 

a) no s’indiqui el contrari a la Fitxa corresponent del Catàleg; 

b) la nova edificabilitat no desvirtuï l’edificació preexistent; i 

c) compti amb l’informe favorable de la Comissió municipal del patrimoni, o dels Serveis tècnics municipals, en 

cas que aquesta no hagi estat constituïda.  

 

Art. 294. Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic  

 

1. El Catàleg de Béns a protegir del municipi de Matadepera i el Catàleg de Masies i Cases Rurals integrants 

d’aquest POUM recullen i són concordants en relació al contingut amb el Pla especial de protecció del patrimoni 

arquitectònic i arqueològic de Matadepera. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 

VOLUMS I USOS FORA D’ORDENACIÓ O VOLUM DISCONFORME.  

 

PRIMERA. Edificis i instal·lacions en situació de fora d’ordenació 

 

1. Queden en situació de fora d’ordenació, amb les limitacions assenyalades a l'article següent, les construccions, 

les instal·lacions i els usos que per l’aprovació del planejament quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria 

i gratuïta, cessament o enderrocament. També queden en aquesta situació les construccions, les instal·lacions i 

els usos disconformes amb el planejament respecte als quals no sigui possible l’aplicació de les mesures de 

restauració regulades pel capítol II del Títol setè de la LU. 

 

2. Les tanques existents amb anterioritat a l'aprovació d'aquest POUM, que no s'ajustin a l'alineació definida per 

aquest Pla, podran mantenir-se mentre no s'executin obres de nova planta, addicions o ampliacions de l'edificació 

principal, o obres de reforma de l'edificació existent en més d'un 50%, tant si es realitzen en una o en diverses 

fases. 

 

SEGONA. Règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de fora d'ordenació 

 

La situació de fora d'ordenació de construccions i instal·lacions comportarà el següent règim jurídic, d'acord amb 

el que estableix l'article 102 de la LU.  

 

1. Obres prohibides i obres autoritzables: 

 

a) Obres prohibides: obres de consolidació, obres d'augment de volum, obres de modernització i obres que 

incrementin el valor d'expropiació dels edificis o instal·lacions. 

 

b) Obres autoritzables: amb caràcter general, petites reparacions ordinàries que exigeixin la higiene, l'ornat i 

conservació de l'immoble  i amb caràcter excepcional, obres parcials o circumstancials de consolidació, quan no 

estigui prevista l'expropiació, cessió gratuïta o enderroc de la finca. 

 

c) El valor de les obres que s'autoritzin no serà en cap cas compensat en els expedients d’expropiació o 

reparcel·lació (en totes les seves modalitats possibles). 

 

d) L'eficàcia de la llicència amb caràcter de precarietat per a les obres autoritzables estarà condicionada a la 

corresponent anotació marginal de les condicions imposades en la concessió de la llicència en la inscripció de la 

finca en el Registre de la Propietat corresponent, en els termes previstos per l’article 76 del Reial Decret 

1093/1997, de 4 de juliol, i aportarà la documentació gràfica necessària acreditativa de l'estat de la finca abans de 

l'execució de les obres. 

 

2. Usos i activitats autoritzables: 

 

a) Els usos i activitats autoritzats per la corresponent llicència que s'exerceixin dins d'un edifici o instal·lació en 

situació de fora d'ordenació, podran continuar realitzant-se fins que no s'hagi de dur a terme l'expropiació, cessió 

gratuïta o enderroc, sempre i quan l’ús no esdevingui incompatible amb el nou planejament. 

 

b) Les modificacions de l'activitat existent amb llicència i la instal·lació d'una nova activitat, sempre i quan no 

comporti la realització d'obres prohibides en la zona que es tracti, i no dificulti l'execució del planejament, podrà 

autoritzar-se mitjançant llicència a precari, amb les condicions establertes a l'apartat 1.d. del present article. 

 

c) S'admetran els canvis de nom de l'activitat existent, sense més condicions, sempre i quan no generin 

atorgament de nova llicència. 

 

d) L'autorització per a la instal·lació d'un ús o activitat en un edifici o instal·lació fora d'ordenació no serà en cap 

cas compensat en els expedients expropiatoris de reparcel·lació. 

 

e) D’acord a l’article 53.5 de la LU es pot autoritzar la utilització provisional dels edificis i les instal·lacions que 

estan fora d’ordenació per a instal·lar-hi oficines i per a desenvolupar-hi activitat comercials..  

 

 

3. Els arrendataris, titulars de drets de superfície, usuaris o explotadors per qualsevol títol jurídic de les obres o 

instal·lacions autoritzades i dels usos autoritzats en edificis i instal·lacions fora d’ordenació han d’acceptar, davant 

de l’Ajuntament, l’assumpció de les mateixes obligacions que corresponen als propietaris de la finca, per a poder 

exercitar llurs drets, igualment sense dret a percebre indemnització. 

 

TERCERA. Edificis i instal·lacions en situació de volum o ús disconforme 

 

1. Les construccions emparades per llicència municipal el volum de les quals resulti disconforme amb les 

condicions d’edificació aplicables a les noves construccions, segons el Pla no restaran en situació de fora 

d’ordenació en els termes i condicions regulats en l’article 102 de la LU. 
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2. En aquestes edificacions es permetran les obres de consolidació, rehabilitació i canvi d’ús admesos per la 

zona d’aplicació i fins i tot l’augment de volum quan aquest es realitzi d’acord amb els paràmetres bàsics 

d’edificació de la zona i el conjunt de l’edificació no superi l’índex d’edificabilitat màxim admès. 

 

3. Les construccions que resultin afectades per previsions de vialitat, jardins, places, dotacions i equipaments, 

s’exclouen d’aquest regim de “volum disconforme” i es troben incurses en les condicions de “fora d’ordenació” 

establertes en la Llei, per quant dificulten l’execució dels objectius públics del Pla. 

 

QUARTA. Règim jurídic aplicable als edificis i instal·lacions en situació de volum o ús disconforme 

 

Usos i activitats autoritzables: 

 

a) Quan la disconformitat radiqui en l'ús, podrà mantenir-se l'existent mentre no esdevingui incompatible amb el 

nou planejament. En el cas que aquest fos industrial, s'haurà d'adaptar als límits de molèstia de nocivitat, 

d'insalubritat i de perill que, per a cada zona, estableixi aquest POUM i les ordenances reguladores 

corresponents. 

 

b) En cas d'activitats en situació d'ús disconforme s'aplicaran les toleràncies que es prevegin en les Disposicions 

Transitòries d'aquest POUM, planejament que el desenvolupi o de les ordenances corresponents. En qualsevol 

cas, aquest ús s'haurà d'adaptar als límits d'incidència sobre l'entorn que s'estableixin per a cada zona en 

l'ordenança reguladora corresponent. 

 

c) Pel que fa a la possible instal·lació de noves activitats en edificis en volum disconforme però admesos a la 

zona, es podrà concedir llicència, sempre i quan no es requereixi una llicència d'obres que no s'ajusti a les 

determinacions establertes a l'apartat 1 d'aquest article, i que la nova activitat s'ajusti a les condicions bàsiques 

definides per aquest POUM. 

 

CINQUENA. Edificis i instal·lacions incloses dins d'una àrea de planejament o d'execució 

 

Els edificis o les instal·lacions anteriors a l'entrada en vigor d'aquest POUM que estiguin dintre d'una àrea de 

planejament o d'execució definida pel present POUM, o planejament que el desenvolupi, es troben subjectes a 

les següents situacions generals: 

 

1. Edificis i instal·lacions inclosos dins d'una àrea o sector de planejament (PMU, PPU, PEU): 

 

a) Fins a la redacció del planejament que la desenvolupi, donat que encara no està definida l'ordenació 

urbanística de l'àrea, i per tant no s'ha determinat la localització dels sistemes a cedir o a expropiar ni les 

determinacions bàsiques de l'edificació, en aquestes àrees no es podrà atorgar cap llicència d'obra o activitat, 

excepte si la fitxa normativa del sector no estableix el contrari. 

b) Durant la tramitació del planejament de desenvolupament, caldrà estar al que determini l'acord de suspensió 

de llicències. 

 

c) Un cop sigui executiu el planejament de desenvolupament i prèviament a l'execució del Pla, s'estarà a les 

normes sobre edificis en situació de fora d'ordenació o volum disconforme que s'han establert en els articles 

anteriors, a no ser que el planejament derivat aprovat definitivament estableixi un règim transitori específic per al 

sector que es tracti. 

 

2. Edificis i instal·lacions dins d'un polígon d’actuació (PAU) o actuació urbanística aïllada (AA): 

 

a) Fins a la redacció de l'instrument d'execució (projecte de reparcel·lació o expropiació), s'estarà a les normes 

sobre edificis en situació de fora d'ordenació que s'han establert en els articles anteriors, excepte si la fitxa 

normativa del sector no estableix el contrari. 

 

b) Durant la tramitació dels instruments d'execució, caldrà estar al què determini l'acord de suspensió de 

llicències. 

 

c) Un cop sigui executiu l'instrument de gestió, s'estarà al que es determini en el propi instrument d'execució. 

 

SISENA. Règim transitori 

 

En qualsevol cas, les previsions oportunes per resoldre totes les qüestions que aquest POUM o planejament de 

desenvolupament plantegin respecte als edificis, instal·lacions i usos preexistents, estaran contemplades en les 

Disposicions Transitòries d'aquestes Normes Urbanístiques, així com en les transitòries del planejament de 

desenvolupament que s'aprovi. 

 

SETENA. Superfícies o façanes menors que les mínimes de les Unifamiliars Aïllades (Clau 5) 

 

S’admeten parcel·les amb superfície i longitud de façana (línia d’edificació) inferior a les mínimes quan 

procedeixin de segregacions i divisions formulades en escriptura pública amb anterioritat a l’aprovació inicial 

d’aquest POUM. Aquestes tindran les mateixes condicions que les de la zona. 
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TAULA DE VIGÈNCIES.  

VUITENA. Taula de vigències 

 

exercici numexp datasol·li  promotor tipus exp emplaçament  arquitecte apr. def. CUB
2005 Ajuntament de Matadepera pla especial infraestructures de telecomunicació BCN Projecta SA 20/10/2005 20/10/2005
1989 [ED-11] 22/11/1989 Promotora Mas Sot SA estudi de detall illa c.Ricard Marlet/ Dolors Mir/ Montseny/ La Florida Pedragosa & Sauquet 06/04/1990 30/05/1990
1996 [ED-13] 22/04/1996 Promotora Mas Sot SA estudi de detall illa c.Sant Quirze/ Dolors Mir/ La Florida/Av. Mas Sot Pedragosa & Sauquet [18/09/1996] -----------------
1983 144/1983 [ED-4] 14/10/1983 Benito Martínez Costarosa estudi de detall parcel·les 5 i 12 Can Torrella Jorge M. López Claveria 05/03/1984 04/04/1984
1984 58/1984 [ED-4'] 09/06/1984 Chalet Novaforma SA estudi de detall parcel·les 15 i 16 Can Torrella Manuel López-Nuño Santurtún 28/09/1984 21/11/1984
1997 [ED-14] 14/05/1997 Promoció Local d'Habitatge SA estudi de detall c. Turó del Pujol, 6-54 Juli Cortés i Escoda 30/07/1997 -----------------
2004 29/11/2004 Riba Genescà SL pla especial masia can duran Manel Larrosa ----------------- 27/07/2006

2000 signatura en data 20/12/1990
Rosa Turu/Lucia Morejon/Maria
Salido/Vicenç Andreu conveni urbanístic passeig del pla 20/12/1990
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DISPOSICIÓ FINAL:  
 

COMPOSICIÓ MUNICIPAL I EQUIP REDACTOR DEL POUM 

 

EQUIP DE TREBALL 
Liderat pels Il·lustres. Jordi Gregori i Miralles i Jordi Comas i Rovira, alcaldes de Matadepera 

 

COMISSIÓ DE TREBALL 
Àlex Novellón, PAM, regidor d'urbanisme, i comunicació i regidor delegat d'hisenda 

Jordi Armengol, PSC, 2n tinent d'alcalde i regidor d'obres, i de comerç, turisme i promoció econòmica  

Jordi Comas, ERC, 1r tinent d'alcalde i regidor d'hisenda i medi ambient 

Josep Puente, regidor representant CIU 

Xavier Argemí, regidor representant PP 

Miquel Artigas, arquitecte municipal i cap de l’àrea d’urbanisme  

Diego Zamora, tècnic responsable obres i serveis 

Jon Montero, director equip redactor 

Oriol Monfort, director equip redactor 

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
Jordi Gregori i Miralles, PAM, alcalde - president 

Jordi Comas, ERC, 1r tinent d'alcalde i regidor d'hisenda i medi ambient 

Jordi Armengol, PSC, 2n tinent d'alcalde i regidor d'obres, i de comerç, turisme i promoció econòmica  

Anna Serveto, PAM, 3a tinent d'alcalde i regidora d'ensenyament, sanitat i de serveis socials 

Marta Torné, ERC, 4a tinent d'alcalde i regidora de cultura i esports  

Àlex Novellón, PAM, regidor d'urbanisme, i comunicació i regidor delegat d'hisenda 

Joaquim Sierra, ERC, regidor de serveis, habitatge i participació 

Jaume Riera, CIU, regidor 

Carles Ribera, CIU, regidor 

Josep Puente, CIU, regidor 

Joan Font, CIU, regidor 

Xavier Argemí, PP, regidor 

Esteve Riba, PP, regidor 

Rosa Castellà, secretària municipal 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT 
Miquel Artigas, arquitecte cap de l’àrea d’urbanisme 

Glòria Serra, arquitecta de l’àrea d’urbanisme 

Albert Turu, tècnic auxiliar i inspector d’obres (urbanisme) 

Diego Zamora, responsable obres i serveis (obres) 

Sílvia Tormo, enginyera de canals, camins i ports (obres) 

Frederic  Pujal, responsable medi ambient (medi ambient) 

Concepció Rosaura, administrativa (urbanisme) 

Nati Sánchez, administrativa (obres) 

Maria Antònia Gutés, auxiliar administrativa (urbanisme) 

 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA EQUIP ACXT I COL.LABORADORS  
Jon Montero, arquitecte director equip redactor  

Oriol Monfort, arquitecte director equip redactor 

Gonzalo Lacurcia, arquitecte 

Jaime Benarroyo, arquitecte 

Marc Vila, geògraf –GIS 

Sònia Moreno Osuna, geògraf 

Jordi Zaragoza, economista 

Pau Bastit, economista 

Antoni Garrigosa, advocat – Bufet Garrigosa 

Maria Navarro, advocat – Bufet Garrigosa 
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CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC: 
 
GRUP DE TREBALL ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
Enric Genescà, president 

Rosa Riba, en representació PAM 

Alex Novellón, regidor d’urbanisme PAM 

Anna Badia, en representació ERC 

Emili Amat, en representació PSC 

Marc-P. Batlle, en representació CIU 

Esteve Riba, en representació PP 

Miquel Artigas, arquitecte municipal i cap de l’àrea d’urbanisme  

Concepció Rosaura, administrativa 

 

GRUP DE TREBALL SERVEIS, INFRASTRUCTURES I EQUIPAMENTS 
Àngel Llobet, president 

Genis Gamell, en representació PAM 

Miquel Lloveras, en representació ERC 

Francesc Figueres, en representació PSC 

Alfons Freixes, en representació CIU 

Joan Torredemer, en representació PP 

Jordi Armengol i Sánchez, PSC, 2n tinent d'alcalde i regidor d'obres, i de comerç, turisme i promoció econòmica  

Diego Zamora, responsable obres i serveis (obres) 

 

GRUP DE TREBALL SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 
Guillem Montagut, president i en representació CIU 

Joaquim Carrera, en representació PAM 

Jordi Comas, ERC, 1r tinent d'alcalde i regidor d'hisenda i medi ambient 

Iago Otero, en representació ERC 

Josep Maria Serena, en representació PSC 

Joan Vila, en representació PP 

Frederic  Pujal, responsable medi ambient  

Maria Antònia Gutés, auxiliar administrativa  

 
 

 

 
Matadepera, 16 de març de 2007 

Jon Montero Madariaga     Oriol Monfort Casas 
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ANNEXOS NORMATIUS 
 

ANNEX PRIMER: MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL 
MEDI FÍSIC I DEL PAISATGE DE L'ESPAI NATURAL DE SANT LLORENÇ 
DEL MUNT I L'OBAC 
 

TEXT NORMATIU - REFOSA ADAPTADA A LES PRESCRIPCIONS DE LA RESOLUCIÓ DEL 
CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE DATA 24 DE DESEMBRE DE 
1997 
 

CAPÍTOL I. NATURALESA, ÀMBIT I CONTINGUT DEL PLA ESPECIAL 

 
Article 1. ÀMBIT 
1.1. Els terrenys objecte d'ordenació ocupen sòls pertanyents als municipis de Castellar del Vallès, Granera, 

Matadepera, Monistrol de Calders, Mura, el Pont de Vilomara i Rocafort, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sant 

Vicenç de Castellet, Talamanca, Terrassa i Vacarisses, corresponents a les comarques del Bages, el Vallès 

Oriental i el Vallès Occidental. La seva superfície total és de 13.693,78 Hes. 

1.2. La delimitació de l'àmbit geogràfic de l'espai natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac es determina a la 

documentació gràfica d'aquest Pla Especial i es descriu a l'annex 1 d'aquest Text Normatiu. 

1.3. El present Pla Especial incorpora dins el seu àmbit tot l'espai declarat Parc Natural pel Decret 106/1987 de 

20 de febrer, així com l’inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural, Decret de data 328/ 1992 de 14 de desembre. 

 

Article 2. PRINCIPIS, NATURALESA I OBJECTIU DEL PLA 
2.1. El present Pla Especial es desenvolupa en aplicació d'allò que disposa el Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de 

juliol de la Refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, d'acord amb l'article 5 de la Llei 

12/85 d'Espais Naturals. 

2.2. L’objectiu bàsic del present Pla Especial, que operarà com a norma interpretativa general és l’establiment 

d’un règim de protecció i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica de 

l’espai natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, compatible amb l’aprofitament sostenible dels seus recursos i 

l’activitat dels seus habitants, així com l’ordenació de l’ús públic i el foment del coneixement i el respecte al medi, 

amb una atenció preferent a l’educació ambiental. 

 

Article 3. XARXES VIÀRIA I BÀSICA D'EQUIPAMENTS 

3.1. El Pla Especial preveu i regula la xarxa viària exigida pel desenvolupament correcte del model que es 

defineix, condicionada per les exigències que planteja el tractament del territori i les necessitats dels seus 

habitants. Igualment, el Pla determina els equipaments comunitaris bàsics, necessaris per a la utilització social de 

l'espai natural, i els ordena segons la seva prioritat i eficàcia respecte a la xarxa general, d'acord amb el model 

proposat. 

Article 4. ÀMBIT DE PARC NATURAL 
4.1. Les obres, les instal�lacions i els serveis que es desenvolupin dins l'àmbit declarat Parc Natural pel Decret 

106/1987 de 20 de febrer, estan sotmesos a les seves determinacions, a les del Decret 328/1992 de 14 de 

setembre d'aprovació del Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya i a les disposicions del Decret 148/1992 de 

9 de juny de Regulació d'Activitats a l'àmbit dels espais naturals protegits. 

 

Article 5. NORMES GENERALS 
5.1. D'acord amb allò que disposa l'article 6 de la Llei 12/85, en tot l'àmbit del Pla Especial es tindrà cura que les 

obres d’infrastructura limitin en la mesura que sigui possible, els efectes sobre la integritat de la natura, 

minimitzant l'impacte paisatgístic i prenent, quan s'escaigui, mesures adequades per a la restauració o el 

condicionament de les àrees alterades. 

5.2. A més, en l'àmbit del Parc Natural, les obres, instal·lacions i activitats relacionades a l'Annex 2 del Pla 

d'Espais d'Interès Natural s'hauran de sotmetre al procediment d'avaluació d'impacte ambiental que disposa 

l'article 17 d'aquella norma legal, que es redactarà i tramitarà d’acord amb allò que disposa el Decret 114/1988 de 

7 d’abril.  

5.3. Seran així mateix d'aplicació en l'àmbit del Pla Especial les determinacions generals del Decret 64/1995 de 

set de març de Prevenció d'Incendis Forestals i les específiques derivades de la inclusió de tots els municipis a 

l'Annex de Zones d'Alt Risc d'Incendi Forestal. 

 

Article 6. DEFINICIÓ I ZONIFICACIÓ 
6.1. L'àmbit geogràfic del present Pla Especial constitueix un espai lliure de gran extensió, en el qual 

s'estableixen les zones i les xarxes que tot seguit s'indiquen, per tal de definir els tractaments específics més 

ajustats a les finalitats concretes de protecció, conservació i millora: 

- Zona d'Interès Natural 

- Zona d'Alt Interès Ecològic i Paisatgístic. 

- Zona Agrícola. 

- Xarxa Bàsica de Vies i Camins 

- Xarxa Bàsica d'Equipaments 

6.2. La delimitació de les diferents zones i xarxes es precisa a la documentació gràfica del Pla i la seva regulació 

al present Text Normatiu. 
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CAPÍTOL II. NORMES GENERALS: INTERVENCIÓ I ÚS DE L'EDIFICACIÓ 

 
Article 7. USOS DE L'EDIFICACIÓ 
7.1. El règim d'usos dels edificis i les construccions situades a l'àmbit del Pla Especial, és el regulat a les Normes 

Específiques de les zones i xarxes corresponents. Es consideren incompatibles i, per tant, no seran admesos tots 

aquells usos no especificats en el present Text Normatiu. 

7.2. En cap cas, l'ús de l'edificació no podrà suposar afectacions dels terrenys exteriors, incompatibles amb les 

determinacions d'aquest Pla Especial 

 

Article 8. CONDICIONS BÀSIQUES DE L'EDIFICACIÓ 
8.1. Es prohibeix tota nova edificació independent a l'àmbit del Pla Especial, que es considera saturat amb les 

edificacions tradicionals i les existents, segons es defineix a l’apartat següent, adequades a la legalitat vigent en 

el moment de la seva construcció, llevat d'allò que es disposa al present Text Normatiu en relació als elements de 

la Xarxa Bàsica d'Equipaments. 

8.2. Als efectes que determina el present Pla Especial, s’entén com a volum existent l’edificat amb anterioritat a 

l’octubre de 1982, en allò que fa referència a l’àmbit de Parc Natural, i l’anterior a la data de publicació de l’acord 

aprovatori del present Pla Especial per a la resta. 

8.3. Es permet la reconstrucció, rehabilitació i reforma de les edificacions esmentades a l'apartat anterior, d'acord 

amb les determinacions del present Text Normatiu. En aquest concepte s'inclouen les obres que garanteixin 

l’habitabilitat de l’edifici o la seva adaptació als requeriments i usos admesos en aquest Pla Especial. 

8.4. S'admet la reconstrucció de les edificacions tradicionals, que es trobin enrunades totalment o parcialment, 

incloses a l’epígraf Masies i Altres Construccions Residencials de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic descrit a 

l’article 14 d’aquest Text Normatiu. En aquest supòsit es considerarà sostre edificat recuperable el que tenia la 

construcció en el passat o, si es desconeix, el que es pugui provar documentalment o a partir de l'observació de 

les restes conservades. 

8.5. En cas de no existir les proves a les quals es fa esment al paràgraf anterior, o es considerin insuficients, 

s'admetrà com a màxim l'aixecament de planta baixa i un pis sobre el perímetre clarament identificat, quan les 

restes corresponguin a una masia; en altre cas, les possibilitats d’edificació es limitaran a una única planta sobre 

aquell perímetre identificat. 

8.6. La reconstrucció de les restes a la qual es fa referència als apartats anteriors, que es trobin situades en 

finques de superfície inferior a la unitat mínima de conreu o unitat mínima forestal, segons correspongui a la seva 

naturalesa, es condiciona a la demostració de que la ¡finca estigués constituïda com independent abans de la 

corresponent aprovació dels decrets d’aprovació d’aquelles unitats mínimes, dotze d’abril de 1983 (Decret 

169/1983) i vint-i-tres de gener de 1990 (Decret 35/1990), respectivament. 

 
Article 9. AMPLIACIONS 
9.1. Són permeses les ampliacions dels edificis existents indicats al primer apartat de l'article 8 d'aquest Text 

Normatiu, d'acord amb les determinacions següents:  

1. S'entén per ampliació els afegiments als edificis de cossos annexos, formant un únic conjunt edificat, o la 

construcció d'una edificació exempta situada al seu entorn immediat que, en termes generals, no se situarà a una 

distància superior a cinquanta metres. 

2. L'ampliació màxima admissible en els edificis existents depèn en tot cas als usos que s’hi preveu 

desenvolupar: 

a. Un augment igual al volum existent, justificada per necessitats de l'explotació agropecuària i l'ús residencial 

que s’hi vincula. 

b. Un augment equivalent al 30% del volum existent, que en cap cas no superarà una superfície construïda 

addicional de 250 m2, per a la resta de supòsits d'usos admesos al Pla Especial a les respectives zones. 

c. Les xifres indicades a l'apartat anterior es reduiran al 25% i 50 metres quadrats, en el cas d'habitatges de 

segona residència. 

9.2. L’edificació que materialitzarà les ampliacions a les quals es fa referència a l’apartat anterior, en cap cas no 

podrà ser segregada de la finca de la que forma part l’edificació existent que dona dret a l’ampliació. 

 
Article 10. CONDICIONS DE LES AMPLIACIONS 
10.1. A tots els efectes, l'ampliació d'un edifici d'acord amb les determinacions fixades al present Text Normatiu, 

esgotarà la capacitat edificatòria de la finca, llevat d’aquells supòsits de finques en les quals es situïn més d’una 

edificació o conjunt d’elles, clarament individualitzades, en els quals. aquest criteri d’esgotament de la capacitat 

edificatòria operarà independentment per a cadascuna d’aquelles unitats. La Diputació de Barcelona podrà 

condicionar l'emissió de l'informe preceptiu a la prèvia inscripció registral d'aquestes condicions limitadores. 

10.2. La possibilitat d'ampliació a què es fa referència a l’article anterior, es condiciona a la demostració 

documental fefaent dels usos vinculats i al fet que a la finca corresponent no s’hagi produït l'esgotament de la 

capacitat edificatòria a la qual es feia referència al paràgraf anterior. 

 

Article 11. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE SERVEIS 
11.1. Les xarxes d'abastament d'aigua, electricitat, telefonia i altres serveis tècnics, com la producció d’energia 

fotovoltaica, els generadors eòlics i les bombes d’extracció d’aigua amb mecanismes d’impulsió eòlica, 

directament vinculats amb els actes edificatoris admesos pel Present Pla Especial, així com els aparcaments en 

el cas d'edificis d'ús públic, s'integraran en el corresponent projecte tècnic d'intervenció i es realitzaran de manera 

que es produeixi el mínim impacte sobre el paisatge i el medi físic, d'acord amb allò que disposa l'article 5 

d'aquest Text Normatiu. El projecte haurà d'acompanyar-se d'un estudi de l'impacte previsible i la previsió de les 

mesures correctores adients.  

11.2. L'evacuació d'aigües residuals es realitzarà per connexió a xarxes generals de clavegueram o bé mitjançant 

altres sistemes individualitzats adequats a l'ús previst, que garanteixin un nivell de depuració mínim del 70 per 

100 de la DBO o, en el seu cas, l’assoliment dels paràmetres exigits per la legislació sectorial vigent en aquesta 

matèria. En tot cas, és absolutament prohibit l'abocament directe a l'exterior o a les lleres públiques. 
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Article 12. CRITERIS BÀSICS D'INTERVENCIÓ 
12.1. El criteri bàsic en la intervenció sobre els edificis indicats a l'article 8 serà la conservació i/o recuperació de 

les constants arquitectòniques i tipològiques característiques d’aquest àmbit geogràfic. En aquests edificis hi són 

permeses aquelles obres que tinguin per objecte la conservació de la seva realitat arquitectònica, la millora de les 

condicions d'habitabilitat o la millor adaptació als usos admesos, així com totes aquelles actuacions que suposin 

una millora de l'edificació. 

12.2. A les obres sobre edificacions tradicionals operaran els següents criteris interpretatius bàsics: 

1. Respecte i revalorització dels elements arquitectònics de major significació. 

2. Conservació estricta de les característiques tipològiques de l'edificació. 

3. Conservació i restauració de la volumetria exterior i del tractament de façanes. 

4. Respecte escrupolós als elements d'interès històric. 

12.3. En el concepte de conservació s'inclouen totes aquelles intervencions que suposin la recuperació 

d'elements ocults i la correcció de deterioraments que comportin, en conseqüència, una millor lectura de 

l'edificació. 

12.4. En les actuacions sobre edificis no tradicionals, adaptats a la legalitat vigent en el moment de la seva 

construcció, operarà com a criteri bàsic l’adaptació a les condicions arquitectòniques i tipològiques 

característiques d'aquest àmbit geogràfic i a les determinacions del present Text Normatiu. 

 
Article 13. CONDICIONS DE DISSENY 
13.1. En les intervencions i ampliacions de l'edificació preexistent admeses en el present Text Normatiu, així com 

en les construccions de nova planta admeses a títol excepcional a la Xarxa Bàsica d'Equipaments, regiran les 

condicions de disseny que tot seguit es descriuen:  

1. L'alçada dels edificis no podrà superar la corresponent a planta baixa i pis, admetent-se l'habilitació dels espais 

de sota coberta. En cas d'ampliacions l'alçada no serà superior a la de l'edifici existent. 

2. La volumetria serà unitària i compacta, desenvolupada amb preferència en una sola unitat. Es prohibeixen els 

sistemes palafítics. 

3. Es prohibeixen les tribunes volades i els balcons, quan llurs nombre, dimensions o ritme els converteixin en 

elements fonamentals de la composició de la façana. 

4. Les cobertes es resoldran mitjançant configuracions molt simples, preferentment amb dos vessants i carener 

central; són absolutament prohibides les llucanes. El material per a la realització de les cobertes serà sempre la 

teula àrab comuna; en aquest sentit, no s'admetran terrats plans ni tampoc cobertes de pendents superiors al 

trenta per cent. Seran considerades excepcions a aquesta norma les actuacions en construccions preexistents, 

que presentin configuracions de coberta, diferents a les indicades i que es consideri d’interès conservar.  

5. Caldrà respectar les proporcions de les obertures i les relacions entre ple i buit, característiques de 

l'arquitectura d'aquest sector geogràfic, sense que un excés en una de les façanes pugui ésser compensat en la 

resta de paraments de l'edifici. 

6. Les façanes rebran un tractament unitari i es consideren alternatives preferents per al tractament dels 

paraments exteriors, l'arrebossat, els materials de textura i aparença pètria o la maçoneria de pedra natural, de 

característiques i aparell similars als emprats en l'arquitectura tradicional de l'indret. 

7. El color exterior serà uniforme en la gamma dels colors terrosos; es prohibeixen aquelles alternatives el color o 

la textura de les quals signifiquin un contrast violent amb l'entorn. 

8. Els criteris compositius seran la simplicitat i la coherència amb les construccions tradicionals i es prohibeixen 

les tipologies pròpies de l’entorn urbà. 

9. Podrà autoritzar-se la instal�lació dels sistemes de captació d'energia solar necessaris per a la correcta 

utilització de l'edifici o activitat, que en tot cas s'hauran d'incorporar al projecte tècnic general de la intervenció. 

 
Article 14. INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
14.1. La intervenció en edificis, grups d'edificis o indrets d'interès arqueològic, històric, artístic i arquitectònic 

inclosos en l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic del present Pla Especial, incorporats en els corresponents 

catàlegs del planejament municipal o que hagin estat declarats Bé d'Interès Cultural, en aplicació de la Llei 9/93 

de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català, a més de complir les determinacions de la legislació específica 

que li sigui d'aplicació, s’haurà d'atenir estrictament als criteris bàsics definits a l'article 12 del present Text 

Normatiu. 

14.2. Les obres a l'entorn dels edificis indicats al paràgraf anterior es condicionaran a la justificació, mitjançant els 

estudis i documents adients, que no produiran impacte negatiu sobre els valors de l'indret o l’edifici o, en el seu 

cas, de la previsió de les mesures correctores adients.  

14.3. En aquests supòsits d'intervenció, la iniciativa privada podrà recavar la col�laboració tècnica i econòmica 

de la Diputació de Barcelona, que la facilitarà en la mesura dels mitjans humans i materials disponibles. 

14.4. La Diputació de Barcelona impulsarà la redacció d’un Pla Especial que desenvolupi i detalli el tractament 

d’aquests elements protegits i del seu entorn immediat. 

14.5. La reconstrucció de les edificacions tradicionals enrunades totalment o parcialment, incloses a l’epígraf 

“Masies i Altres Construccions Residencials de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic”, a la qual es fa referència a 

l’article 8.4 d’aquest mateix text normatiu, es condiciona a l’aprovació del Pla Especial indicat al paràgraf anterior 

o, en el seu cas, a la d’un Pla especial individualitzat per a l’edifici, la recuperació del qual es proposa, que podrà 

ser promogut directament per la persona interessada. 

 
Article 15. LLICÈNCIES D'EDIFICACIÓ 
15.1. Totes les intervencions a l'edificació preexistent i els supòsits excepcionals de construcció de nova planta 

previstos en el present Text Normatiu requeriran la redacció del corresponent projecte tècnic, que rebrà l'informe 

preceptiu de la Diputació de Barcelona, previ a l'obtenció de la corresponent llicència municipal i al tràmit que 

preveuen els articles 127 i 128 de la Refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística Les 

actuacions desenvolupades a edificis i bens immobles considerats a la Llei 9/93 de 30 de setembre del Patrimoni 

Cultural Català, es sotmetran a allò que disposa aquesta norma legal. 
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15.2. Aquests projectes tècnics detallaran i justificaran totes les característiques regulades en aquest Text 

Normatiu, en especial les referides als articles 5 i 11. 

15.3. A més, en el cas de reconstrucció d'elements desapareguts, caldrà aportar la documentació o les proves 

concloents que justifiquin a bastament el volum i les característiques de l'edificació desapareguda o degradada. 

15.4. A manera de consulta, prèvia, la Diputació de Barcelona podrà emetre informes sobre avantprojectes de la 

intervenció projectada, informe previ que vincularà el definitiu, que en tot cas serà preceptiu. 

 

CAPÍTOL III. NORMES GENERALS: USOS I ACTIVITATS ALS SÒLS 

 
Article 16. USOS DELS SÒLS 
16.1. El règim d'usos dels sòls integrats en l'àmbit del present Pla Especial, serà el regulat a les Normes 

Específiques de les zones i xarxes corresponents. Es consideren incompatibles i, per tant, en seran exclosos tots 

aquells usos no especificats en el present Text Normatiu. 

 

Article 17. PARCEL�LACIONS I SEGREGACIONS DE FINQUES 
17.1. No són admissibles en cap cas les parcel�lacions urbanístiques previstes als articles 138 i 139 de la 

Refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i seran igualment considerades il·legals 

aquelles que contradiguin les normes i determinacions d'aquest Pla Especial. En aquest sentit, es prestarà 

consideració especial a les presumpcions que estableix l'article 41 del Reglament de la Llei de Protecció de la 

Legalitat urbanística.  

17.2. En tot l'àmbit del Pla Especial seran d'aplicació les determinacions fixades als Decrets 35/1990 d'Unitats 

Mínimes Forestals i 169/1983 d'Unitats Mínimes de Conreu. 

17.3. Els titulars de terrenys il�legalment segregats o dividits seran solidàriament responsables de les obligacions 

derivades de la infracció. 

 

Article 18. LÍNIES ELÈCTRIQUES DE NOVA IMPLANTACIÓ 
18.1. Es prohibeix a tot l'àmbit del Pla Especial la implantació de noves línies d'alta tensió de transport d'energia 

elèctrica, i s’admeten únicament les d'abastament directe a edificis i instal�lacions. 

18.2. El projecte tècnic que acompanyarà la sol�licitud d'autorització per a l'establiment d'aquestes línies ha de 

justificar suficientment el respecte al medi, mitjançant un estudi on es justifiqui que l'alternativa escollida produeix 

el menor impacte ambiental possible, tant pel que fa al traçat com a l'execució material, d'acord amb el contingut 

de l'article 5 d'aquest Text Normatiu. En tot cas, els trams més propers a l’edifici o instal·lació considerada, 

hauran de transcórrer soterrats. 

18.3. En tot cas hauran de respectar-se les condicions tècniques següents: 

1. Pintat del suport de les línies amb color d'emmascarament. 

2. Tractament de la vegetació, respectant l'estrat arbustiu d'alçada no superior a 1,50 metres, i les espècies 

arbòries que no suposin un perill per a la necessària seguretat de la línia. 

3. Instal�lació i manteniment de les línies elèctriques amb l'adopció de mesures per a la disminució del perill per 

l'avifauna. 

4. Incorporació a suports i línies dels medis de balissament necessaris per garantir el tràfic dels mitjans de 

transport aeri en cas d'incendi. 

5. Incorporació a les proteccions de línies, tant fusibles com disparadors, dels corresponents mecanismes o 

enfundats que evitin la caiguda de materials fosos incandescents sobre el sòl. 

18.4. Les actuacions previstes al present article hauran de rebre l’informe preceptiu de la 

Diputació de Barcelona, previ a l’obtenció de les llicències i autoritzacions corresponents. 

 
Article 19. LÍNIES ELÈCTRIQUES EXISTENTS 
19.1. Totes les línies de transport d'energia elèctrica que travessen l'àmbit del Pla Especial, s'adequaran al seu 

entorn paisatgístic, per tal de minorar l'eventual impacte negatiu que puguin produir al paisatge i a l'avifauna 

existent en el territori. 

19.2. Els treballs de manteniment i conservació de les instal�lacions existents hauran de rebre l'informe previ de 

la Diputació de Barcelona i es duran a terme de forma que es disminueixi el seu impacte negatiu, amb les 

condicions tècniques a què es feia referència a l'article anterior. 

 

Article 20. INSTAL�LACIONS TÈCNIQUES DE NOVA IMPLANTACIÓ 
20.1. Es prohibeix la implantació de tota mena d'instal�lació tècnica a l'àrea del Pla Especial. Fora de la Zona 

d’Alt Interès Ecològic i Paisatgístic, podran admetre’s però, aquelles instal�lacions de les quals es justifiqui 

degudament l’interès públic o necessitat social i l'absència d'alternatives equivalents en altres sectors del territori, 

sens perjudici d’allò que disposen en aquest sentit els articles 11.1 i 18.1 del present Text Normatiu. 

20.2. En aquests casos concrets, la Diputació de Barcelona, podrà establir les mesures específiques de 

tractament de les construccions i instal�lacions, per tal de reduir l'eventual impacte negatiu que puguin provocar, 

preservant-ne en tot cas l’eficàcia tècnica. 

 

Article 21. INSTAL�LACIONS TÈCNIQUES EXISTENTS 
21.1. Les instal�lacions tècniques i les seves edificacions complementàries, existents a l'àmbit de l'espai natural, 

s'adequaran a les condicions de disseny que fixa el present Pla Especial per a l'edificació, a fi i efecte de 

disminuir l'eventual impacte negatiu que les mateixes puguin produir en el paisatge. 

21.2. Els treballs de manteniment i conservació d'aquestes instal�lacions, que n’afectin l’aspecte exterior, es 

duran a terme d'acord amb la Diputació de Barcelona per tal d'aconseguir la finalitat esmentada. 

 
Article 22. ACTIVITATS EXTRACTIVES 
22.1. Es prohibeix el desenvolupament de noves activitats extractives, entenent com a tals els aprofitaments de 

recursos miners i geològics enumerats en els apartats A i C de l'article 3.1. de la Ley de Minas de 21 de juliol de 

1973 i apartat D de l'article 1 de la modificació de l'esmentada Llei de 5 de novembre de 1980. 
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22.2. Les explotacions existents en el moment de l'aprovació del Pla i que disposin de la corresponent llicència 

municipal i autorització segons la Ley de Minas de 21 de juliol de 1973 i, si s'escau, del Reglamento de 

Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, es consideraran a efectes urbanístics fora d'ordenació, i 

els serà d'aplicació el règim de l’article 93 de la Refosa de textos legals vigents a Catalunya en matèria 

urbanística. En aquest sentit, per continuar l'explotació s'exigirà el compliment de les condicions següents:  

1.Es considerarà àmbit de l'aprofitament el perímetre que consti en l'autorització o concessió i llicència municipal 

en el moment de l'aprovació del Pla, i no serà possible la seva ampliació. 

Igualment, es considerarà improrrogable el període temporal d'explotació que consti a l'autorització o llicència. 

2. Haurà de tenir aprovat o revisat el programa de restauració previst per la Llei 12/1981 d'Establiment de Normes 

Addicionals de Protecció dels Espais d'Especial Interès Natural Afectats per Activitats Extractives i les seves 

normes de desenvolupament reglamentari, així com donar el compliment degut a les mesures de restauració i 

protecció del medi ambient, establertes al programa d'execució en relació amb les diverses fases de l'explotació. 

3. Els treballs d'extracció s'hauran d'adequar als Plans de Labors anuals aprovats per l'Administració competent, 

considerant que l'explotació es realitzarà preferentment en un sol front. No s’admetrà l'explotació simultània de 

dos o més fronts a la vegada quan aquesta no hagi estat aprovada i incorporada al Pla de Labors anual. 

4. S'exigirà l'aplicació de les mesures preventives i correctores per a la protecció del medi ambient que constin a 

les preceptives llicències i autoritzacions atorgades per les administracions competents. 

22.3. Les extraccions que no disposin de les autoritzacions i llicències oportunes en el moment de l'aprovació del 

Pla Especial seran considerades infraccions urbanístiques. En aquest cas, les administracions públiques 

emprendran les accions adequades per tal d'aturar l'activitat i retornar els terrenys a l’estat anterior a l'actuació. 

 
Article 23. ABOCADORS DE RESIDUS 
23.1. Es prohibeixen els abocadors de residus a tot l'àmbit del Pla Especial. 

 
Article 24. RÈGIM GENERAL D’ACTIVITATS 
24.1. El règim general d’activitats a l’àmbit del Pla Especial serà el que tot seguit es descriu, sens perjudici d’allò 

que disposa la legislació sectorial i el Decret 148/ 1992 de Regulació d’Activitats Fotogràfiques, Científiques i 

Esportives per a determinats àmbits geogràfics: 

1. Són admeses les activitats científiques i culturals que no requereixin instal�lacions fixes de caràcter permanent 

per al seu desenvolupament 

2. Són admissibles a títol genèric totes aquelles activitats esportives o de lleure, necessàriament vinculades amb 

el territori, que es realitzin sense el recurs a artefactes motoritzats ni a instal�lacions fixes, i que no provoquin 

alteracions significatives, erosió del sòl o perjudicis a la vegetació o la fauna. 

3. És absolutament prohibida la circulació mitjançant medis no motoritzats, com cavalls, bicicletes o similars fora 

de les pistes o en aquelles en les quals estigui expressament prohibida. 

24.2. En tot cas, les activitats indicades en aquest article podran ser temporalment i geogràficament regulades i 

restringides, i fins i tot prohibides, per raons ecològiques, ambientals o de millor gestió de l'espai natural, 

degudament justificades; així mateix, podran ser objecte de regulació específica els recorreguts i les visites. Així 

mateix, als efectes prevists en el present article, la circulació per les pistes podrà ser restringida o prohibida 

temporalment o permanent per l’Òrgan Gestor del Pla, prèvia conformitat dels Ajuntaments interessats. 

24.3. El desenvolupament amb caràcter competitiu de les activitats regulades en aquest article és un acte sotmès 

a l’autorització prèvia de la Diputació de Barcelona. 

 
Article 25. REGULACIÓ GENERAL 
25.1. La circulació i estada dels visitants a l'àrea del Pla Especial es regularà per les determinacions següents: 

1. Es procurarà circular a peu pels camins o viaranys existents, evitant d'obrir-ne de nous. 

2. S'abstindran d'efectuar qualsevol alteració o modificació substancial dels elements naturals, encara que siguin 

d'ordre provisional. 

3. És totalment prohibit fer foc fora de les àrees condicionades, expressament determinades i assenyalades, així 

com totes aquelles actuacions que directament o indirectament puguin provocar-lo, llevat d’aquells supòsits 

d’excepcionalitat fixats al Decret 64/1995 de Mesures de Prevenció d’Incendis Forestals. 

4. Els jocs i les pràctiques esportives a l'aire lliure o en el subsòl són admeses a les zones en les quals no 

estiguin expressament prohibides, sempre que no puguin suposar un perill o dany per al medi físic o les 

persones. 

5. Es prohibeix l'acampada a tota l'àrea del Pla Especial fora dels llocs específicament indicats a aquest efecte. 

6. Es prohibeix tota mena d'activitats o actes que pugui significar contaminació o deteriorament del medi físic. 

Aquesta prevenció serà d'especial acompliment pel que fa a les aigües superficials o subterrànies. 

7. Es prohibeix l'abandonament o abocament de residus, runa, deixalles i escombraries a l'àrea de l'espai natural. 

Aquesta prohibició es fa extensiva a tot l'àmbit superficial com a les cavitats subterrànies. 

8. Són admissibles els actes col�lectius de caire cultural, festiu o de lleure, prèvia obtenció de l'autorització 

assenyalada a l'article 30 d'aquest Text Normatiu. 

25.2. L'Òrgan Gestor podrà establir les mesures addicionals que estimi adients per regular i condicionar de forma 

temporal aquestes activitats, fins i tot les podrà prohibir temporalment per raons d'ordre excepcional. 

 
Article 26. CIRCULACIÓ DE VEHICLES MOTORITZATS 
26.1. La circulació de vehicles motoritzats a tot l'àmbit del Pla Especial és regulada per la Llei 9/1995 de 

Regulació de l'Accés Motoritzat al Medi Natural i les disposicions normatives que la desenvolupin, que en limita el 

trànsit per les carreteres de la Xarxa Rodada Principal i d'aquells components de la Xarxa Rodada Secundària en 

els quals aquest supòsit és admès de forma expressa en el present Pla Especial. 

26.2. És absolutament prohibida la circulació de vehicles motoritzats camp a través o fora de les pistes i camins 

delimitats a aquest efecte, segons disposa l'article 7 de la susdita Llei 9/1995. Aquesta prohibició s’estendrà als 

camins i a les pistes que tinguin restringit el trànsit.  

26.3. D’acord amb allò que disposa el Capítol III de la Llei 9/1995, es prohibeix tota competició esportiva en 

l’àmbit de l’espai declarat Parc Natural pel Decret 106/1987 de 20 de febrer. En la resta de l’àmbit del Pla 

Especial, podran admetre’s amb caràcter excepcional competicions esportives d’interès reconegut, als elements 
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de la Xarxa Rodada Principal; en aquest supòsit, la Diputació de Barcelona haurà d’emetre informe preceptiu, 

previ a l’obtenció de les autoritzacions i permisos corresponents. 

 
Article 27. CAÇA 
27.1. La regulació de la caça establerta al present Pla Especial té per objectiu compatibilitzar el manteniment de 

les poblacions faunístiques i de la seva diversitat amb les pràctiques cinegètiques tradicionals dels municipis de 

l’espai natural. 

27.2. La Diputació de Barcelona impulsarà la declaració d’àrea de caça controlada dels terrenys de propietat 

pública i d’aquells altres que hagin esdevingut cinegètics d’aprofitament comú. En determinats casos, però, podrà 

optar-se per altres figures d’ordenació dels recursos cinegètics que puguin considerar-se més adequades per a la 

consecució d’aquell objectiu bàsic. 

27.3. Els plans d’aprofitament cinegètic detallaran les característiques i limitacions d’aquestes pràctiques 

cinegètiques, tenint en compte els balanços faunístics de temporades anteriors. Aquests plans d’aprofitament 

cinegètic hauran de rebre l’informe previ preceptiu de la Diputació de Barcelona. 

 
Article 28. PUBLICITAT 
28.1. En l'àmbit del Pla Especial sols s'admeten els indicadors d'activitats, establiments i indrets necessaris per a 

la gestió correcta del Pla Especial, així com els exigits per la seguretat vial de les diferents xarxes de comunicació 

previstes. Les seves dimensions, disseny i col�locació es realitzarà d'acord amb les normes de assenyalament 

que estableixi l'Òrgan Gestor del Pla Especial. Es prohibeix qualsevol altre tipus de cartell o element indicador, 

llevat dels admesos de forma expressa al present Text Normatiu. 

28.2. Seran d'aplicació a tot l'àmbit del Pla Especial les restriccions sobre cartells de publicitat que determina 

l'article 7 de la Llei 12/85. 

 
Article 29. TANQUES 
29.1 Les tanques requerides per les pràctiques agrícoles i ramaderes, la protecció d’instal·lacions i equipaments i 

la preservació de la intimitat dels habitatges, adequades a la naturalesa del bé a preservar, es realitzaran d’acord 

amb les tipologies i materials tradicionals o mitjançant alternatives i disposicions que garanteixin un impacte 

visual mínim.  

29.2. En altres supòsits, el tancament de finques es sotmès a les condicions tècniques següents: 

1. S’admeten tanques opaques construïdes amb carreus de pedra natural aparellats en sec, en una altura 

màxima d’un metre, sobre la qual s’hi pot col·locar una tanca de vegetació natural fins a una alçada màxima total 

de 2,5 metres. Si la vegetació requereix suports metàl·lics, aquests hauran de ser de ferro forjat envellit. 

2. Resten prohibides les tanques que no acompleixin el que s’estableixi a l’apartat anterior i, en concret, les 

construïdes amb obra de totxo o de formigó, ja sigui aquest deixat vist, arrebossat o aplacat, o amb elements 

metàl·lics diferents del ferro forjat envellit. 

3. Es permetran les tanques amb elements seriats d’arbrat natural fins a una altura de tres metres, sempre que 

no requereixi filats per al seu recolzament i siguin de creixement natural. 

29.3. Qualsevol tanca que, per ella mateixa o conjuntament amb les tanques existents o previstes termeneres, 

tanquin una superfície superior a una hectàrea o puguin inscriure una recta de més de dos-cents metres, hauran 

de deixar cada cinquanta metres lineals de tanca forats a ran de terra d’un mínim d’un metre quadrat de 

superfície útil i amplada o alçada mínima de cinquanta centímetres, per al pas lliure de la fauna. 

29.4. Qualsevol tanca haurà de disposar, cada cent metres com a màxim i sempre que trobi un camí o creuament 

de camins o accés o pas exterior, d’un sistema de porta que permeti, amb els mitjans habituals dels bombers, ser 

obert per a l’accés per a l’extinció d’incendis. 

 
Article 30. LLICÈNCIES I PERMISOS D'USOS I ACTIVITATS 
30.1. Les instal�lacions, els usos i les activitats regulats al present Text Normatiu estan sotmesos, segons la 

seva condició, a l'obtenció de la autorització lliurada per l'Administració competent, la corresponent llicència 

municipal i al tràmit que preveuen els articles 127i 128 de la Refosa dels textos legals vigents a Catalunya en 

matèria urbanística. En tot cas, serà preceptiu l’informe previ de la Diputació de Barcelona. 

30.2. A manera de consulta, prèvia, la Diputació de Barcelona podrà emetre informes sobre propostes prèvies de 

l'ús o activitat projectades, informe previ que vincularà el definitiu, que en tot cas serà preceptiu. 

30.3. La Diputació de Barcelona podrà establir les mesures cautelars adients per tal de garantir la reparació de 

possibles danys o perjudicis per causa de la celebració de les competicions esportives regulades als articles 24 i 

26 d’aquest Text Normatiu i dels actes col·lectius que ho són al 25.8. 

 

CAPÍTOL IV. PROTECCIÓ DELS ELEMENTS NATURALS I DEL PAISATGE 

 
Article 31. ELEMENTS GEOLÒGICS 
31.1. Es prohibeix qualsevol activitat que pugui comportar de forma directa o indirecta alteració o deteriorament 

substancial dels elements geològics, en l'àmbit del Pla Especial, en concret, de rieres, coves, avencs, cingles, 

barrancs i surgències i altres configuracions geològiques d'interès especial. En aquest sentit, es prohibeix 

especialment l'extracció d'elements com àrids, minerals, fòssils, estalactites i estalagmites. 

31.2. Es consideraran objecte d’especial protecció les cavitats que conserven sediments antropitzats. 

31.3. El present Pla Especial incorpora un Inventari d’Elements Geològics d’Especial Interès. El seu règim serà el 

definit al Capítol VI del present Text Normatiu per a la Zona d’Alt Interès Ecològic i Paisatgístic. 

 
Article 32. ELEMENTS BOTÀNICS 
32.1. Són considerades espècies de flora protegida a tot l’àmbit del Pla Especial aquelles que ho siguin per 

l’aplicació disposicions legals i normatives vigents amb caràcter general, així com aquelles que puguin arribar a 

gaudir d’aquesta condició pel desplegament de futurs instruments legals i normatius. 

32.2. D'acord amb l'Annex 3 del Decret 328/1992 d'aprovació del PEIN, són considerades en l'àmbit del Parc 

Natural espècies de flora protegida l'Arenària (Arenaria conimbricensis), la Cargola (Erodium glandulosum) i la 

Corona de Reina (Saxifraga callosa ssp. catalaunica).  
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32.3. La Diputació de Barcelona podrà establir altres mesures de protecció d'espècies vegetals, o de sectors 

territorials concrets on es trobin aquestes espècies, per tal de preservar-ne i afavorir-ne les poblacions, després 

d’efectuar els estudis corresponents i d'acord amb les directius del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

32.4. Es prohibeix a tota l'àrea del Pla Especial, la destrucció, recol·lecció masiva o desarrelament d’elements 

vegetals, llevat d’allò que disposa el present Text Normatiu en matèria agrícola i forestal. És admesa la recollida 

de bolets per al consum domèstic. 

 

Article 33. FAUNA 
33.1. Són considerades espècies de fauna protegida a tot l’àmbit del Pla Especial aquelles que ho siguin per 

l’aplicació de disposicions legals i normatives vigents amb caràcter general, així com aquelles que puguin arribar 

a gaudir d’aquesta condició pel desplegament de futurs instruments legals i normatius. 

33.2. D'acord amb l'Annex 4 del Decret 328/1992 d'aprovació del PEIN, són considerades en l'àmbit del Parc 

Natural espècies de fauna protegida l'Stenacellus verai, l'Speophilus kiessenwetteri, el Troglocharimus sp. i la 

Xeroplexa montserratensis. 

33.3. La Diputació de Barcelona podrà establir altres mesures de protecció d'espècies animals i del seus hàbitats, 

per tal de preservar-ne i afavorir-ne les poblacions, després d’efectuar els estudis corresponents i d'acord amb les 

directrius del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

33.4. Es prohibeix a tota l’Àrea del Pla Especial, l’agressió, deteriorament o recol·lecció de les poblacions 

faunístiques, llevats dels supòsits inclosos en programes de gestió promoguts per  organismes públics o privats, 

sempre que els projectes hagin estat informats prèviament i preceptiva per la Diputació de Barcelona. 

33.5. Es prohibeix la introducció d'espècies alienes a la fauna característica d’aquest àmbit geogràfic. 

S'exceptuen les incloses en programes de gestió biològica promoguts per organismes públics o privats, sempre 

que els projectes hagin estat objecte de l’informe preceptiu per part per la Diputació de Barcelona, prèvia obtenció 

de les llicències i autoritzacions corresponents. 

. 

Article 34. ALTRES MESURES 
34.1. Les rieres i torrents, tant permanents com discontinus, són considerats elements de protecció especial, en 

concordància amb allò que disposa la legislació vigent en matèria de protecció del domini públic hidràulic i de la 

qualitat de les aigües continentals; en aquest sentit resten prohibides totes aquelles actuacions que puguin 

comportar alteracions o deterioraments substancials dels ecosistemes i de les característiques paisatgístiques, 

geològiques i hídriques d’aquests elements. La Diputació de Barcelona impulsarà la redacció de projectes 

específics de determinades rieres, que tindran en consideració les seves característiques singulars. 

34.2. L'Òrgan Gestor podrà establir, prèvia consulta al Consell Coordinador i escoltat el parer de la Comissió 

Consultiva, les mesures addicionals que estimi convenients per tal de preservar i afavorir el patrimoni biològic de 

l’àmbit del Pla Especial, regulant i condicionant temporalment les activitats regulades en el present Text Normatiu, 

fins arribar per raons d'ordre excepcional a la seva prohibició temporal. 

34.3. L’Òrgan Gestor impulsarà la redacció d’un inventari del patrimoni biològic de l’àmbit del Pla Especial i, a la 

vegada, un Pla de Seguiment dels seus Paràmetres Ecològics. 

Article 35. PAISATGE 
35.1. Qualsevol activitat o implantació d'usos al territori o a l'edificació ha de realitzar-se de manera que se’n 

minimitzi l’impacte negatiu sobre el paisatge, d'acord amb el que estableix a l'article 5 del present Text Normatiu, 

en desenvolupament de les determinacions de la Llei d'Espais Naturals. 

35.2. Es prohibeix tota implantació de nous elements que, per la situació, alçada i volum, puguin limitar els camps 

visuals generals, alterin l'harmonia del paisatge i en desfigurin les perspectives. En aquest sentit, es prohibeix la 

localització de qualsevol construcció o instal�lació al punt culminant de turons, colls i carenes. 

 

CAPÍTOL V. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES DE LA ZONA D'INTERÈS NATURAL 

 
Article 36. DEFINICIÓ 
36.1. La Zona d'Interès Natural és integrada per sòls ocupats per espècies predominantment arbòries o 

arbustives, no característiques del conreu agrícola o objecte d'aquest, i els prats, erms, codines, cingles i per tots 

els altres components del paisatge natural.  

36.2. La seva delimitació es precisa a la documentació gràfica del present Pla Especial. 

 
Article 37. USOS ADMESOS ALS TERRENYS 
37.1. En els sòls que integren la Zona d'Interès Natural, s'admeten els usos que tot seguit es relacionen: 

1. Els aprofitaments forestals compatibles amb el principi bàsic de persistència, conservació i millora de les 

masses forestals. 

2. La repoblació, la conservació i el tractament silvícola i els treballs complementaris que tinguin per objecte la 

restauració forestal i la millora dels terrenys afectats per incendis, els erms i els degradats per altres causes, 

sempre que presentin característiques adients per a la seva reforestació. 

3. Les pràctiques ramaderes, sempre que aquestes no siguin causa de deteriorament, empobriment del bosc o 

d'erosió, d'acord amb el que estableix la legislació vigent i el que es disposa a la regulació general d'usos i 

activitats del Capítol III del present Pla Especial. 

4. En els sòls termeners amb l'edificació, els usos necessàriament vinculats amb les activitats que es 

desenvolupin a l’interior, compatibles amb les determinacions d’aquest Pla Especial. 

5. Totes aquelles activitats admeses amb caràcter general al present Text Normatiu, sempre que reuneixin les 

condicions fixades als articles 127 i 128 del Decret 1/1990 de 12 de juliol de refosa dels textos legals vigents a 

Catalunya en matèria urbanística. 

 
Article 38. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS APROFITAMENTS FORESTALS 
38.1. Els aprofitaments forestals es portaran a terme d'acord amb les disposicions legals i normatives vigents en 

matèria forestal a Catalunya i les determinacions del present Text Normatiu. En tot cas s'hauran d'ajustar a les 

condicions tècniques següents: 
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1. Es prohibeixen les tallades arreu, llevat dels supòsits previstos a l'article 58.2 de la Llei 6/88Forestal de 

Catalunya. 

2. Es prohibeix el desarrelament d'arbres i arbustos amb finalitats comercials. 

3. Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s’hauran de trossejar o triturar i ser esteses a 

ran del sòl i, en cap cas, no es podran deixar dins d’una franja de vint metres d’amplada a banda i banda dels 

camins, d'acord amb allò que disposa l'article 12 del Decret 64/1995 de Mesures de Prevenció d'Incendis 

Forestals. 

4. Es podrà autoritzar la neteja selectiva del sotabosc, quan aquesta vagi orientada a millorar les condicions de 

regeneració de l'arbrat o pugui justificar-se com a mesura preventiva de lluita contra el foc, buscant en tot moment 

la compatibilitat amb la preservació dels valors ecològics i ambientals. 

 
Article 39. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS CAMINS I PISTES VINCULATS A LA GESTIÓ FORESTAL 
39.1. Els nous camins i pistes vinculats a la gestió forestal s'hauran d'adaptar a les prescripcions tècniques 

següents: 

1. Pendent mantingut inferior al 15% i amplada màxima de 3,5 metres. 

2. Disposició de trenques en pendent continuat cada 50 metres. 

3. Altura màxima dels desmunts d'1,50 metres en una longitud màxima de 10 metres 

4. Altura màxima dels terraplens 1,50 metres. 

5. Pendent transversal del camí dirigit vers el desmunt. 

6. No abocament de terres sobreres al vessant del camí. En cada cas concret caldrà cercar punts adients on 

efectuar l'acumulament del material sobrer. 

39.2. Quan les condicions topogràfiques impedeixin el compliment estricte dels condicionants establerts al 

present article, les noves alternatives que es prevegin hauran de justificar-se mitjançant un projecte específic o en 

el PTGMF. 

 

Article 40. ACTUACIONS EN TERRENYS FORESTALS 
40.1. Totes les actuacions en terrenys forestals se sotmetran als tràmits assenyalats a la legislació vigent en la 

matèria, durant els quals haurà d'obtenir-se l'informe previ preceptiu de la Diputació de Barcelona. 

40.2. L'aprofitament en una finca forestal que no disposi d'un Pla tècnic de gestió i millora forestal o d'un Pla 

d'ordenació forestal aprovats definitivament, és un acte sotmès a l'autorització corresponent dels òrgans 

competents del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb els articles 50 i 51 de la llei 6/1988 

Forestal de Catalunya, a la tramitació de la qual haurà d'obtenir-se l'informe preceptiu de la Diputació de 

Barcelona. 

40.3. Els aprofitaments en finques forestals que disposin d'un Pla tècnic de gestió i millora forestal o d'un Pla 

d'ordenació forestal aprovats definitivament, no necessitaran autorització prèvia; no obstant això, l'inici dels 

treballs es comunicarà a la Diputació de Barcelona per escrit amb una antelació mínima de deu dies. 

40.4. Serà requisit per a poder emetre informe sobre qualsevol autorització d’aprofitaments forestals en terrenys 

que no disposin de pla tècnic o pla d’ordenació aprovats, acompanyar la sol�licitud de les dades següents: 

1. Un plànol topogràfic de la finca a escala 1/5.000 o 1/10.000, en el qual es defineixin els distints tipus de bosc i 

espècies; el sector objecte de la petició de tallada, i el camí o camins a habilitar per a l'aprofitament, que hauran 

de complir el que es disposa a l'article anterior. 

2. Una succinta memòria a la qual s'especifiqui el tipus d'aprofitament que es preveu dur a terme, data de l'última 

tallada a la mateixa parcel�la, sistemes d'arrossegament previstos, mètodes per a l'eliminació dels residus de la 

tallada, dades de la realització de l'aprofitament i els detalls complementaris que estimi oportú el peticionari. 

40.5. D'acord amb allò que disposa l'article 17 del Decret 64/1995 de Mesures de Prevenció d'Incendis Forestals, 

en cap cas no es duran a terme treballs que generin restes vegetals en el període comprés entre el quinze de 

juny i el quinze de setembre, llevat dels supòsits d’excepcionalitat que determina aquell decret. 

40.6. Als treballs vinculats amb la gestió forestal no seran admesos en cap cas l'aterrassament del terreny amb 

maquinària pesant ni la destrucció sistemàtica de la vegetació existent. 

 
Article 41. PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL 
41.1. L'Òrgan Gestor del Pla Especial impulsarà la redacció dels Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal de les 

finques particulars i de propietat pública incloses dins del seu àmbit. 41.2. La Diputació de Barcelona emetrà 

informe preceptiu sobre els Plans tècnics de gestió i millora forestal, abans que els aprovi l'organisme competent. 

 
Article 42. AJUTS A LA PROPIETAT FORESTAL 
42.1. La Diputació de Barcelona, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i pressupostàries, col�laborarà 

amb la propietat forestal per tal de fomentar un millor tractament silvícola de les masses forestals, afavorir les 

tasques de repoblació i millora dels terrenys forestals i racionalitzar-ne l'aprofitament. 

 
Article 43 USOS ADMESOS A LES EDIFICACIONS 
43.1. A les edificacions existents a la Zona d'Interès Natural definides a l'article 8 del present Text Normatiu, 

s'admeten els usos següents: 

1. L’habitatge unifamiliar, sempre que no existeixi perill de formació de nucli de població. 

2. Els vinculats a la naturalesa de la finca, com els agrícoles i ramaders. 

3. Els usos considerats d’utilitat pública o interès social, vinculats de forma directa amb els objectius del present 

Pla Especial i, en general, els serveis d'atenció al visitant. 

4. Les activitats considerades complementàries de les anteriors, com les d'agroturisme i restauració i els 

productius, en petits tallers de caràcter artesanal compatibles amb les determinacions del present Pla Especial  

5. Els usos públics establerts a la xarxa bàsica d'equipaments del Pla Especial. 

43.2. Els usos als quals es fa referència a l’apartat anterior, seran admesos en la mesura que s’apreciï en el 

tràmit de la seva aprovació la concurrència dels requisits fixats als articles 127 i 128 del Decret 1/1990 de 12 de 

juliol de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
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Article 44. CONDICIONS DE LA INTERVENCIÓ A EDIFICIS 
44.1. Les activitats admeses a la Zona d'Interès Natural es podran desenvolupar als edificis i construccions 

existents, segons es defineix a l'article 8 del present Text Normatiu, i a les seves ampliacions d'acord amb la 

regulació general del Capítol II. 

 

CAPÍTOL VI. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES DE LA ZONA D'ALT INTERÈS 
ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC 

 
Article 45. DEFINICIÓ 
45.1. La Zona d'Alt Interès Ecològic i Paisatgístic està integrada pels terrenys que han d'ésser objecte d'especial 

protecció per contenir ecosistemes, comunitats o espècies de gran interès o que són especialment vulnerables a 

l'erosió del sòl o a la degradació dels valors botànics, faunístics, hidrològics o paisatgístics existents, atès que 

aquesta zona conté elements singulars el deteriorament dels quals pot considerar-se difícilment recuperable. 

45.2. La delimitació d’aquesta Zona es precisa a la documentació gràfica del present Pla Especial. 

 
Article 46. USOS ADMESOS ALS TERRENYS 
46.1. Als terrenys integrats a la Zona d'Alt Interès Ecològic i Paisatgístic s'admeten els usos que tot seguit es 

relacionen: 

1. Els treballs mínims de millora dels sistemes naturals exigits per un principi bàsic de conservació. 

2. Els treballs de manteniment dels camins i senders de la Xarxa Bàsica del present Pla Especial, així com 

aquelles intervencions puntuals considerades imprescindibles per a la seva conservació. 

3. Els treballs mínims exigits pels programes de prevenció d’incendis forestals. 

4. Les activitats culturals i d'investigació científica que no requereixin instal�lacions fixes. 

46.2. En tot cas, per a l'ús o activitat que es pretengui realitzar s'haurà d'acreditar la seva compatibilitat amb 

l'objectiu fonamental del present Pla Especial, contingut a l'article 2 del present Text Normatiu, mitjançant 

document explícit emès per la Diputació de Barcelona, que quan l'ús i activitat sigui reglats adoptarà la forma i 

causarà els efectes d'informe previ sobre usos i activitats sotmesos a llicència. 

46.3. Amb aquesta finalitat, la Diputació de Barcelona, podrà exigir que els corresponents projectes tècnics vagin 

acompanyats de la justificació i els estudis adients d'avaluació de l'impacte produït sobre els valors paisatgístics, 

ecològics, botànics i faunístics afectats i sobre l'erosionabilitat del sòl i defineixin les mesures correctores 

oportunes que cal incorporar al projecte, sens perjudici d'allò que es disposa a l'article 5 del present Text 

Normatiu, en relació a l'àmbit del Parc Natural. 

 
Article 47. LIMITACIONS ALS USOS 
47.1. No són permesos en aquesta Zona els usos i les activitats següents:  

1. Qualsevol tipus d'aprofitament, construcció, instal�lació o anunci. En aquest sentit, únicament serà permesa la 

instal�lació de la senyalització informativa considerada imprescindible o els elements destinats a finalitats 

científiques degudament adaptades al medi físic.  

2. El dipòsit i abandonament de qualsevol classe d'objecte llevat que fos necessari per a la prevenció o extinció 

d'incendis forestals o per causa de força major. 

47.2. Els plans d’aprofitament cinegètic que afectin terrenys d’aquesta zona tindran especial cura en el 

manteniment de les espècies faunístiques i de la seva diversitat. 

47.3. El desenvolupament en aquesta Zona de les activitats esportives o de lleure, relacionades als articles 24 i 

25 d’aquest Text Normatiu, podrà ser objecte de regulació específica, restricció i fins i tot prohibició. En aquest 

mateix supòsit es troben els recorreguts, els actes i les visites en els terrenys integrats en aquesta Zona. 

 
Article 48. LIMITACIONS A L’EDIFICACIÓ 
48.1. En aquesta Zona es prohibeix tota construcció de nova planta, incloses les instal�lacions tècniques. 

48.2. S’admet la realització de les actuacions relacionades amb la recuperació d’elements construïts integrats en 

l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic del present Pla Especial. En aquest supòsit, es tindrà especial cura de 

retornar l’entorn de l’element a l’estat original anterior a la intervenció. 

 
Article 49. APROFITAMENTS FORESTALS 
49.1. S'admeten els aprofitaments forestals en finques de titularitat privada, mentre mantinguin aquesta condició. 

En aquest període, aquestes actuacions es duran a terme segons allò que es determina en el present Text 

Normatiu per a la Zona d'Interès Natural.  

49.2. Excepcionalment aquests aprofitaments es podran veure restringits, o fins i tot prohibits, de forma temporal, 

per tal de preservar els valors definitoris de la Zona d’Alt Interès Ecològic i Paisatgístic. Les limitacions 

excepcionals dels drets dominicals que puguin derivar-se d’aquests supòsits seran objecte d'indemnització per 

part de la Diputació de Barcelona. 

 
Article 50. ADQUISICIÓ DE TERRENYS 
50.1. L'aprovació d'aquest Pla Especial implicarà la declaració d'utilitat pública i necessitat d'ocupació dels bens 

immobles i els drets afectats compresos en aquesta Zona d’Alt Interès Ecològic i Paisatgístic, d’acord amb allò 

que disposa l’article 5.3 de la Llei 12/85 d’Espais Naturals en relació a l’article 34 d’aquesta mateixa norma legal. 

50.2. El procediment per determinar el seu valor i els criteris de valoració seran els establerts en el Decret 

Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol de la Refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística 
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CAPÍTOL VII. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES DE LA ZONA AGRÍCOLA 

 
Article 51. DEFINICIÓ 
51.1. La Zona Agrícola integra aquells sòls que prioritàriament estan destinats en l'actualitat a les activitats 

agrícoles, que ho han estat fins a data recent o que presenten les característiques necessàries per al 

desenvolupament d'aquestes activitats. S'entén com a tret definidor d’aquesta Zona el paisatge característic 

d'equilibri entre sectors poc intervinguts per l'acció humana i l'activitat agrària. 

51.2. La delimitació d’aquesta Zona es precisa a la documentació gràfica del Pla Especial.  

 
Article 52. USOS ADMESOS ALS TERRENYS 
52.1. Als terrenys inclosos en aquesta Zona, s'admeten els usos següents: 

1. Les activitats agrícoles i ramaderes, en aquells terrenys que presentin les característiques adients per al seu 

desenvolupament. 

2. El conreu de camps abandonats, en les condicions establertes en el present Text Normatiu. 

3. Els processos d'aforestació regulats per la legislació en matèria forestal. 

4. Totes aquelles activitats admeses a la Zona d'Interès Natural i les de caràcter general definides al present Text 

Normatiu, sempre que reuneixin les condicions d’utilitat pública o interès social, fixades als articles 127 i 128 del 

Decret 1/1990 de 12 de juliol de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

52.2. L'Òrgan Gestor podrà exigir que la proposta per a l'execució de les actuacions descrites en el present article 

inclogui la documentació complementària necessària per garantir la compatibilitat de l’actuació amb el principi 

bàsic expressat en l'article anterior 

 

Article 53. USOS ADMESOS ALS EDIFICIS 
53.1. A les edificacions existents en aquesta Zona, segons la definició expressada a l'article 7, s'admeten els 

usos següents: 

1. Els usos agrícoles, que es duran a terme d'acord amb les disposicions legals vigents en aquesta matèria i les 

previsions normatives del present Pla Especial. 

2. L'ús ramader, sempre que sigui complementari de l'ús agrícola de la finca; en aquest sentit no s’admeten els 

usos agropecuaris intensius de caràcter industrial, no vinculats a l'explotació agrària. 

3. Els usos agraris, en general, inclosos els de magatzematge i transformació de productes agraris obtinguts a 

l'explotació. 

4. Els admesos per a les edificacions situades a la Zona d'Interès Natural i, en general, els que ho són amb 

caràcter genèric al present Text Normatiu. 

53.2. Els usos als quals es fa referència a l’apartat anterior, seran admesos en la mesura que s’apreciï en el 

tràmit de la seva aprovació la concurrència dels requisits fixats als articles 127 i 128 del Decret 1/1990 de 12 de 

juliol de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

 
 

Article 54. CONDICIONS DE LES ACTUACIONS ALS EDIFICIS 
54.1. Les activitats admeses a la Zona Agrícola es podran desenvolupar als edificis i construccions existents, 

segons es defineix a l'article 8 del present Text Normatiu, i a les seves ampliacions d'acord amb la regulació 

general del Capítol II. 

 
Article 55. AJUTS A LES EXPLOTACIONS FAMILIARS AGRÀRIES 
55.1. La Diputació de Barcelona, en la mesura que ho permetin les seves disponibilitats tècniques i 

pressupostàries, atorgarà suport tècnic i econòmic als titulars de les explotacions familiars agràries situades 

totalment o parcial a l'àrea del Pla Especial sempre que constitueixin residència permanent, per a la millora de la 

seva qualitat de vida i de les condicions tècniques i productives de l'explotació de la infrastructura rural que la 

serveix. 

55.2. També, es podrà recavar aquesta col�laboració en el cas que les adequacions previstes a les condicions 

de disseny del Pla representin un increment excepcional respecte al cost ordinari de l'obra projectada. 

 

CAPÍTOL VIII. DETERMINACIONS A LA XARXA BÀSICA DE VIES I CAMINS 

 
Article 56. DEFINICIÓ 
56.1. La Xarxa Bàsica de Vies i Camins d'aquest espai natural és formada pels elements de vialitat definits a la 

documentació gràfica d'aquest Pla Especial. Aquesta infrastructura es divideix a efectes normatius en tres xarxes 

diferents:  

1. Xarxa Rodada Principal, integrada per les carreteres de trànsit general que travessen l'àmbit del Pla Especial, 

les finalitats bàsiques de la qual són la circulació general pel territori, la comunicació entre els principals nuclis de 

població i la vertebració general del trànsit rodat d'aquest sector geogràfic. 

2. Xarxa Rodada Secundària, integrada per aquells camins rurals i forestals i pistes forestals que configuren 

l’estructura bàsica global de l’espai natural protegit, que respon als objectius fonamentals de permetre 

l'accessibilitat general al territori, facilitar les tasques de vigilància, prevenció i extinció d'incendis forestals i 

l'accés directe a edificis i equipaments. 

3. Xarxa de Senders Excursionistes, integrada bàsicament pels Senders de Gran Recorregut catalogats pels 

organismes competents i els itineraris assenyalats per l'Òrgan Gestor del Pla Especial. 

56.2. Fora d’aquestes xarxes bàsiques, sòls podran obrir-se els nous camins i pistes exigits per l'explotació dels 

recursos forestals i agrícoles, la millora de l'accés a edificis i instal�lacions i la prevenció d'incendis o la 

restauració de les masses forestals afectades per aquells. 

 

Article 57. COMPETÈNCIES 
57.1. Les actuacions a la Xarxa Rodada Principal es regulen per les determinacions normatives i legals en 

matèria de carreteres, vigents amb caràcter general, i per les contingudes al present Text Normatiu.  
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57.2. La Xarxa Rodada Secundària i el seu ús es regulen per la Llei 9/1995 de 27 de juliol de Regulació de 

l'Accés Motoritzat al Medi Natural, les disposicions normatives que la despleguin i les determinacions d'aquest 

Text Normatiu. Els elements d'aquesta xarxa podran romandre tancats a circulació, quan així ho aconselli la millor 

gestió de l'espai natural. 

57.3. El manteniment i la senyalització dels senders excursionistes de la Xarxa C seran impulsats per l'Òrgan 

Gestor, que promourà les mesures necessàries per a la seva recuperació. 

 
Article 58. INTERVENCIONS A LA XARXA RODADA PRINCIPAL 
58.1. Els corresponents projectes tècnics d’intervencions a la Xarxa Rodada Principal hauran d’incorporar un 

estudi comparatiu d'alternatives que acrediti la idoneïtat de la proposta i, a més, un estudi de l'eventual impacte 

ambiental que pugui provocar aquesta intervenció, sens perjudici d’allò que disposa en aquest sentit l’article 5 

d’aquest Text Normatiu. El projecte haurà de limitar en la mesura que sigui possible els efectes sobre la integritat 

del medi físic, minimitzar l'impacte paisatgístic i prendre, quan s'escaigui, mesures adequades per a la restauració 

o el condicionament de les àrees alterades. En la seva tramitació haurà d'atorgar-se tràmit de vista i audiència a 

l'expedient i notificació de la resolució a la Diputació de Barcelona, a fi i efecte de que constati l'adequació a les 

determinacions del present Pla Especial i la compatibilitat de la solució adoptada amb els seus objectius generals. 

58.2. S'admeten les obres de millora de les carreteres B-124 de Castellar del Vallès a Monistrol de Calders, BV 

1221 de Terrassa a Navarcles i B-122 de Terrassa a Rellinars, integrades a la Xarxa Rodada Principal del 

present Pla Especial, així com totes determinacions viàries definides als instruments de planejament urbanístic 

d’àmbit municipal. En tot cas seran d’aplicació les disposicions del paràgraf primer del present article. 

58.3. La construcció del vial Pal-Lligabosses, integrat a la Xarxa Rodada Principal es regirà per allò que disposa 

el paràgraf segon de l’apartat primer del present article. 

 
Article 59. INTERVENCIONS A LA XARXA RODADA SECUNDÀRIA 
59.1. En els elements existents de les Xarxes Rodada Secundària de l'espai natural, sols s'admetran petites 

modificacions de traçat aconsellades per una millora adaptació topogràfica o per una reducció de l'eventual 

impacte que es pugui produir en el seu entorn immediat. 

59.2. Les pistes i camins de nova construcció esmentats a descrits a l’apartat 56.2. del present Text Normatiu 

hauran d’adaptar-se als condicionaments tècnics fixats a l’article 39. En tot cas, per al seu traçat es prendrà 

sempre com a base les xarxes bàsiques previstes al present Pla Especial. 

59.3. La millor adaptació a la topografia existent i la reducció dels impactes que puguin produir-se a l’entorn 

immediat seran criteris que operaran com a bàsics per a les vies de nova construcció o per a la reparació de les 

existents, preservant sempre les exigències raonables que imposa la circulació per elles. 

 
Article 60. INTERVENCIONS A LA XARXA DE SENDERS EXCURSIONISTES 
60.1. Fora de les tasques de manteniment i senyalització dels senders excursionistes, sòls seran admissibles els 

assenyalaments de caràcter temporal, prèviament autoritzats per la Diputació de Barcelona i sempre que el seu 

promotor garanteixi la retirada, un cop finalitzats els motius que els justifiquessin. 

Article 61. PROTECCIÓ DE LES VIES I CAMINS TRADICIONALS 
61.1. Es consideren especialment protegits totes les vies i camins públics que tradicionalment han possibilitat el 

trànsit de persones, carruatges, cavalleries i ramats, com els camins ramaders, els veïnals i altres camins públics 

i els senders excursionistes tradicionals. 

 

Article 62. ADQUISICIÓ DE TERRENYS 
62.1. La infrastructura viària bàsica prevista en el Pla Especial està formada essencialment per camins existents 

d’ús públic. 

62.2. En el cas de camins que no siguin d’ús públic, la Diputació de Barcelona establirà els acords oportuns amb 

els seus propietaris, per tal de garantir la circulació pels serveis de vigilància ordinària i en supòsits d’emergència. 

En cas de desacord, l'aprovació d'aquest Pla Especial implicarà la declaració d'utilitat pública i la necessitat 

d'ocupació dels béns immobles i els drets afectats compresos en aquestes xarxes. 

62.3. El procediment serà l'assenyalat a la Llei d'Expropiació Forçosa, essent els criteris de valoració en tot cas 

els establerts en el Decret legislatiu 1/1990 de 12 de juliol de Refosa dels Textos Legals vigents a Catalunya en 

matèria urbanística, 

 

63. LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS 
63.1. L'obertura o les reparacions que impliquin canvis substancials del traçat, pendent o ferm, de camins i pistes 

de les Xarxa Bàsica de Vies i Camins, és un acte sotmès a llicència municipal, sotmès a allò que es disposa a 

l'article 5 d'aquest Text Normatiu sobre avaluació d'impacte ambiental. El corresponent projecte tècnic haurà de 

rebre l’informe previ preceptiu de la Diputació de Barcelona. 

 

CAPÍTOL IX. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES DE LA XARXA BÀSICA 
D'EQUIPAMENTS 

 
Article 64. DEFINICIÓ 
64.1. Constitueixen la Xarxa Bàsica d'Equipaments tots aquells terrenys i edificis ocupats o destinats a ser-ho per 

a usos públics d'equipament al servei de les finalitats del present Pla Especial. 

64.2. Integren així mateix la Xarxa Bàsica d’Equipaments, determinats àmbits geogràfics destinats exclusivament 

a estacionament de vehicles, sense vinculació directa amb edificis o instal�lacions 

64.3. Els elements constituents de la Xarxa Bàsica d'Equipaments es reflecteix a la documentació gràfica del Pla 

Especial. 

 

Article 65. USOS DE L'EDIFICACIÓ 
65.1. A les edificacions de la Xarxa Bàsica d'Equipaments s'admeten els usos següents: 1. Els usos considerats 

d’utilitat pública o interès social, vinculats de forma directa amb els objectius del present Pla Especial, com les 
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instal·lacions d’educació ambiental i els serveis d'atenció al visitant, així com tots aquells integrats a la gestió de 

l'espai natural.  

2. Els vinculats a la naturalesa de la finca, com els agrícoles i ramaders. 

3. Les activitats considerades complementàries de les anteriors, com les d'agroturisme i restauració i els 

productius, en petits tallers de caràcter artesanal compatibles amb les determinacions del present Pla Especial 

4. L’habitatge unifamiliar directament vinculat a la gestió de l'equipament, sempre que no existeixi perill de 

formació de nucli de població. 

65.2. Els usos als quals es fa referència a l’apartat anterior, seran admesos en la mesura que s’apreciï en el 

tràmit de la seva aprovació la concurrència dels requisits fixats als articles 127 i 128 del Decret 1/1990 de 12 de 

juliol de refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

 
Article 66. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ 
66.1. S'admeten les intervencions i ampliacions dels edificis existents, d'acord amb les limitacions a l'edificació i 

les condicions arquitectòniques establertes amb caràcter general al Capítol II del present Pla Especial. 

66.2. Excepcionalment, a més, podran admetre's construccions de nova planta quan se’n justifiqui la utilitat 

pública i l'interès social, la necessitat d'emplaçament i la inadequació dels edificis existents per satisfer demandes 

considerades prioritàries en el model d'ús i gestió general de l'espai natural. En aquest cas, el volum edificat, la 

situació topogràfica, les característiques concretes de disseny i la pròpia possibilitat de la seva construcció, estan 

estrictament subjectes al criteri general d'integració en el medi i al compliment dels objectius generals del present 

Pla Especial.  

66.3. Als components d’aquesta Xarxa Bàsica destinats a l’estacionament de vehicles descrits a l’apartat 64.2. i 

referenciats amb aquesta condició a la documentació gràfica del Pla, sòls s’admetran petites operacions de 

condicionament del terreny, assenyalament, instal�lació d’elements de seguretat i d’estructures de dimensions 

reduïdes per a la informació dels usuaris. 

 
Article 67. GESTIÓ I ADQUISICIÓ D'IMMOBLES 
67.1. La gestió dels equipaments integrats en la Xarxa Bàsica correspon bàsicament a la Diputació de Barcelona, 

que la podrà exercir de forma directa o bé en règim de conveni amb altres administracions públiques o per via de 

concessió administrativa a particulars.  

67.2. En el cas d'immobles de propietat particular, la iniciativa privada podrà promoure directament aquesta 

activitat, d'acord amb les determinacions del present Pla Especial i segons les directrius que formuli el seu Òrgan 

Gestor. A aquest efecte, el promotor podrà sol�licitar l'assessorament i col�laboració de la Diputació de 

Barcelona. 

67.3. En altre cas, l'aprovació d'aquest Pla Especial implicarà la declaració d'utilitat pública i necessitat d'ocupació 

del terrenys, béns immobles i drets afectats de titularitat privada, compresos en aquesta Xarxa. El procediment 

serà l'assenyalat a la Llei d'Expropiació Forçosa, essent els criteris de valoració en tot cas els establerts en el 

Decret legislatiu 1/1990 de 12 de juliol de Refosa dels Textos Legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, 

 

Article 68. USOS PREEXISTENTS 
68.1. Els edificis i els sòls inclosos en aquesta Xarxa Bàsica d'Equipaments, mentre no siguin destinats a aquesta 

finalitat, podran mantenir l'ús actual, d'acord amb les determinacions del present Pla especial. 

 

CAPÍTOL X. FUNCIONAMENT I GESTIÓ. RÈGIM JURÍDIC 

 
Article 69. COMPETÈNCIES I FACULTATS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
69.1. La Diputació de Barcelona exercirà, ultra les facultats i competències que legalment li pertoquin, les que 

s’enumeren tot seguit:  

1. Emetre informe previ preceptiu sobre qualsevol projecte o pla urbanístic, actuació o activitat a desenvolupar a 

l'àmbit del present Pla Especial, en els aspectes específics que aquest regula, així com les seves modificacions o 

revisions. 

2. Desenvolupar les actuacions directes, sobre el territori o les edificacions, que siguin necessàries per a dur a 

terme les determinacions i els objectius d'aquest Pla Especial.  

3. Fomentar l'aprofitament racional dels recursos i la millora de les condicions de vida de la població permanent, 

en la mesura que ho permetin les seves disponibilitats. 

4. Ordenar l'ús públic a l'àmbit del Pla Especial d'acord amb els documents que el desenvolupin, amb una atenció 

preferent a l’educació ambiental. 

5. Dotar-se dels instruments de vigilància que garanteixin el compliment de les determinacions del present Pla 

Especial. 

6. Promoure i executar els plans, programes i activitats exigits pel desenvolupament del Pla Especial. 

7. La gestió ordinària del present Pla Especial. 

8. Dur a terme els actes administratius, legals i jurídics necessaris per garantir el compliment de les 

determinacions i objectius generals del present Pla Especial. 

 
Article 70. COMPOSICIÓ DEL CONSELL COORDINADOR 
70.1. Es constitueix el Consell Coordinador, que ha de garantir la participació i col�laboració a la gestió de l'espai 

protegit de les diferents administracions públiques amb competències específiques en aquest àmbit territorial. 

70.2. El Consell Coordinador estarà integrat per representants de la Diputació de Barcelona, de cadascun dels 

ajuntaments de l’espai natural i dels Departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Medi Ambient de la 

Generalitat de Catalunya, així com una representació de la Comissió Consultiva. 

70.3.El Ple de la Diputació de Barcelona aprovarà un Reglament d’Organització i Funcionament del Consell 

Coordinador. 

 

Article 71. FUNCIONS DEL CONSELL COORDINADOR 
71.1. El Consell Coordinador exercirà les funcions coordinadores següents: 1. Formar programes d’actuació 

conjunta entre els diferents membres del Consell, en els que es determinaran les funcions jurídiques mitjançant 
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les quals es procedirà a la seva execució, així com les aportacions econòmiques de cadascuna de les entitats 

que hagin aprovat aquest programa. 

2. Coordinar l’actuació del personal depenent de les diverses administracions en la vigilància del compliment del 

Text Normatiu i de les determinacions del Pla Especial.  

3. Elevar les propostes que estimi pertinents per a la gestió del Pla Especial a les autoritats o òrgans que els hi 

pertoqui. 

4. Vetllar pel compliment a l’interior de l’espai natural de les normes generals i de la normativa d’aquest Pla 

Especial. 

71.2. El Consell Coordinador exercirà, a més, les funcions següents: 

1. Emetre informe amb caràcter preceptiu sobre els projectes de modificació o revisió del Pla Especial. 

2. Emetre informe amb caràcter preceptiu sobre les figures de desplegament del present Pla Especial. 

3. Ser informat de les directrius d’execució del Pla Especial i de la gestió del mateix que adopti la Diputació de 

Barcelona  

4. Conèixer i pronunciar-se sobre aquells assumptes que li siguin sotmesos, en especial, els previs a l'atorgament 

de les autoritzacions i llicències previstos a la regulació específica del present Pla Especial. 

5. Conèixer anualment el Pressupost i la proposta de programa de gestió. 

6. Conèixer de l'administració dels fons procedents de la utilització dels serveis propis i dels recursos rebuts de 

l'exterior. 

71.3. En qualsevol cas, les funcions del Consell Coordinador estaran incloses al Reglament d’Organització i 

Funcionament del Consell Coordinador de l’Espai Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

 
Article 72. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA 
72.1. Per tal de garantir la participació dels col·lectius en la gestió del Pla Especial, entenent aquesta participació 

com l'actuació voluntària i no professionalitzada o remunerada, adreçada a facilitar la millor adequació de les 

decisions de l'Administració a les demandes socials, el Pla Especial defineix la Comissió Consultiva com un òrgan 

constituït per representants de la Diputació de Barcelona, del Consell Coordinador i dels diferents col�lectius 

socials, econòmics, científics, culturals i conservacionistes interessats en la gestió de l’espai natural. 

72.2. La composició i el funcionament de la Comissió Consultiva es regularan per unes normes d’organització i 

funcionament, que hauran de ser aprovades reglamentàriament per la Diputació de Barcelona, previ informe del 

Consell Coordinador. 

 

Article 73. FUNCIONS DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA 
73.1. La Comissió Consultiva tindrà les funcions principals següents:  

1. Rebre i sol·licitar informació de les activitats que es desenvolupen a l'àmbit del Pla Especial, 

2. Trametre suggeriments al Consell Coordinador sobre assumptes relatius a la gestió del Pla Especial, 

3. Expressar la seva opinió i criteris respecte als assumptes que li siguin plantejats pel Consell Coordinador; 

4. Totes aquelles tasques relacionades amb les funcions assenyalades als apartats anteriors. 

 

Article 74. FINANÇAMENT 
74.1. Les despeses ordinàries que origini l'aplicació del Pla Especial seran a càrrec de la Diputació de Barcelona, 

en la seva condició d'ens promotor, sens perjudici de que aquesta pugui demanar la col�laboració tècnica i 

econòmica de la Generalitat de Catalunya, de les corporacions locals interessades o d'altres entitats i 

organismes. 

74.2. A aquest efecte es podran concertar, si s'escau, els convenis corresponents. 

 

Article 75. INDEMNITZACIONS 
75.1. Als efectes de l'article 278 de la Refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, la 

Diputació de Barcelona estarà legitimada per exigir el rescabalament i  

les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats a l'espai natural, independentment dels que puguin produir-se 

a la propietat privada. 

 

Article 76. INFRACCIONS I SANCIONS 
76.1. Es consideren infraccions urbanístiques, a més de les definides en la legislació urbanística, les que 

conculquin el Text Normatiu i les determinacions del Pla Especial i dels documents que el despleguin. Aquestes 

infraccions i les sancions corresponents es consideraran emmarcades en el Capítol II del títol III del Reglament 

de Disciplina Urbanística i en la Secció 5ena Capítol II títol V de la Refosa dels textos legals vigents a Catalunya 

en matèria urbanística.  

76.2. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments extremaran de forma coordinada la vigilància en tot l'àmbit 

geogràfic del present Pla Especial, a fi d'aconseguir que es respectin les normes i determinacions del present Pla 

Especial. Les denúncies d'infraccions urbanístiques es tramitaran amb urgència davant l'organisme competent, 

tot considerant la no prescripció que es deriva del seu caràcter d'espai lliure. 

76.3. Així mateix, es consideraran infraccions contra el Pla Especial, aquells actes que conculquin les 

determinacions de les Lleis 12/1985 d’Espais Naturals, 6/1988 Forestal de Catalunya i 9/1995 de Regulació 

d’Accés al Medi Natural, el Decret 64/1995 de Prevenció d’Incendis Forestals, el Decret 148/1992 de Regulació 

d’Activitats i legislació concordant. 

 
Article 77. VIGILÀNCIA 
77.1. La Diputació de Barcelona disposarà en l'àmbit del Pla Especial del seu propi personal, amb la missió 

principal de vetllar pel compliment de les determinacions del present Pla, sens perjudici de la col�laboració que 

en aquest sentit pugui rebre d'altres organismes o corporacions.  

77.2. La Diputació de Barcelona podrà prendre mesures especials de vigilància durant el període d’elevat risc 

d'incendis forestals. 

 

Article 78. DESPLEGAMENT DEL PLA ESPECIAL 
78.1. La gestió del Pla Especial es desenvoluparà d'acord amb la programació establerta al Pla d'etapes i al Pla 

econòmico-financer, els quals formen part de la documentació del Pla Especial. 



MARÇ 2007              NORMES URBANÍSITIQUES PÀGINA - 122 -

 

 

 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA 

DIRECCIÓ DEL PROJECTE:    

COMISSIÓ DE TREBALL DEL PLA 

EQUIP REDACTOR:  

 

 

78.2. Per tal de complementar les seves disposicions, la Diputació de Barcelona promourà la redacció d'un Pla de 

Gestió, la validesa del qual s’estendrà per a un període de deu anys, amb el següent contingut bàsic: 

1. Pla de Prevenció d’Incendis, on es determinaran, com a mínim, els aspectes següents: localització i 

especificació de les masses forestals de l’espai, localització i descripció dels vials d’accés als boscos, zonificació 

de l’espai per índexs de perillositat, punts d’aigua, infrastructura i personal de que es disposa i organització 

d’actuacions preventives i d’acció immediata. 

2.Programes de protecció i utilització dels recursos, on s'establiran les actuacions a efectuar per tal d'assolir el 

compliment de l'objectiu bàsic de compatibilitzar conservació i desenvolupament. Aquests programes inclouran 

actuacions sobre propietat pública del sòl, polítiques urbanístiques, treballs silvícoles i recuperació de zones 

degradades, gestió biològica, suport al desenvolupament rural i turístic i desenvolupament d’infrastructures i 

equipaments rurals; recuperació del patrimoni arquitectònic i històric, neteja i recollida de deixalles, guarderia 

rural, detecció i prevenció d'incendis i d’altres. 

3. Programes d'ús públic, on es definiran les actuacions tendents a assolir l'objectiu de canalització del lleure i 

foment del coneixement i respecte al medi natural i rural. L'esmentat programa inclourà actuacions d'informació i 

sensibilització a l'interior i l'exterior de l'espai natural; senyalització, equipaments i infrastructures de lleure, 

educatius i d'investigació; itineraris i senders; publicacions i d'altres. 

4. Programa de seguiment de paràmetres ecològics, així com totes aquelles actuacions que responen a l’objectiu 

d’un millor coneixement físic i biòtic de l’espai natural.  

5. Programa de col�laboració amb altres administracions, entitats i particulars en temes d’educació ambiental i 

de millor coneixement de l’espai natural. 

6. Programa d'administració i manteniment, que contindrà les actuacions de suport necessàries per a la correcta 

gestió de l'espai natural. L'esmentat programa inclourà la gestió de personal tècnic, administratiu i de guarderia i 

l'adquisició i manteniment de béns mobles i immobles; estudis i anàlisis, medis econòmics i financers i d'altres. 

78.3. En concordància amb allò que disposa l’article 2.2 del Decret 378/1986 sobre establiment de Plans de 

Prevenció d’Incendis en els Espais Naturals de Protecció Especial, la Diputació de Barcelona impulsarà la 

redacció del Pla de Prevenció d’Incendis de l’Espai Natural, descrit a l’article 78.2.1. 

78.4. La Diputació impulsarà la signatura de convenis amb ajuntaments i altres administracions interessades per 

tal de pormenoritzar l’execució de determinades actuacions previstes en el present Pla Especial i els documents 

que el desenvolupen. 

78.5. El Pla de Gestió i el Pla de Prevenció d’Incendis són documents que haurà d’aprovar el Ple de la Diputació 

de Barcelona, previ informe del Consell Coordinador, escoltat el parer de la Comissió Consultiva. 

 
Article 79. PROJECTE DE REFORESTACIÓ DE TERRENYS DEGRADATS PER EDIFICACIONS O 
CONSTRUCCIONS CONTRÀRIES A PLANEJAMENT ANTERIOR. 
 
79.1. D’acord amb l’objectiu bàsic contingut a l’article 2.2 del present Text Normatiu, el present Pla Especial 

preveu les actuacions necessàries per recuperar els terrenys compresos a l’àmbit d’aquest Pla Especial afectats 

anteriorment per edificacions o processos urbanitzadors contraris a planejament anterior, que no haguessin estat 

objecte de legalització.  

79.2. A aquest efecte, es durà a terme un projecte de reforestació que permeti la restauració forestal d’aquests 

terrenys. Les obres i actuacions previstes en aquest projecte, de conformitat amb l’article 5.3 de la Llei 12/1985 

de 13 de juny de Protecció de Espais Naturals, implicaran la declaració d’utilitat pública i necessitat d’ocupació 

del bens immobles i els drets afectats. 

79.3. El procediment expropiatori a seguir és l’establert a la Llei d’Expropiació Forçosa i normes complementàries 

llevat d’allò que es disposa en el Decret legislatiu 1/1990 de 12 de juliol de la Refosa dels Textos Legals vigents a 

Catalunya en matèria urbanística.  

 

DISPOSICIONS FINALS 

 
Primera. ESPAI LLIURE 
I.1. Als efectes del que disposen els articles 128.2 i 260 de la Refosa dels Textos legals vigents a Catalunya en 

matèria urbanística s'entén com a espai lliure no edificable tota l'àrea del present Pla Especial. 

 
Segona. INSTRUMENTS URBANÍSTICS DE PLANEJAMENT POSTERIOR 
II.1. Els instruments urbanístics de planejament que es redactin amb posterioritat a la data de publicació de 

l'acord aprovador del present Text Normatiu, hauran d'ésser compatibles amb les seves determinacions, d'acord 

amb allò que disposa l'article 5 de la Llei 12/85 d'Espais Naturals. 

 

Tercera. TERRENYS TERMENERS III.1. Els terrenys termeners amb l'àmbit de l'espai natural que els 

instruments urbanístics classifiquin com a sòl no urbanitzable amb un tractament similar al previst en el present 

Pla Especial, podran ésser incorporats al mateix per decisió de l'Ajuntament respectiu, que es formalitzarà 

mitjançant acord del Ple Municipal, previ informe favorable de la Diputació de Barcelona que l’emetrà un cop 

escoltat el parer del Consell Coordinador; en tot cas la proposta d’ampliació es trametrà com a modificació del 

present Pla Especial. 

 

Quarta. INSTRUMENTS DE DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESPECIAL 
IV.1. D'acord amb allò que es disposa als articles 251 i 252 de la Refosa dels Textos legals vigents a Catalunya 

en matèria urbanística la Diputació podrà dictar ordres d'execució en l'àmbit del present Pla Especial, per tal 

d'exigir la realització d'obres de conservació i millora de terrenys, edificacions o instal�lacions i retirada de 

cartells visibles des d'una via pública, atenent a criteris estètics d'integració en el paisatge i en el medi ambient. 

IV.2. La Diputació de Barcelona podrà aprovar Ordenances Provincials per al desenvolupament pormenoritzat de 

les determinacions del present Pla Especial o per tal d’establir les mesures de regulació, temporals o 

geogràfiques, previstes al present Pla Especial. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 
Primera. ADEQUACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL 
Un cop aprovat definitivament el present Pla Especial, els ajuntaments afectats hauran d'adequar en el termini de 

dos anys el seu planejament urbanístic a les determinacions del present Pla Especial, com determina la Llei 

12/85 d’Espais Naturals. 

 

Segona. EDIFICIS, CONSTRUCCIONS I USOS CONSOLIDATS AMB ANTERIORITAT AL PLA ESPECIAL 
Els edificis, les obres i les instal�lacions i els usos legalment consolidats amb anterioritat a l'aprovació del present 

Pla Especial, que resultin incompatibles amb els seus objectius i determinacions, es qualificaran de disconformes 

i, per tant, sotmesos al règim que preveuen l'article 93 Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, Refosa dels 

Textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. Qualsevol obra o activitat, diferent de les actuals, que 

es vulgui realitzar en aquests immobles haurà de dur-se a terme de conformitat i amb les condicions previstes a 

l'article 91.1 de Refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA 
Es deroguen totes aquelles disposicions, normes, determinacions o prescripcions del Pla Especial de Sant 

Llorenç del Munt i l'Obac, aprovat per Ordres ministerials de 24 de juliol de 1972 i 22 de febrer de 1973 i 4 

d'octubre de 1982, contràries al present Text Normatiu.  

 

Barcelona, març de 1998 

 

EL CAP DEL SERVEI EL TÈCNIC REDACTOR 

Antoni Maza i Ramoneda Jordi Ambròs i Monsonís 
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ANNEX SEGON: RELACIÓ D’ESPÈCIES VEGETALS A CONSIDERAR 
 

ESPÈCIES QUE PEL SEU INTERÈS ESPECÍFIC, PER DETERMINADES 
CARACTERÍSTIQUES FENOLÒGIQUES O PER QÜESTIONS DE PAISATGE NO 
S’HAURIEN DE TALLAR EN PARCEL·LES AMB TERRENY FORESTAL 

 

Les següents espècies es consideren d’interès i s’hauria de prioritzar la seva conservació en edificar una parcel·la 

forestal, tot tenint en compte una sèrie d’aspectes com la forma, la vitalitat i la sanitat de l’individu o la seva 

situació dins la parcel·la: 

 

Pinus nigra (pinassa) 

Quercus humilis (roure martinenc) 

Quercus cerrioides (roure cerrioide) 

Ruscus aculeatus (galzeran) 

Ilex aquifolium (boix grèvol) 

Arbutus unedo (arboç) 

 

També fora recomanable conservar altres espècies com: 

 

Quercus ilex (alzina) 

Pinus halepensis (pi blanc) 

 

LLISTA D’ESPÈCIES AMB COMPORTAMENT BIOINVASOR I PRINCIPALS PROBLEMES 
AMBIENTALS ASSOCIATS 

 
Cortaderia selloana: Originària de la Pampa argentina, genera una gran quantitat de llavor (un plomall pot fer 

52.000 llavors i cada planta pot fer molts plomalls), disminueix la diversitat d'espècies, canvia l'estructura de la 

comunitat vegetal, pot canviar les propietats del sòl com per exemple el contingut total de nitrogen i com que 

acumula molta biomassa seca augmenta el risc d'incendi. 

 

Ailanthus altissima (ailant): Genera competència pels recursos hídrics, redu ix la diversitat tant per competència 

com per producció de substàncies que inhibeixen el creixement d'altres espècies, les arrels es poden fer malbé 

les voreres i el paviment, etc. 

 

Carprobrotus sp.: S’inclourien totes les espècies del gènere, entre les quals destaca Carpobrotus edulis, que 

genera una forta competència pels recursos hídrics amb les espècies autòctones, amenaça la diversitat 

d'espècies vegetals natives i s'hibrida amb Carpobrotus acinaciformis, afectant la persistència d'espècies 

endèmiques. 

 

Opuntia stricta: Genera problemes similars pel que fa a competència amb espècies natives, diversitat, etc. 

 

Ipomoea acuminata, Ipomoea purpurea i Ipomoea sagitata: Campanetes liles que creixen als marges dels camins 

i vies del tren, són molt invasores i s'han utilitzat com a ornamentals. 

 

Arauija sericifera 

Buddleja davidi 

Fallopia baldschuanica 

Lonicera japonica 

Coronilla glauca 

Helianthus tuberosus 

Robinia pseudacacia 

 

NOTA: La regulació de les espècies amb comportament bioinvasor pot variar segons la vulnerabilitat de la zona 

on es localitza la parcel·la a ajardinar (major o menor proximitat amb el sistema forestal, per exemple) i segons el 

risc d’invasió de l’espècie. 

 

CLASSIFICACIÓ DE LES ESPÈCIES SEGONS LLUR INFLAMABILITAT 

 
Font: Adaptació de Elvira (1989) i Valette (1990) 
 

Espècies molt inflamables tot l’any: 

 

Calluna vulgaris (brugerola) 

Erica scoparia (bruc d’escombres) 

Phillyrea angustifolia (aladern de fulla estreta) 

Quercus ilex (alzina) 

Thymus vulgaris (farigola) 

Erica arborea (bruc boal) 

Eucaliptus globulus (eucaliptus) fullam 

Pinus halepensis (pi blanc) fullam 
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Rosmarinus officinalis (romaní) 

Espècies molt inflamables a l’estiu 

 

Anthyllis cytisoides 

Lavandula latifolia (espígol) 

Quercus suber (alzina surera) 

Rubus idaeus (gerdera) 

Ulex parviflorus (gatosa) 

Cistus ladanifer (estepa ladanífera) 

Lavandula stoechas (cap d’ase o tomaní) 

Pinus pinaster (pi pinastre) fullam 

Pinus radiata (pi insigne) fullam 

Pinus pinea (pi pinyer) fullam 

 

Espècies moderadament inflamables 

 

Arbutus unedo (arboç) 

Cistus albidus (estepa blanca) 

Pinus sylvestris (pi roig) 

Erica multiflora (bruc d’hivern) 

Juniperus oxycedrus (càdec) 

Quercus coccifera (garric) 

Atriplex halimus 

Cistus salviifolius (estepa borrera) 

Rhamnus lycioides 

Rubus ulmifolius (esbarzer) 

Quercus faginea (roure de fulla petita) 

Osyris alba (ginestó) 

 

Espècies poc inflamables 

 

Buxus sempervirens (boix) 

Rhamnus alaternus (aladern) 

Rubia peregrina (roja) 

Daphne gnidium (matapoll) 

Olea europaea (olivera) 

Pistacia lentiscus (llentiscle) 

 

 

Espècies poc recomanades pel risc de propagació: 

 
avet i altres coníferes, eucaliptus, mimosa, cedre, xiprer, Cupressocyparis leylandy, alzina, palmera (amb fulles 

seques), pícea, pins, tamariu, tuia, bruguerola, bruc, argelaga, ginesta, ginebró, espígol, romaní, gatosa, heura, 

lonicera, bambú, cortaderia 

 
 

LLISTA D’ESPÈCIES AMB BAIXA INFLAMABILITAT QUE ES PRIORITZARAN 

 
Espècies amb risc menor de propagació del foc 

 

acer i liquidambar, garrofer, lledoner, bedoll, arboç, magnòlia, pollancre, olivera, prunus, arbres fruiters, 

escallonia, ligustrum, baladre, llentiscle, pitospor, lladern, euonim, plantes crasses, gerani, gazania, gapanthus, 

plantes alpines i de rocalla de petit port 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Necessitat de la present Memòria Ambiental 

Segons la legislació vigent, autonòmica i estatal (Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Llei d’urbanisme i Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente), dins del procediment d’avaluacions ambientals estratègiques cal elaborar una 

Memòria Ambiental dels Plans i Programes que es tramiten. És d’acord amb aquesta legislació que es redacta la 

present Memòria Ambiental del POUM de Matadepera.  

 

Aquesta Memòria Ambiental s’elabora finalitzat el període d’informació pública (fase de consultes i d’al·legacions),  

tant de l’instrument de planejament que s’avalua com de l’ISA que es va redactar en la fase anterior, aprovació 

inicial.  

 

La Proposta de Memòria Ambiental que es presenta, té en compte: la documentació presentada, els informes 

tècnics rebuts per part dels diferents òrgans ambientals i les al·legacions trameses per part de privats, partits 

polítics i altres entitats en referència al POUM que es tramita i a l’ISA que l’acompanya (veure annexos). Per a la 

seva elaboració l’òrgan promotor (Ajuntament de Matadepera) ha comptat amb l’assistència i col·laboració de 

l’òrgan ambiental (Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de Barcelona) que ha de prendre un acord exprés 

mitjançant el qual dóna la seva conformitat a la present Memòria Ambiental. 

 
Segons la Ley 9/2006 per Memòria Ambiental s’entén: 
 

Articulo 2. i) Memòria ambiental: Documento que valora la integración de los aspectos ambientales realizada 

durante el proceso de evaluación, así como el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad, el resultado de 

las consultas y cómo éstas se han tomado en consideración, además de la previsión sobre los impactos 

significativos de la aplicación del plan o programa, y establece las determinaciones finales. 

 

Segons l’Avantprojecte de Llei d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, proposta text. Versió de 5 de 

juny de 2006, de Catalunya per Memòria Ambiental s’entén: 

 

Article 2. h) Memòria Ambiental del Pla o Programa (MA): Document elaborat d’acord amb el procediment 

establert als articles 23 a 27, basat en la versió preliminar del Pla o Programa, en l’Informe de Sostenibilitat 

Ambiental, en la informació rebuda i en les consultes realitzades, i que valora com s’ha dut a terme la integració 

dels aspectes ambientals durant el procés d’avaluació, així com l’informe de sostenibilitat ambiental i la seva 

qualitat, el resultat de les consultes i com aquestes s’han pres en consideració, i conté així mateix una previsió 

sobre els impactes significatius de l’aplicació del pla o programa, i les determinacions finals que calgui incorporar 

en el pla o programa. 

 

Article 26. Caràcter preceptiu de la memòria ambiental: La Memòria Ambiental del Pla o Programa amb 

l’acord de l’òrgan ambiental són requisits previs i indispensables per a la vàlida aprovació o adopció del Pla o 

Programa. 

 

El seu contingut íntegre formarà part de la documentació que es lliuri a l’òrgan competent per raó de la matèria 

abans de l’aprovació definitiva del Pla o Programa. 

1.2 Objectius i continguts de la Memòria Ambiental exigits per la Llei 9/2006, Decret 305/2006 i 
Avantprojecte LLAAPP de Catalunya/2006 

 

L’objectiu de la present Memòria Ambiental, segons estableix l’article 12 de la Llei 9/2006, és analitzar 

l’avaluació ambiental estratègica del POUM de Matadepera. Aquesta anàlisi intenta valorar la integració dels 

aspectes ambientals al POUM de Matadepera i com s’han pres en consideració els resultats de les consultes i 

al·legacions realitzades durant el període d’informació pública.   

 

Segons la Ley 9/2006 l’objectiu de la Memòria Ambiental ha de ser: 

 

 Finalizada la fase de consultas, se elaborará una memoria ambiental con objeto de valorar la 

integración de los aspectos ambientales en la propuesta de plan o programa, en la que se 

analizarán el proceso de evaluación, el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad, y se 

evaluará el resultado de las consultas realizadas y cómo se han tomado en consideración y se 

analizará la previsión de los impactos significativos de la aplicación del plan o programa. 

 

 La memoria ambiental contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse a la propuesta del 

plan o programa. 

 

 La memoria ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan o programa antes de su aprobación 

definitiva. Será realizada, en el ámbito de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 22 y, en el ámbito de las Comunidades Autónomas, por el órgano u órganos 

que éstas determinen, y, en todo caso, con el acuerdo del órgano ambiental. 

 

D’acord amb l’esmentat article 12, la present memòria ambiental ha d’assolir el contingut següent: 
 

 Anàlisi del procés d’avaluació. 
 
 Anàlisi de l’informe de sostenibilitat ambiental i de la seva qualitat. 

 
 Avaluació del resultat de les consultes realitzades. 

 
 Previsió dels impactes significatius. 
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 Determinacions finals que ha de contenir el Pla o Programa. 
 

 Proposta del seguiment ambiental del POUM 
 

 
 
Segons l’Avantprojecte de Llei d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, proposta text. Versió de 5 de juny de 

2006:  

 
Article 23.2. La Proposta de Memòria Ambiental tindrà el següent contingut: 
 
 

a) Valorarà la integració dels aspectes ambientals en la proposta de pla o programa i contindrà un esment 

específic a com han estat incorporades les determinacions del  document de referència segons l’article 

18.4, a l’anàlisi de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del pla o programa, i a com ha estat tingut en 

compte el resultat de les consultes  a les Administracions afectades i al públic. 

 

b) La Proposta de Memòria Ambiental contindrà així mateix les determinacions finals que en matèria 

ambiental seran incorporades a la proposta del pla o programa. En aquest sentit, el promotor, a partir dels 

impactes que hagin estat individualitzats en el procediment, establirà: 

 

1. quines entén que han de ser les mesures protectores, correctores i compensatòries, 

 

2. les directrius que seran d’aplicació a l’Avaluació Ambiental dels posteriors instruments de 

desenvolupament d’aquest Pla o Programa. 

 

3. les directrius que seran d’aplicació per a l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes 

específics que es derivin d’aquells Plans i Programes. 

 

c) També fixarà en la Proposta de Memòria Ambiental quina serà la modalitat de seguiment ambiental 

posterior a l’aprovació del Pla o Programa. Ordinàriament el seguiment es durà a terme pel promotor, que 

designarà la figura del Director/a Ambiental del Pla o Programa, que serà qui ha d’emetre i lliurar els 

informes de seguiment ambiental a l’òrgan competent per raó de la matèria i a l’Oficina d’Avaluació 

Ambiental. Atenent la transcendència del concret Pla o Programa avaluat el promotor i l’òrgan ambiental 

poden determinar també la conveniència de constitució i funcionament d’una Comissió interadministrativa 

per al Seguiment Ambiental d’aquest específic Pla o Programa. 

 
 

L’ISA ha estat la base de la present Memòria Ambiental, les conclusions del mateix corroboren o confirmen la 

viabilitat ambiental del POUM de Matadepera.  

 
 

2 VALORACIÓ DE LA INTEGRACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS EN LA PROPOSTA DEL 
POUM 

2.1 Anàlisi del procés d’avaluació 

 

Un dels punts d’interès de la normativa autonòmica i estatal (Decret 305/2006, ALLAAPP/2006 i Llei 9/2006) és la 

voluntat de facilitar la integració de les diferents fases del procediment d’avaluació ambiental en el 
procediment substantiu d’elaboració, aprovació i seguiment del Pla o programa, en aquest cas del POUM 

de Matadepera. 

 

El procediment de l’avaluació ambiental estratègica es troba regulat per l’article 115 del Decret 305/2006, de 

18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. En data 1 de setembre ha entrat en vigor el 

present Decret que en la seva disposició dotzena estableix que: “Els plans sotmesos a avaluació ambiental, que 

estiguin en tràmit en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, s’han de subjectar a les regles que 

estableix l’article 115, en els successius tràmits que s’hagin d’efectuar”. 

 

Atès que el POUM de Matadepera es troba inclòs en aquest supòsit, s’ha de donar compliment a dita disposició. 

 

Aquest reglament preveu diferents fases: 

 
I.- Fase prèvia. Elaboració de l’Informe Preliminar d’Avaluació Ambiental (IPEA) (Procediment de consultes 

prèvies i reunions tècniques per establir els objectius, contingut i abast de l’ISA)1 

II.- Fase de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) (Elaboració de l’ISA i la seva presentació conjunta amb 

el POUM de Matadepera) 

III.- Fase de consulta o període d’informació pública (Procediment i sotmetiment a informació pública i 

consultes realitzades tant de l’ISA com del POUM) 

IV.- Fase de Memòria Ambiental (MA) (La formulació conjunta per part de l’òrgan ambiental “Oficina Territorial 

d’Avaluació Ambiental de Barcelona, OTAAB” i promotor “Ajuntament de Matadepera” de la Memòria Ambiental 

del POUM). 

V.- Fase de presa de decisió (Declaració) 

VI.- Fase d’execució i seguiment ambiental.  
 

 

 

 

 

Nota 1. El present POUM no s’ha sotmès als requeriments d’aquesta fase perquè la seva aprovació inicial es va realitzar abans que entrés en 

vigor el nou Reglament d’Urbanisme. 
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Article 115 

Procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics 

 

L’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos s’integra en el 

procediment establert en la Llei d’urbanismes per a llur formulació i tramitació, d’acord amb les següents regles: 

 

a) Prèviament a la presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva aprovació inicial, l’òrgan o persones 

que el promoguin han de sol·licitar a l’òrgan ambiental l’emissió del document de referència que 

determini, un cop efectuades les consultes necessàries, l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental i 

els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades 

i el públic interessat. A aquests efectes, cal presentar a l’òrgan ambiental un avanç de l’instrument de 

planejament amb el contingut que assenyala l’article 106 d’aquest Reglament. En el cas que l’avanç se 

sotmeti a informació pública, bé perquè sigui preceptiu, bé voluntàriament, la sol·licitud del document de 

referència a l’òrgan ambiental es formula simultàniament a la informació pública de l’avanç. En qualsevol 

dels casos indicats, si l’òrgan ambiental no resol sobre la sol·licitud en el termini d’un mes des de la seva 

presentació, es poden continuar les actuacions. 

 

b) L’informe de sostenibilitat ambiental, amb el contingut que correspongui a cada una de les figures de 

planejament, d’acord amb el què estableix, si s’escau, la legislació aplicable en matèria d’avaluació 

ambiental i amb el què estableix aquest Reglament respecte als informes ambientals dels plans, ha de 

formar part de la documentació de l’instrument de planejament objecte d’aprovació inicial. 

 

c) L’informe de sostenibilitat ambiental se sotmet a informació pública, durant un termini mínim de 45 dies, 

conjuntament amb l’instrument de planejament del qual forma part, després de la seva aprovació inicial i, 

simultàniament, s’han d’efectuar les consultes que procedeixin, d’acord amb el que estableixi el document 

de referència. 

 

d) El pla objecte del següent acord d’aprovació ha d’incorporar una memòria ambiental, en la qual, tenint en 

compte l’informe de sostenibilitat ambiental i el resultat de les consultes realitzades, s’ha de valorar la 

integració dels aspectes ambientals en la proposta d’ordenació. La memòria ambiental la realitzen l’òrgan 

o persones que promoguin el pla i requereix l’acord de l’òrgan ambiental, sense el qual no es pot 

entendre produït per silenci administratiu el següent acord d’aprovació que correspongui. A aquests 

efectes, cal lliurar a l’òrgan ambiental la proposta de memòria ambiental, juntament amb la resta de 

documents del pla exigits per aquest Reglament, que integren la proposta que ha de ser objecte del 

següent acord d’aprovació, i l’òrgan ambiental ha de resoldre sobre la proposta de memòria ambiental en 

el termini d’un mes des que li hagi estat presentada. En el cas que l’òrgan ambiental no estigui conforme 

amb la proposta de memòria, ha d’assenyalar quins aspectes han de ser esmenats, completats o 

ampliats i ha de donar la seva conformitat a la proposta de memòria ambiental esmenada. 

 

e) Correspon a l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva de l’instrument de planejament de què es tracti 

la presa en consideració de l’informe de sostenibilitat ambiental i de la memòria ambiental del pla per a 

l’adopció de la resolució que correspongui. Aquesta presa en consideració s’ha de fer constar en l’acord 

d’aprovació definitiva mitjançant una declaració, amb el contingut que estableix la legislació aplicable. 

 

Segons l’Avantprojecte de Llei d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, proposta text. Versió de 5 de juny de 

2006: 

 
Article 23.1. Elaboració de la Proposta de Memòria Ambiental: “Transcorregut el període d’informació pública 

el promotor elaborarà la Proposta de Memòria Ambiental, tenint en compte la documentació presentada i les 

informacions rebudes. Per a la seva elaboració l’òrgan promotor comptarà amb l’assistència i col·laboració de 

l’òrgan ambiental ”. 

 

El procés d’avaluació ambiental del POUM de Matadepera s’ha desenvolupat de manera coordinada amb 

l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de Barcelona, amb l’Ajuntament de Matadepera i amb l’equip tècnic-

redactor del POUM, de l’ISA i de la present Memòria Ambiental. La present avaluació ha seguit el procediment 
de l’avaluació ambiental estratègica o de plans i programes, procediment que es troba regulat per la nova llei 

estatal, Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente, per el nou Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme i encara que no estigui vigent, per l’Avantprojecte de Llei d’Avaluació Ambiental de Plans i 

Programes, proposta text. Versió de 5 de juny de 2006. 

 

Aquesta Memòria Ambiental s’elabora finalitzada la fase de consultes i d’al·legacions, tant del POUM de 

Matadepera com del seu ISA que es van aprovar en la fase anterior, aprovació inicial. En el present moment, el 

procediment ambiental ja ha assolit les fases I, II i III. Aquest document correspon a la fase IV: Fase de Memòria 
Ambiental. 
 

El procés d’informació pública iniciat després de l’aprovació inicial del la d’Ordenació Urbanística de 

Matadepera (POUM Matadepera)  el dia 12 de juny de 2006 va durar fins al dia 30 de setembre del mateix 
any, d’acord amb els terminis establerts en l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel que 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i d’acord amb la Disposició Dotzena (apartat 2) del 

Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. Durant aquest període es van presentar cent vint-i-sis 
al·legacions. 

 

La documentació que integra l’aprovació inicial del POUM, aprovada en sessió plenària del dia 12 de juny de 

2006, es va presentar a les següents publicacions: 
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 BOP núm. 141 de 14/06/2006 

 DOGC num. 4657 de 19/06/2006 

 Diari Avui 15/06/2006 

 Diari de Terrassa 14/06/2006  

 Tauler d’anuncis de 15/06/2006 a 30/09/2006 (ambdós inclosos) i que va finalitzar en data 30 de 

setembre de 2006.  

 

El procés d’informació pública ha permès consolidar els objectius i les propostes del POUM i sobretot contrastar-

les i ajustar-les amb els afectats pels múltiples àmbits del planejament. El procés d’informació pública ha estat 

especialment fructífer de cara a reforçar les perspectives d’un alt grau d’execució d’aquest planejament en el 

futur. 

 

Segons l’informe del POUM emès per l’OTAAB, els antecedents del procés d’avaluació ambiental del POUM 

de Matadepera són els següents (veure Annex II): 

 

En data de registrada 21 de juliol de 2008, va entrar a l'Oficina d'Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona, sol·licitud d'informe sobre el Pla d'ordenació urbanística 

municipal, de Matadepera, presentada per l'Ajuntament. 

 

En data de registre 5 d'octubre de 2006, va sortir dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de. 

Medi Ambient i Habitatge una comunicació adreçada a l'Ajuntament de Matadepera reclamant una avaluació 

ambiental amb el contingut que estableixen l'article 5 i l'annex I de la Directiva 2001/42/CF, de Parlament 

Europeu i del Consell! relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient, 

per tal de poder prosseguir amb la tramitació corresponent. 

 

En data de registre de 6 de febrer de 2007, va tenir entrada a l'Oficina d'Avaluació Ambiental dels Serveis 

Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona, la documentació requerida sobre el Pla 

d'ordenació urbanística municipal, presentada per l'Ajuntament de Matadepera. 

 

2.2 Anàlisi de l’abast i contingut de l’ISA i de la seva qualitat 

 

El contingut de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del POUM de Matadepera s’adequa a la normativa 

autonòmica, estatal i comunitària d’aplicació (Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

la Llei d’urbanisme, Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes 

sobre el medi ambient i Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’avaluació dels 

efectes de determinats plans i programes en el medi ambient). 

 

L’ Informe de Sostenibilitat Ambiental, compleix amb l’abast i grau d’especialització exigit per la legislació vigent i 

s’adapta a les determinacions establertes, amb caràcter previ, per l’òrgan ambiental, Oficina d’Avaluació 

Territorial d’Avaluació Ambiental de Barcelona (Veure Annex II).  

 

A data 5 d’octubre del 2006, l’OTAA de Barcelona va emetre un informe per comunicar que el present POUM 

s’hauria de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental estratègica contemplat a l’article 5 i a l’annex I de la 

Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats 

plans i programes sobre el medi ambient (veure Annex I). El POUM de Matadepera i el seu ISA han seguit 
aquests requeriments (Veure Annex II). 

 

Per tant, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental té l’abast i contingut necessaris i ha contribuït a incorporar 
els principis de desenvolupament urbanístic sostenible i criteris de sensibilitat i compatibilitat ambiental 
dins del POUM de Matadepera. 

 

2.3 Avaluació i consideració de les consultes i al·legacions realitzades 

 
En la fase de consultes s’ha realitzat l’exposició pública del projecte del POUM de Matadepera, i s’ha comunicat a 

diferents entitats interessades i organismes afectats. 

 

Durant la fase de consultes i exposició pública dels documents del POUM de Matadepera i de l’Informe de 

Sostenibilitat Ambiental s’han rebut cent vint-i-sis al·legacions, havent-hi només una al·legació que fa 

referència explícita a l’ISA (Al·legació 98 Veure Annex IV). La resta d’al·legacions fan referència exclusiva al 

projecte del POUM de Matadepera. Tanmateix, cal destacar que el contingut de diverses al·legacions, com 

s’analitza més endavant, tenen caire ambiental concretament, trenta-dues.  

 

Els temes de caire ambiental que s’han tractat en aquestes trenta-dues al·legacions, en ordre d’importància o 

aparicions, són els següents (Veure taula d’al·legacions pàg. 11 del present document): 

 

a. Remodelació del Vial del Marge Esquerre i canalització de la Riera de les Arenes 

b. Model d’ocupació i d’ordenació urbanística (urbanització dispersa/compacitat centre urbà) 

c. Límit de protecció ambiental (PA) 

d. Mobilitat 

e. Línies elèctriques d’Alta Tensió (soterrament) 

f. Zones d’Interès paisatgístic (Costa del Tet-Montrodon) 

g. Zones verdes i espais lliures 

h. Vies verdes i mobilitat sostenible 

i. Participació ciutadana (usos i ocupació en sòl no urbanitzable) 
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j. Sistema Hidrogràfic (HI) 

k. Gestió i connectivitat ecològica dels sistemes fluvials secundaris (Torrent del Salt i Torrent de Can Solà) 

l. Paràmetres de densitat màxima 

m. Riscos d’inundabilitat 

n. Enjardinament de cases aïllades 

o. Impacte atmosfèrics (Sorolls i olors) 

 

2.3.1 Resultat de les consultes i al·legacions realitzades 

 

En relació a les contestes per part dels organismes competents i entitats interessades que han estat objecte de 

consulta, s’han rebut, en el termini legalment establert els següents informes sectorials: 

 
 Departament de Medi Ambient i Habitatge (Serveis Territorials a Barcelona, OTAAB) 

 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

 Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (Direcció General de Desenvolupament Rural) 

 Consell Català de l’Esport 

 Departament de Treball i Indústria (Direcció General d’Energia i Mines) 

 Agència Catalana de l’Aigua 

 Departament de Cultura (Direcció General del Patrimoni Cultural) 

 Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. Serveis de Vies Locals)  

 Departament General del Patrimoni Cultural 

 Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Direcció General de Carreteres) 

 

(Els informes referenciats s’adjunten en l’Annex III d’aquesta Memòria Ambiental). 

 

El resultat del procés de participació s’ha tingut en consideració dins del procés d’avaluació del Pla i del seu  ISA. 

Les modificacions que es derivin d’aquest procés participatiu (al·legacions) quedaran incorporades en el 

document que s’aprovi provisionalment.   

 

De les 126 al·legacions que s’han rebut, 20 d’elles corresponen a entitats i/o societats: 

 

− (3) Associació de Veïns de Sant Llorenç 

− TM 97 SL  

− Associació de Veïns del nucli antic i l’Eixample de Matadepera 

− Pronobac SL 

− Fetrecas SA 

− Agrupació de Defensa Forestal 

− Pibol SA 

− Greenergy Natura SL 

− Societat Urbanització Verge de Montserrat, SA 

− Procamcar SL 

− Consell Local de Medi Ambient de Matadepera 

− Colette Sicard Saur 

− Braker y Conei SL 

− Club de Golf La Mola 

− Avenidas de Terrassa SA i Supermercado Cape SA 

− Servidepor SL 

− Comissió Executiva de l’Agrupació de Matadepera PSC 

− Egara Recursos y Promociones SL 

 

i les restant són d’iniciativa privada o particular. Tanmateix, s’han rebut 10 informes per part dels òrgans 
administratius competents, com s’ha indicat anteriorment. 

 

A la taula següent es detallen tots els informes sectorials presentats indicant a quin organisme correspon 

cadascun, núm. d’entrada al registre de l’Ajuntament de Matadepera i si aquests tenen caire ambiental, com 

s’han incorporat o s’han tingut en consideració dins del POUM de Matadepera. 
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Informes tècnics o sectorials emesos (veure Annex III ): 

 

Organisme Contingut ambiental 
(Vector Ambiental) Resultat/Incorporació al POUM 

 
Departament de Medi Ambient i 

Habitatge 
 

Serveis Territorials a Barcelona 
 

(OTAAB) 
 

(Núm.3529 17/06/06) 
 

 
D’acord amb la Disposició Transitòria Sisena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local, mentre no es transposi la 
Directiva 2001/42/CE, els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs revisions, que no hagin estat resolts definitivament en el 
moment d’entrada en vigor de la Llei 10/2004 són objecte d’avaluació ambiental. 

 
 
Tal com es preveu en aquesta Llei la documentació ha d’incloure una avaluació ambiental amb el contingut que estableixen l’article 5 i 
l’annex 1 de la Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes sobre el medi ambient. Analitzada la documentació de l’Informe Ambiental s’ha comprovat que aquesta no s’adiu al 
dictat de la present Directiva. 
 

 L’Informe de Sostenibilitat Ambiental entregat el 6 
de febrer de 2007 s’adiu als requeriments 
exposats a l’article 5 i l’annex I de la Directiva 
2001/42/CE (Veure Annex II). 

 
Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio 
 

(Núm.3645 07/08/06) 
 

-  
- 

 
Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca 
 

Direcció General de 
Desenvolupament Rural 

 
(Núm. 4540 17/10/06) 

 

 
Informe favorable 

 
 
Normativa urbanística 
 
 
Es considera acceptable a excepció del següents articles: 
 
Article 185 Condicions d’ús. Paràgraf 3r. Autoritza en sòl no urbanitzable els següents usos: 
 
-Ús comercial (ús hoteler) 
-Ús residencial (ús hoteler) 
-Sales reunió 
-Educatius 
-Socio-culturals 
 
Es considera que aquests destins no s’ajusten a la normativa vigent i caldrà la corresponent modificació 
 
Article 186. Paràgraf 1r referent a la protecció de l’arbrat i del paisatge 
 
“Es preserva l’ordenació actual de l’arbrat, jardins i àrees de vegetació que existeixen”. 
 
Aquesta preservació pot dificultar l’explotació agrícola dels terrenys mitjançant rompuda o canvis de cultiu. Caldrà evitar aquesta 
limitació 

 
 

 

 En relació a les consideracions de l’article 185 de 
la normativa urbanística del POUM s’ha modificat 
l’articulat en la direcció indicada donat compliment 
a les disposicions previstes al catàleg de Masies i 
Cases Rurals del POUM i a la Llei d’Urbanisme 
(Veure art.198 Normativa Urbanística del POUM fase 
aprovació provisional “pàg. 74”). 

 

 En relació a les consideracions de l’article 186 de 
la normativa urbanística del POUM s’ha modificat 
l’articulat en la direcció indicada a fi d’evitar que 
es dificulti l’explotació agrícola dels terrenys. 
(Veure art.199 Normativa Urbanística del POUM fase 
aprovació provisional “pàg. 74”). 

 

 
Consell Català de l’Esport 

 
(Núm. 4666 17/10/06) 

 

- 

 
- 
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Organisme Contingut ambiental 
(Vector Ambiental) Resultat/Incorporació al POUM 

 
Departament de Treball i Indústria 

 
Direcció General d’Energia i Mines 

 
(Núm. 4810 31/10/06) 

 

 
Implantació de noves línies d’AT 

 
Qualsevol implantació de noves línies d’alta tensió en indret urbà hauria de ser soterrat, tenint en consideració els requeriments de seguretat de 

l'apartat 3 (Veure Annex I de la present Memòria Ambiental) 

 

 El soterrament de les línies d’AT es preveu dins 
de la Memòria Justificativa del present POUM 
(apartat 2.2.4. Sostenibilitat Ambiental “pàg. 18”) 
essent així una determinació amb previsió 
econòmica específica a determinar per 
l’Ajuntament i les entitats gestores de la 
infraestructura 

 
Agència Catalana de l’Aigua 

 
(Núm. 5060 15/10/06) 

 
Cicle de l’Aigua 

1. Previsió dels increments de consum d’aigua potable que representarà el desenvolupament del POUM (per realitzar aquests 
càlculs necessitem indicadors de consum de referència: l/dia habitant, l/dia generació d’aigües residuals, l/dia equipaments, 
l/dia reg de zones verdes, etc. segons característiques o naturalesa del municipi de Matadepera) realitzant-se una 
periodificació temporal d’aquests increments. 

2. Certificat de disponibilitat. Aquest certificat ha de justificar de que el municipi disposa dels recursos hídrics suficients per 
promoure el correcte desenvolupament de les noves àrees de creixement, activitats i usos contemplats al POUM. 

3. Certificat emès per les administracions que gestionen les EDAR. Aquest certificat ha de justificar de que es pot assumir el 
tractament de les aigües residuals generades per promoure el correcte desenvolupament de les noves àrees de creixement, 
activitats i usos contemplats al POUM. 

4. Informe o Document Tècnic que es valori la suficiència del sistema de sanejament proposant-se, si s’escau, la solució a 
adoptar per a la correcta gestió i tractament de les aigües residuals municipals garantint la no aportació de nous volums ni 
noves connexions al sistema de sanejament de l’EDAR de Terrassa, estudiant-se la viabilitat tècnica i econòmica de 
l’adequació del sistema de sanejament de l’EDAR municipal de Matadepera per tal d’admetre els nous cabals generats per el 
desenvolupament urbà proposat en el POUM. 

 
 
 

 El present POUM ha incorporat aquets 
requeriments (Veure Annex VII. Compliment amb 
l’Informe sectorial emès per l’ACA de l’ISA) 

 

 
Departament de Cultura 

 
Direcció General del Patrimoni 

Cultural 
 

(Núm. 5189 23/11/06) 
 

 

 
Informe favorable sobre el Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Matadepera 

 
 

- 

Diputació de Barcelona 
 

Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge 

 
Serveis de Vies Locals 

 
(Núm. 5336  04/12/06) 

 

 

Informe favorable 

 

 
 
 
 
- 
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Organisme Contingut ambiental 
(Vector Ambiental) Resultat/Incorporació al POUM 

 
Departament General del 

Patrimoni Cultural 
 

(Núm. 696  13/02/07) 
 

 

Informe favorable sobre el POUM de Matadepera amb la condició que s’incorporin les prescripcions esmentades a l’apartat de 

consideracions: 

 

S’observa que l’apartat relatiu al Catàleg de béns arquitectònics i arqueològics (Tom IV) ha d’incorporar les consideracions emeses en 

el seu dia per l’Àrea de Planificació Territorial i per l’Àrea de Coneixement i Recerca de la Direcció General del Patrimoni Cultural en 

relació al Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Matadepera 

El present POUM ha incorporat dites consideracions  

 
Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques 
 

Direcció General de Carreteres 
 

(Núm. 990  01/03/07) 
 

-  
- 
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A la taula següent es detallen totes les al·legacions presentades indicant a quina entitat o representant correspon cadascuna, núm. d’entrada al registre de l’Ajuntament de Matadepera i si aquestes tenen caire ambiental, com s’han 

incorporat o s’han tingut en consideració dins del POUM de Matadepera (Veure Annex IV): 

 

Organisme Contingut ambiental 
(Vector Ambiental) Resultat/Incorporació al POUM 

 
Al·legació 1. 

Rosa Turu Grau, Lucia Morejon Sanz, Maria Salido Araque i Vicenç Andreu 
Domenech 

 
(Núm. 3182 05/07/2006) 

 

- - 

 
Al·legació 2. 

Eduard Jover Portera  
 

(Núm. 3219 06/07/2006) 
 

 

- - 

 
Al·legació 3. 

Nora Barata Martí  
 

(Núm. 3311 14/07/2006) 
 

 
Participació ciutadana (sòl no urbanitzable) 

La recurrent sol·licita en el seu escrit d’al·legacions que es convoqui al 

conjunt de propietaris de cases i masies de l'extra-radi de Matadepera (la 

Barata, Can Bofi, El Gabi, Can Robert, Can Garrigosa, etc.) a les rondes o 

sessions informatives del POUM que es duguin a terme. 

 

 

Es considera interessant convocar propietaris d’edificacions en sòl no 

urbanitzable per valorar els efectes i disposicions del POUM sobre aquestes. 

S’han mantingut trobades en aquesta direcció. 

 

CONCLUSIÓ: : Es proposa l’estimació de l’al·legació 

 

 

 
Al·legació 4. 

Xavier Chalé i Garcia (Gerent de les escoles Montcau-La Mola i el Pinetons) 
 

(Núm. 3350 18/07/2006) 
 

- - 

 
Al·legació 5. 

Anna Codina Mir 
  

(Núm. 3376 19/07/2006) 
 

- - 

 
Al·legació 6. 

Josep Jover Armengol, Adela Colomé Vives  
 

(Núm. 3470 25/07/2006) 
 

- - 
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Organisme Contingut ambiental 
(Vector Ambiental) Resultat/Incorporació al POUM 

 
Al·legació 7. 

Salvador Turu i Segura  
 

(Núm. 3525 27/07/2006) 
 

- - 

 
Al·legació 8. 

Joan Fonolleda i Prats  
 

(Núm. 3564 31/07/2006) 
 

- - 

 
Al·legació 9. 

Joan Fonolleda i Prats  
 

(Núm. 3565 31/07/2006) 
 

- - 

 
Al·legació 10. 

Jorge Moscoso Márquez 
 

(Núm. 3702 11/08/2006) 
 

 
Límit de protecció ambiental (PA) 

L’al·legant demana en el present escrit d’al·legacions que la qualificació 

5c(PA) prevista en el POUM per la parcel·la situada al carrer Font del Llor 

número 5, es modifiqui a 5b, ateses les modificacions que el POUM 

contempla per l’entorn i tota vegada que en aquest cas no suposaria cap 

impacte visual o paisatgístic, i que el pendent mitjà de la parcel·la no 

excedeix el 10% de pendent. 

 

 

En relació als raonaments presentats que fan referència al límit de protecció 

ambiental es considera la revisió puntual del límit de protecció ambiental 

(PA) pel que fa a l’entrada o endinsament comentat en sòl urbà i pel que fa a 

les parts menys elevades i amb menor pendent mitjana de les parcel·les. 

 

Ateses les condicions de l’entorn i els paràmetres vigents amb el 

planejament anterior no es considera el canvi de qualificació proposat a la 

clau 5b. Es planteja així doncs passar de la qualificació 5c(Pa) a la 

qualificació 5c. 

 

Es planteja doncs una estimació parcial de l’al·legació presentada ja que no 

es modifica el criteri en relació a la parcel·la mínima però si s’ajusta en el 

sentit de l’al·legació el límit de protecció ambiental (PA) deixant la parcel·la 

interessada fora del límit PA 

 

CONCLUSIÓ: Es proposa que s’estimi parcialment l’al·legació  
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Organisme Contingut ambiental 
(Vector Ambiental) Resultat/Incorporació al POUM 

 
Al·legació 11. 

Isabel Hernández de la Calle 
 

(Núm. 3772 25/08/2006) 
 

 

Límit de protecció ambiental (PA) i urbanització dispersa 

La Sra. Hernández de la Calle, manifesta que és propietària de dues finques 

situades al c/Xiprer nº14 i nº16  que, plegades, presenten una superfície de 

4.647,87 m2 i estan incloses en una zona amb qualificació 5c (PA). D’altra 

banda, sol·licita, en quant a les referenciades parcel·les, que se li permeti la 

possibilitat de reparcel·lar, obtenint 4 parcel·les de 1.161 m2, fet pel qual 

caldria introduir modificacions en relació a la façana mínima requerida 

d’acord a les normes urbanístiques. 

 

 

 

 

D’acord a la documentació del POUM per a la seva aprovació provisional i 

d’acord al planejament anterior (Pla General de 1983) el vial 

aproximadament a l’est de les parcel·les objecte de l’al·legació és de 

titularitat privada i queda inclòs en la qualificació de zona en clau 5c (PA) i 

per tant als efectes dels paràmetres urbanístics definits a les normes 

urbanístiques del POUM no constitueix línia de façana a vial públic. 

 

Segons la normativa urbanística la façana mínima de parcel·la és de 20 

metres. Igualment en zona PA es permet un màxim d’un habitatge per 

parcel·la. El POUM preveu mantenir la parcel·la dins el límit de protecció 

ambiental (qualificacions amb distintiu PA) així com les disposicions pel que 

fa a la façana mínima (20 metres) fet que d’acord amb la documentació 

presentada no fa possible la reparcel·lació interessada. 

 

La casuística de vials interns de titularitat privada que presten servei a 

algunes illes d’habitatges unifamiliars no és un fet aïllat i constitueix una 

situació que es pot reconèixer en molts altres casos al municipi de 

Matadepera. En gran part d’ells es tracta de vialitat en condicions 

topogràfiques i d’accés força complicats i que provenen de diferents 

mecanismes de reparcel·lació de finques matrius. Aquests en el supòsit de 

ser considerats pel nou planejament com a vialitat en sistemes de titularitat 

pública i en el cas de no donar-se un acord de totes parcel·les afectades 

podria donar lloc a efectes expropiatoris. 

 

D’altra banda i a més a més de tot allò exposat es valora la desestimació de 

la present al·legació en el marc de no incórrer en el supòsit d’establir una 

dispensa puntual per una cas concret respecte el marc global del municipi. 

 

CONCLUSIÓ: Es proposa la desestimació de l’al·legació presentada  
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Organisme Contingut ambiental 
(Vector Ambiental) Resultat/Incorporació al POUM 

 
Al·legació 12. 

Sara Fernández Mínguez, Emili Riba Gorina  
 

(Núm. 3785 30/08/2006) 
 

- - 

 
Al·legació 13. 

Santiago Argemí Arnau  
 

(Núm. 3820 01/09/2006) 
 

- - 

 
Al·legació 14. 

Jaume Busoms Julià  
(Núm. 3831 04/09/2006) 

 

- - 

 
Al·legació 15. 

Associació de Veïns de Sant Llorenç 
 

(Núm. 3865 07/09/2006) 
 

 
Línies elèctriques d’alta tensió i espais lliures 

Mitjançant la present al·legació s’interessa per aquesta associació, que es 

considerin dos aspectes del POUM: en primer lloc es considera inadequat 

preveure sòl residencial a una distància inferior a 500 m de la línia elèctrica 

d’alta tensió. Es podria  mantenir la consideració de sòl residencial en la 

zona compresa entre els carrers camí de la Senyora, Ronda Camí 

Calderols, carrer Coll d’Eres i carrer la Morella, sempre que es doni 

compliment als estàndards de zona verda en el conjunt del municipi i que es 

prevegi la retirada o desviament de la línia d’Alta Tensió, seriosament 

perjudicial per la salut dels seus residents.  

D’altra banda, es sol·licita que en qualsevol cas que es desviï o soterri 

l’esmentada Línia d’Alta tensió, per ser altament perjudicial. 

 

 
El POUM està d’acord amb la inconveniència del pas pel sòl urbà de 
l’esmentada línia d’alta tensió però sense que aquesta suposi un 
impediment per al desenvolupament del municipi mentre aquesta no sigui 
soterrada o desviada. En aquest sentit el POUM preveu mantenir la nova 
dotació residencial mencionada doncs altrament la seva inclusió resultaria 
complicada, mentre que el soterrament o desviament de la línia elèctrica pot 
dur-se a terme sense la necessitat de modificar el planejament general.  
 
S’han adaptat i revisat així mateix les previsions d’espais lliures als que es fa 
esment a l’al·legació i per on discorre actualment la línia, d’acord a  les 
distàncies de separació i servituds derivades de la legislació sectorial i els 
plànols d’afectacions subministrats per la companyia concessionària. 
 
En qualsevol cas s’inclouen a la memòria i a l’avaluació econòmica i 
financera del POUM les referències que clarament promoguin el soterrament 
o desviament de l’alta tensió 
En relació al còmput d’espais lliures d’acord als preceptes del Reglament de 
la Llei d’Urbanisme al qual es fa esment en l’al·legació presentada, aquests 
són molt superiors als 20m2 de sòl per cada 100m2 de sostre no inclosos en 
sectors de planejament. En conjunt del municipi i com es fa constar en la 
memòria justificativa la proporció és concretament de 138,24 molt superior 
als 20 esmentats. 
Pel que fa a la línia d’alta tensió el POUM i d’acord amb tot allò exposat, 
aquest preveu amb diferents mecanismes la ubicació o consideració de més 
zones verdes sota la totalitat del seu traçat en el sòl urbà del municipi a fi de 
garantir una millor gestió per al seu possible desviament o soterrament. 
CONCLUSIÓ: Es proposa que s’estimi parcialment l’al·legació 
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Organisme Contingut ambiental 
(Vector Ambiental) Resultat/Incorporació al POUM 

 
Al·legació 16. 

Associació de Veïns de Sant Llorenç  
 

(Núm. 3866 07/09/2006) 
 

 

Zones verdes i espais lliures 

L’Associació de Veïns de Sant Llorenç manifesta la seva disconformitat, per 

nombrosos motius, amb la requalificació de la zona verda situada al carrer 

Ronda de la Senyora a la part de darrera de l’escola Montcau – la Mola, a 

residencial. És per això que demana que es modifiqui i segueixin estant 

qualificats com a espais lliures. 

 

Després del debat i procés de participació entre les diferents posicions dels 

grups polítics del consistori i els equips tècnics, el POUM per a la seva 

aprovació provisional mantindrà la qualificació 5b per als sòls objecte de 

l’al·legació presentada, d’una banda atesa la voluntat implícita al model de 

poble que inspira el POUM en el que s’afavoreix un creixement sostingut i 

compacte i de l’altre, atès que es tracta de sòl vinculats topogràficament a la 

vialitat. Esmentada i que no impossibilitat la funció de connector ecològic 

que exerceix el torrent. 

 

En consonància amb l’al·legació presentada és obligat fer al·lusió al sector 

de planejament PAU-17 EPIC previst per a la documentació del POUM per a 

la serva aprovació provisional que precisament preveu la transformació de 

les instal·lacions esportives amb la finalitat de millorar la funció de connector 

ecològic i la seva continuïtat en relació al torrent de la Font de Querol. 

Aquest suposarà un increment dels espais lliures. 

 

En relació a la distància respecte la línia d’alta tensió s’han revisat així 

mateix les previsions residencials als que es fa esment a l’al·legació, d’acord 

a les distàncies de separació i servituds derivades de la legislació sectorial i 

els plànols d’afectacions subministrats per la companyia concessionària. 

 
CONCLUSIÓ: Es proposa la desestimació de l’al·legació presentada 

 

 
Al·legació 17. 

Associació de Veïns de Sant Llorenç  
 

(Núm. 3867 07/09/2006) 
 

- - 

 
Al·legació 18. 

Xavier Escudero Rafàs  
 

(Núm. 3928 13/09/2006 
 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Al·legació 19. 

TM 97 SL (Esperanza Comerma Pons, Luis Torredemer Comerma) 
 

(Núm. 3978 15/09/2006) 
 

- - 

 
Al·legació 20. 

Associació de Veïns del nucli antic i l’Eixample de Matadepera 
 

(Núm. 4004 18/09/2006) 
 

Mobilitat 

L’entitat al·legant, manifesta mitjançant l’escrit d’al·legacions, la seva 

disconformitat amb la previsió que duu a terme el POUM  d’un vial al marge  

esquerre de la Riera de les Arenes, atès que el consideren innecessari i 

d’altra banda perillós pels alumnes de l’escola Joan Torredemer.  

 

 

Com s’explicita a la memòria justificativa del POUM la previsió del 

mencionat vial respon entre d’altres aspectes a una millora significativa de 

l’estructura viària a l’escala del municipi i per tant queda clarament 

englobada en l’interès general defensat des del POUM. El vial entre d’altres 

efectes sobre el municipi permetrà generar un accés més directe a les zones 

altes del nucli i a la vegada eliminar trànsit passant pel cas antic i 

especialment pel carrer de Sant Llorenç. 

 

De banda de les consideracions tècniques i específiques en relació al tema 

de la vialitat, lluny de la voluntat de dividir dues àrees urbanes del mateix 

municipi com es comenta a l’al·legació, el que pretén en fer accessible 

aquest marge de la riera de les Arenes és precisament el contrari. Es 

trencarà d’aquesta forma una barrera actualment inaccessible on es troben 

darreres d’edificacions no consolidats, talussos, horts particulars... 

 

Això permetrà amb els elements d’urbanització (voravies, arbrat i espais 

públics, carril per a bicicletes...) i millora dels marges de la riera previstos 

(vegetació) incrementar la permeabilitat entre els dos marges. A aquest 

efecte cal destacar la previsió del POUM i del propi Ajuntament per la 

construcció d’una nova passera per a vianants i ascensor que aproximarà el 

nucli antic de Matadepera i la dotació de l’escola Torredemer 

 

Es recull a continuació un extret de la memòria justificativa del POUM on es 

realitzen diverses consideracions sobre la previsió del vial esmentat inclosa 

al sector PEU-02 del POUM: 

 
OBERTURA VIAL XARXA BÀSICA MARGE ESQUERRE DE LA RIERA DE LES 

ARENES 

 

Actualment la circulació nord - sud es realitza mitjançant el carrer de Sant Llorenç 

(amb una secció de pas i girs força limitada) que enllaça amb el carrer Josep Porcar, 
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així com pels viaris interns del municipi. A fi i afecte de què el trànsit de pas i el 

trànsit provenint del nord del municipi no penetri pel viari del casc urbà, i afavorir 

d’aquesta manera les estratègies de reducció del trànsit rodat en el centre, es preveu 

l’obertura d’un vial al marge esquerre de la riera de les Arenes, en continuïtat amb el 

Carrer d’Enric Genescà, que funcionarà com a xarxa bàsica del municipi i que 

reforçarà la vialitat de la carretera de Terrassa a Talamanca. 

 

Aquest viari es planteja de doble carril de circulació, directament vinculat a la trama 

urbana del municipi, i que permetrà l’estructuració de la circulació necessària en el 

centre urbà a fi i afecte de reduir-ne el trànsit de pas i millorar-ne la gestió i l’ús 

(creació d’àrees ambientals, reordenació dels sentits de circulació, vianalització, 

etc.). Es realitza previsió de finançament a l’avaluació econòmica i financera d’aquest 

POUM. 

 

L’obertura d’aquest vial ens permet tenir, a la banda del municipi, un eix que permeti 

una nova connexió N-S (nou vial marge Riera Arenes, C/ Enric Genescà Cortès, Pg 

del Pla, Avda. de Can Marcet) a partir del qual s’estructura el teixit entre el viari del 

centre del municipi i el viari d’accés a les urbanitzacions des del nucli antic del 

municipi. A més a més, com s’ha comentat anteriorment, es preveu l’enllaç d’aquest 

vial amb la xarxa viària del municipi de Terrassa. 

 

CONCLUSIÓ: Es proposa la desestimació de l’al·legació presentada 

  

 
Al·legació 21. 

Josep Argelaguet Badia, Joan Wera Argelaguet  
 

(Núm. 4013 19/09/2006) 
 

- - 

 
Al·legació 22.  

Jaime Rocabert Tormo  
 

(Núm. 4014 19/09/2006) 
 

- - 

 
Al·legació 23. 

Joan Gasto Fabres  
 

(Núm. 4138 19/09/2006) 
 

- - 
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Al·legació 24. 

Associació de Veïns del Pla de Sant Llorenç 
 

(Núm. 4053 21/09/2006) 
 

 
 

Remodelació del Vial del Marge Esquerre i canalització de la Riera de 
Les Arenes 

 Mitjançant la present al·legació, s’interessa per l’associació recurrent, la 

remodelació del Vial del Marge Esquerre de la Riera de les Arenes i, d’altra 

banda, la canalització de la Riera de Les Arenes en el tram que va des de 

Plaça de l'Olivera fins la deixalleria municipal, atès que d’aquesta manera es 

facilitaria l’accés als principals serveis del poble. 

 

 

En consonància amb l’al·legació presentada i de banda de les previsions per 

al nou vial al marge esquerra de la riera de les Arenes per sota de la Plaça 

Sant Jordi incloses al PEU-02, s’han incorporat de forma genèrica a les 

previsions establertes a la fitxa urbanística del PEU-01 – Pla Especial Riera 

de les Arenes i dins les condicions d’ordenació, edificació i ús i els propis 

objectius. 

 

Es recullen a continuació de forma literal algunes de les previsions 

introduïdes i que han de regir en el desenvolupament i redacció del PEU-01 i 

incloses per tant a la documentació per a l’aprovació provisional del POUM:  

 
Objectius del PEU: (...) . Permetre fer accessibles per a l’oci i el passeig els marges 

de la riera i millorar les connexions entre ambdues marges i les trames urbanes 

adjacents (...) 

 

Condicions d’ordenació, edificació i ús: (...) es farà previsió de la nova vialitat a 

incorporar conjuntament amb  la possibilitat de canalització de la Riera en els trams 

en que no ho estigui. (...) 
 

Es considera una estimació parcial de l’al·legació atès que al POUM es fa 

previsió dels aspectes al·legats però aquests hauran de ser valorats i 

desenvolupats mitjançant el planejament derivat, en aquest cas amb la 

figura d’un pla especial urbanístic. 

 

CONCLUSIÓ: Es proposa l’estimació parcial de l’al·legació  

 

 
Al·legació 25. 

Juan Vázquez Diez 
 

(Núm. 4079 22/09/2006) 
 

- - 
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Al·legació 26. 
Joan Badia Font 

 
(Núm. 4081 22/09/2006) 

 

 
Sistema hidrogràfic (HI) 

L’al·legant, en representació del Sr. Enric Mata Tarragó, posa de manifest 

diverses qüestions: 

- En primer lloc, proposa que el POUM inclogui una modificació del 

límit del sistema hidrològic, per tal d’avançar l’anàlisi a l’informe de 

l’ACA. 

- D’altra banda, d’acord amb un estudi annexat, assegura que la part 

de la finca de propietat del seu representat, que es proposa 

qualificar com a 5b, no està afectada per la Llei d’aigües.  

- Afegeix l‘escrit d’al·legacions, que la delimitació del sistema 

hidrogràfic que proposa el POUM, no és justificable en base a 

criteris hidràulics. 

D’acord amb tot l’exposat, demana que es classifiquin com a sòl urbà (clau 

5b) els sòls inclosos al POUM al sistema hidrogràfic (clau HI), ja que afecten 

a la seva finca situada al camí de Can Duran nº7. 

 
 

 

El POUM per a la seva aprovació provisional inclou l’ajust de classificació en 

la direcció apuntada a la proposta inclosa a l’al·legació i d’acord a l’estudi 

hidràulic realitzat i la resta de documentació tècnica aportada. 

 

S’amplia la dotació de sòl urbà en tipologia en unifamiliars aïllades amb 

parcel·la mínima de 2000 m2 (clau 5e) amb la possibilitat de construir un 

nou habitatge i regularitzant d’aquesta forma el límit amb el sòl no 

urbanitzable i el propi sistema hidrogràfic (clau HI) del torrent colindant.  

 

En relació a la qualificació existent en clau 5b i el seu límit amb el sòl de 

sistemes de serveis tècnics en clau TA, en seu del POUM s’ha ajustat la 

seva delimitació en favor a la part interessada i d’acord amb els elements 

inclosos a la darrera cartografia digital utilitzada com a base de treball. 

 

Després de les converses mantingues amb la part interessada es preveu 

així mateix la cessió a la Corporació per la part al·legant de la resta de la 

finca inclosa en la consideració de sistema hidrogràfic (clau HI) 

 
Es considera estimació parcial atès que es recull la modificació de l’àmbit de 

sòl urbà en la direcció de l’escrit presentat però mitjançant una qualificació 

diferent de la relacionada a l’al·legació. 

 
CONCLUSIÓ: Es proposa que s’estimi parcialment l’al·legació  
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Al·legació 27. 

Francesc Xavier Benasco Rodríguez, Núria Flotats Crispi  
 

(Núm. 4086 22/09/2006) 
 

 

Impactes atmosfèrics  (Sorolls i olors) 

Es posa de manifest en el present escrit la necessitat d’una nova adequació 

del tipus d'habitatge a construir, en el Passeig Àngel Guimerà, cantonada 

carrer Pompeu Fabra, a unes condicions acústiques i ambientals 

adequades, atès que actualment hi ha nombroses emissions contaminants, 

com puguin ser el soroll o la pudor dels fums.  

 

 

En primer lloc comentar que pel que fa a l’eix d’Àngel Guimerà, en línies 

generals i en relació a les consideracions pròpiament urbanístiques i de la 

tipologia a edificar en unifamiliars aïllades en parcel·la mínima de 400 m2, el 

POUM manté els criteris de les qualificacions urbanístiques actualment 

vigents respecte al planejament anterior així com la regulació dels 

paràmetres urbanístics de les tipologies d’edificació. 

 

Es considera a més a més que l’eix ja consolidat pel que fa a l’edificació del 

carrer Àngel Guimerà, presenta una seqüència espacial i un caràcter 

específic, molt atractiu i remarcable al paisatge urbà del centre antic de 

Matadepera que des de les consideracions que pertanyen al POUM cal 

conservar. 

 

En qualsevol cas es vol ressaltar que no correspon al POUM fixar les 

qualitats constructives de les edificacions ni el seu dissenys en relació al seu 

comportament davant els sorolls o la pol·lució ambiental. És per a tot allò 

exposat que es considera la desestimació de l’al·legació i que aquest fet no 

s’hauria d’interpretar com un desacord amb l’esperit i el propi contingut de 

l’escrit presentat. En tot cas els comentaris establerts podrien ser d’utilitat 

davant una possible redacció d’ordenances ambientals o de contaminació 

acústica. 

 

CONCLUSIÓ: Es proposa la desestimació de l’al·legació presentada 

 

 
Al·legació 28. 

Mercedes Mir Candela, Tomàs Núñez de la Fuente  
 

(Núm. 4092 22/09/2006) 
 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Al·legació 29. 

Margarita Torres Cáceres  
 

(Núm. 4094 22/09/2006) 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 

 

- 

 
 

Al·legació 30. 
Francesc Aura i Llargués, en nom de la societat Pinya SA  

 
(Núm. 4102 22/09/2006) 

 

 
 
 
 
- 
 
 
 

 

- 

 
Al·legació 31. 

Marc Galí Segués, apoderat d’Aigües de Matadepera SA  
 

(Núm. 4110 25/09/2006) 
 

- - 

 
Al·legació 32. 

Núria Cots i Roumens, Isabel Palomares i Cots  
 

(Núm. 4113 25/09/2006) 
 
 

 

- - 

 
Al·legació 33. 

Anna Serveto i Prat 
 

(Núm. 4115 25/09/2006) 
 

- - 

 
Al·legació 34. 

Míriam Salvador de Rivas  
 

(Núm. 4141 27/09/2006) 
 

- - 

 
Al·legació 35. 

Noemí E.Manuelian Fusté en representació dels senyors Irene Lanaspa 
Giralt i Rosa Forrellat Lanaspa 

 
(Núm. 4144 27/09/2006) 

 

- - 
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Al·legació 36. 

German Navarro Mayora, administrador de la societat Queiran SL 
 

(Núm. 4145 27/09/2006) 
 

 
 
- 
 
 
 

- 

 
Al·legació 37. 

Javier Cunill Solà en representació de la societat Housing 2005 SL 
 

(Núm. 4150 27/09/2006) 
 

 
 
- 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

Al·legació 38. 
 

Javier Cunill Solà en representació de la societat Housing 2005 SL  
(Núm. 4151 27/09/2006) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
- 
 
 
 

- 

 
Al·legació 39. 

Antonio Cabo Téllez en representació de Gestión Inmobiliaria SL i ACT 
inmuebles SL 

 
(Núm. 4152 27/09/2006) 

 

 
 
 
- - 

 
Al·legació 40. 

Arnau Izard Gavarró, Esperança Torredemer i Comerma  
 

(Núm. 4161 27/09/2006) 
 

 

 
 
 
- - 

 
Al·legació 41. 

Marc Galí Segués, apoderat d’Aigües de Matadepera 
  

(Núm. 4164 28/09/2006) 
 

 
 
 
- 

- 
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Al·legació 42. 
Rafael Urgell 

 
(Núm. 4165 28/09/2006) 

 

 
 
 
- 

- 

 
Al·legació 43. 

Mª Isabel Martí Marcet  
 

(Núm. 4166 28/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 

 

 
Al·legació 44. 

Jordi Gutés Garcia en representació de Jaume Gutés Orriols i Pere Gutés 
Orriols 

 
(Núm. 4171 28/09/2006) 

 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 45. 

Enric Genescà Garrigosa  
 

(Núm. 4172 28/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 46. 

Enric Genescà Garrigosa  
 

(Núm. 4173 28/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 47. 

Enric Genescà Garrigosa 
 

(Núm. 4174 28/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 48. 

Rosa Genescà Garrigosa  
 

(Núm. 4175 28/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 49. 

Montserrat Garrigosa Palet  
 

(Núm. 4176 28/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
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Al·legació 50. 

Montserrat Garrigosa Palet  
 

(Núm. 4177 28/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 51. 

Montserrat Garrigosa Palet  
 

(Núm. 4178 28/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 52. 

Antoni Sans i Martín, Montserrat Claret Bausells  
 

(Núm. 4180 28/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 53. 

Jose Luís Resina Navarro, Pronobac SL, Xavier Escudero Rafàs, Fermí 
Ferran, José Galve Asensio, Ignasi Gil-Vernet Huguet, Rosa Maria Mas 

Buxadé, Julia Martínez Fernández, Josep Ortega, Jacint Regués 
 

(Núm. 4181 28/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 54. 

Francesc Verdera i Font en nom propi i en representació de l’Associació de 
Veïns Mariapfaar del Barri de Sant Llorenç 

 
(Núm. 4184 28/09/2006) 

 

 
Riscos d’Inundabilitat 

L’associació al·legant, posa de manifest en el present escrit d’al·legacions, 
d’una banda, l’existència de perill d’inundació, en referència al cabal de la 
Riera d’Arenes, que podria afectar a la zona esportiva municipal adjacent al 
barri de Sant Llorenç (piscines municipals, frontons, halterofilia...); I d’altra 
banda, reivindiquen que les instal·lacions siguin traslladades a un altre indret 
del municipi. 

 

 
Pel que fa a l’abast i tramitació del POUM i  en relació a la delimitació de les 
zones inundables al plànol A.12 de l’informe de sostenibilitat ambiental del 
POUM es pot observar la informació elaborada per l’autoritat hidràulica 
competent (agència catalana de l’aigua) en aquesta matèria. 
 
En qualsevol cas les assignacions d’usos específics de les dotacions 
d’equipaments són indicatives (esportiu, cultural, docent...). Des de la 
normativa urbanística s’explicitarà amb major claredat aquest fet que 
permetrà segons les necessitats i voluntat municipal procedir a optar per una 
tipologia o una altra d’equipaments.   
 
No és per tant un tema que pertanyi a les determinacions del POUM el 
manteniment de les instal·lacions esportives  existents ni el seu trasllat en 
una nova ubicació 
 
CONCLUSIÓ: Es proposa la desestimació de  l’al·legació presentada 
 

 
Al·legació 55. 

Jose Galve Asensio  
 

(Núm. 4185 28/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
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Al·legació 56. 

Jordi Utiel Gómez  
 

(Núm. 4188 28/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 57. 

Joaquim Esquiu i Freixas, president de l’associació de veïns i propietaris 
Drac Parc  

 
(Núm. 4198 28/09/2006) 

 

 
Línies elèctriques d’Alta Tensió 

Sol·licitud de soterrament de les torres elèctriques 
 
El soterrament de les línies elèctriques es preveurà des de la memòria del 
POUM essent així mateix una determinació amb previsió econòmica 
específica a determinar per l’Ajuntament i l’ens gestor de la infraestructura. 

 

 
Al·legació 58. 

Frederic Segura Freixa  
 

(Núm. 4200 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 59. 

Antonia Viade Gracia  
 

(Núm. 4201 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 60. 

Francesc Bacardit i Segués  
 

(Núm. 4202 29/09/2006) 
 

 
Enjardinament cases aïllades 

El sotasignat sol·licita mitjançant el present escrit d’al·legacions, que es 
reculli mitjançant el POUM, la importància dels tancaments i vegetacions 
dels jardins de les cases en tipologia d’edificació aïllada, introduint 
determinacions vinculats des de la pròpia normativa urbanística, tota vegada 
que conformen la gran part d’imatge urbana de Matadepera. 

 
 

En la direcció de l’al·legació presentada s’introduiran a la normativa 
urbanística del POUM noves disposicions amb la voluntat de regular de 
forma més precisa les tanques de les parcel·les amb edificació aïllada així 
com la necessitat de justificar en la sol·licitud del projecte d’obres, mitjançant 
estudi de materials i vegetació, la integració de les tanques a l’entorn més 
proper a fi de contribuir a una imatge més unitària del paisatge urbà. 
 
CONCLUSIÓ: Es proposa l’estimació de l’al·legació  

 
Al·legació 61. 

Francesc Bacardit i Segués  
 

(Núm. 4203 29/09/2006) 
 

 
Vies verdes i mobilitat sostenible 

El Sr. Bacardit, posa de manifest la necessitat d’ampliar el nombre de 
carrers amb vialitat restringida, i d’altra banda, la importància de reforçar les 
vies verdes vies verdes i els CGR. Per l’anterior, adjunta proposta de 
possible incorporació. 

 

 
En la documentació del POUM no s’ha incorporat específicament informació 
referent al tractament i disseny urbà dels diferents espais públics en relació 
a les diferents qualificacions de sistemes de vialitat, espais lliures i xarxes de 
camins. La proposta presentada es considera molt atractiva i es recomana 
sigui utilitzada de base per a la posterior formulació i redacció d’ordenances 
municipals de desplegament del POUM per a definir el caràcter de les 
diferents vies i recorreguts tant per a vianants com per a vehicles i a fi de 
dotar-se a la vegada de solucions constructives i materials que permetin 
garantir una certa imatge unitària al sí del municipi . 
 
(Veure 2.2.1 Comunicacions i Mobilitat de la Memòria Justificativa pàg. 7 
Mobilitat peatonal i Transport Públic)  
 
CONCLUSIÓ: Es proposa la desestimació de  l’al·legació presentada 
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Al·legació 62. 

Francesc Bacardit i Segués  
 

(Núm. 4204 29/09/2006) 
 

 
Model d’ocupació i ordenació urbanística 

Es posa de manifest, mitjançant el present escrit d’al·legacions la 
consideració d’una excessiva presència de zones de qualificació en tipologia 
de cases unifamiliar aïllades, a banda de la  poca utilització de planejament 
derivat i, per últim, els problemes de connectivitat a la part central del 
municipi. En conseqüència, es proposa preveure un Pla Especial que 
englobi la totalitat del sector del centre de Matadepera. S’adjunten propostes 
gràfiques. 

 
 

 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’establir un procés obert a la participació 
ciutadana regulat a la vegada pel propi programa de participació aprovat per 
a la redacció del POUM així com la complexa presència i interrelació dels 
diferents actors particulars i col·lectius que han participat en la redacció del 
Pla es pot afirmar que en alguns dels temes apuntats a la proposta no s’ha 
produït l’acord necessari per a tirar endavant algunes de les qüestions 
plantejades.  
 
D’altra banda la figura d’un Pla Especial que englobi tot el centre es 
considera massa genèrica per afrontar la gran diversitat de situacions a les 
que es podria referir. No sembla la figura amb més executivitat per a 
transformar el centre i al mateix temps es considera pot generar 
inconvenients de gestió i transformació de les iniciatives i sectors ja definits 
al POUM i que podrien arribar a quedar supeditats a la tramitació i aprovació 
de l’esmentat Pla Especial. 
 
CONCLUSIÓ: Es proposa la desestimació de  l’al·legació presentada 

 
 

Al·legació 63. 
David Borràs Cima  

 
(Núm. 4205 29/09/2006) 

 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 64. 

Jose Maria Fernández Corbera  
 

(Núm. 4206 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 65. 

Josep Oriol Vives i Noguera, Manel Vives i Noguera, Joan Vives I Noguera, Maria 
Rosa Vives i Noguera, Eduard Vives i Noguera  

 
(Núm. 4207 29/09/2006) 

 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 66. 

Juan Amat Fontanals  
 

(Núm. 4208 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
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Al·legació 67. 

Rosa María Alvarez, Antoni Bartomeus Fonts, Jordi Dinarès, Ignasi Escudé Buxó, 
Xavier Escudé Gonzàlez, Teresa Blasi Morera, Montserrat Fonolleda i Prats, Roser 
Fonolleda i Prats, María Fonolleda i Prats, Joan Fonolleda i Prats, Francisco Gibert 
Palomero, Mercè Martí Julià, Pere Gregori Colomé, Joan Muñoz Orpí, Montse Vila 

Pablos, Francesca Tort Brutau, Ricard Royo Manent, Carles Royo Tort, Marca Royo 
Tort, Ricard Royo Tort, Àlex Porta Saura, María Antònia Munés Farrçe, Dolors 

Bargués Rodríguez 
 

(Núm. 4209 29/09/2006) 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 68. 

Joan Muñoz Orpí, Montse Vila Pablos  
 

(Núm. 4210 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 69. 

Xavier Escudé Gonzàlez  
 

(Núm. 4211 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 70. 

Francisco Gibert Palmero, Mercè Martí Julià  
 

(Núm. 4212 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 71. 

Josep Bizar Codina  
 

(Núm. 4213 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 72. 

Carles Royo Tort, Marc Royo Tort, Ricard Royo Tort 
 

(Núm. 4215 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
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Al·legació 73. 

Francesca Tort Brutau  
 

(Núm. 4216 29/09/2006) 
 

 
PAU 15 "Torrent del Salt" 

 
Discomformitat amb inclusió de la finca pel PAU 15 "Torrent del Salt". 

 
 

 
En la direcció apuntada a l’al·legació, el POUM per a la seva aprovació 
provisional contemplarà deixar sense efecte i per tant la supressió del sector 
en sòl urbà consolidat PAU-15 / Torrent del Salt atesa la complexitat de la 
seva gestió, l’elevat grau de consolidació i la seva important superfície. 
 
La voluntat de millorar les connexions a banda i banda del torrent cosint les 
trames a banda i banda, així com la iniciativa d’adequar-ne la seva llera com 
a corredor verd per transformar els darreres de parcel·les i del propi torrent 
per raons de manteniment, neteja, seguretat i protecció contra incendis 
segueix plenament vigent en la filosofia del POUM. Es tindrà en compte i 
reconeixerà la seva condició de torrent que es compatible amb el sistema 
d’espais lliures utilitzada plantejant usos del sòl en règim no permanent.  
 
D’aquesta forma caldrà preveure en la mesura d’allò possible la utilització de 
recursos propis de l’Ajuntament a tal efecte. Probablement a fi de permetre 
la continuïtat de la vialitat caldrà recórrer a mecanismes de gestió de sòl 
amparats en l’expropiació. 
 
CONCLUSIÓ: Es proposa que s’estimi parcialment l’al·legació  
 

 
Al·legació 74. 

Albert Vilardell Borràs  
 

(Núm. 4219 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 75. 

Lluís Subirana Tarrés  
 

(Núm. 4221 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 76. 

Joan Antoni Ferran i Sol, president de l’Associació de Veïns Verge de Montserrat  
 

(Núm. 4222 29/09/2006) 
 

 
Remodelació del Vial del Marge Esquerre de la Riera de Les Arenes 

 
Oposició a un nou vial al marge de la Riera de les Arenes. 

 

 
Ateses les consideracions del POUM fonamentades en base a l’interès 
general i el model de poble fixat, si ens fixem purament en la mobilitat i en 
relació a l’estructuració futura de la vialitat resulta altament favorable i 
segurament imprescindible per al millor funcionament del municipi (vies 
urbanes principals) la previsió d’un nou vial paral·lel a la riera que permeti 
evitar o disminuir el trànsit passant pel centre antic del municipi a la vegada 
que possibiliti alliberar la pressió sobre l’eix Sant Llorenç – Porcar de secció 
insuficient i oferir una nova via de penetració alternativa a les zones a cotes 
més elevades del municipi entre d’altres aspectes.  
 
El caràcter concret sobre les condicions de la urbanització, espai públic, 
velocitats i dimensions entre d’altres aspectes es concretarà amb la 
tramitació del sector previst a tal efecte de Pla Especial així com al 
corresponent bàsicament al projecte d’urbanització. L’esperit del POUM no 
és el d’establir necessàriament una via ràpida entenem essent el seu 
disseny compatible amb la previsió d’amortidors o reductors de velocitat 
sobre calçada entre d’altres mesures o possibilitats de disseny. 
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En relació a les al·lusions a la millora de la riera es parteix del supòsit que és 
mitjançant l’ús d’un espai (i en aquest cas caldria afegir l’accés) quan es 
poden donar unes millors condicions per a la seva conservació i 
revalorització. L’obertura es considera doncs lligada i com un element que 
contribuirà a la millora de les condicions de l’espai marge de la riera. 
 
Pel que fa a la seva inclusió a les previsions de l’agenda econòmica – 
financera del POUM, en la documentació per a l’aprovació provisional es 
considerarà. Es tracta en aquest cas doncs d’un error material a esmenar.  
 
CONCLUSIÓ: Es proposa la desestimació de  l’al·legació presentada 
 

 
Al·legació 77. 

Montserrat Genescà Garrigosa, Anna Genescà Garrigosa 
 

(Núm. 4223 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 78. 

Joan Josep Rios Cañellas, administrador de Fetrecas SA  
 

(Núm. 4224 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 79. 
Victor Vasyutin 

 
(Núm. 4225 29/09/2006) 

 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 80. 

Josep Porcar Busquets, en representació d’Oriol Font i Santi Farell  
 

(Núm. 4226 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 81. 

Mercè Font i Carreras, Antonio Colás i Moreno, Jordi Quera i Miró, Francesc Serrat i 
Comerma, Jordi Sellarès, Pere M. Oteo Olivé, Jordi Tremoleda i Rovira 

 
(Núm. 4227 29/09/2006) 

 

 
Paràmetres de densitat màxima 

 
Incloure un paràmetre de densitat màxima de 20 habitatges i una ocupació 

màxima del 20%, d'acord amb un Pla Parcial anterior al POUM. 
 
 

 
Atès el model de poble i els criteris i objectius generals de planejament 
continguts a la memòria justificativa del POUM, en diferents àmbits del 
municipi, especialment aquells colindants o inclosos dins la zona central del 
municipi, s’ha considerant de forma puntual preveure mesures per afavorir 
de forma sensible una major densitat residencial. D’acord als criteris de 
sostenibilitat  en la planificació, la renovació del sòl urbà existent i la voluntat 
de millorar la cohesió social al municipi continguts a la llei d’urbanisme, el 
POUM ha ajustat els paràmetres urbanístics establint com a criteri de 
referència la clau 5a per a aquelles parcel·les pròximes i al voltant de les 
tipologies edificatòries que componen el nucli antic. 
 
Paral·lelament, en el cas que ens ocupa, la modificació correspon a una 
voluntat per regularitzar i sintetitzar en seu del POUM les qualificacions en 
molts casos excessivament heterogènies en àmbit de poca superfícies que 
provenen del PGOU de 1983 i  les successives modificacions i obtenir així 
mateix una imatge més unitària. 
 
CONCLUSIÓ: Es proposa la desestimació de  l’al·legació presentada 
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Al·legació 82. 

Antoni Garcia Riba en representació de l’Agrupació de Defensa Forestal  
(Núm. 4228 29/09/2006) 

 

 
Zones d’interès paisatgístic 

 
Qualificació de la franja Costa del Tet - Montrodon com a parc natural - zona 
d'alt interès ecològic i paisatgístic (clau 25a) o parc natural - zones d'interès 
natural (clau 25b), modificacions en la normativa, a l'informe ambiental, etc. 

 

 
En el cas que l’Ajuntament sol·liciti l’ampliació del Parc Natural en el sentit 
apuntat a l’al·legació correspon la  seva acceptació a la Diputació de 
Barcelona com a responsable de la gestió i manteniment del Parc. En 
qualsevol cas des del POUM s’ha considerat suficient el grau de protecció 
atorgat (Parc Natural Municipal d’Interès Ecològic i Paisatgístic. Clau 24 
“veure Art. 202 i 203 de les Normes Urbanístiques”) ja amb majors 
restriccions respecte l’anterior condició i en tot cas l’esperit del Pla en aquest 
sentit és decididament el de preservar de qualsevol transformació 
urbanitzadora i de qualsevol edificació. En tot cas davant els temors 
manifestats d’un hipotètic supòsit de requalificació que hauria de ser verificat 
i validat per l’Ajuntament tant la tramitació com la seva inconveniència es 
considera molt similar en les categories de sòl plantejades. Afegir igualment 
que en el cas d’espais lliures esmentats (el Pujol...) es tracta de propietats 
municipals. 
 
Des del POUM s’ha volgut mantenir la potestat de l’Ajuntament de facilitar 
en cas que sigui imprescindible la tramitació d’alguna intervenció vinculada a 
infraestructures de serveis tècnics. 
 
Els indrets esmentats en relació a la proposta de clau 21 corresponen a 
espais ja inclosos al domini del Parc Natural i per tant no s’ha considerat 
convenient la seva exclusió. En tot cas els conreus existents són 
compatibles amb la normativa del Parc Natural annexa a les normes 
urbanístiques del POUM. 
 
En relació a les al·legacions referents a la normativa i l’informe de 
sostenibilitat ambiental es considera incorporar algunes de les propostes 
recollides a l’al·legació. 
 
No es considera incorporar les àrees de prevenció i control de grans 
incendis forestals dissenyades per l’ADF com a categoria de sòl específica 
dins el sòl no urbanitzable. 
 
ANNEXAR a POUM part normativa del Pla de millora prevenció d’incendis.  
 
CONCLUSIÓ: Es proposa que s’estimi parcialment l’al·legació    
 

 
 
 

Al·legació 83. 
Magdalena Comerma Armengol  

 
(Núm. 4229 29/09/2006) 

 

 
 
 
- 

 
 
- 
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Al·legació 84. 

Maria Lluïsa Salvadó Ribera, superiora provincial de l’Institut Germanes Sagrada 
Família d’Urgell, titular de la Residència i la llar d’infants Sagrada Família  

 
(Núm. 4230 29/09/2006) 

 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 85. 

Manuel Cañameras Soler, PIBOL SA  
 

(Núm. 4231 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 86. 

Salvador Espinall Carbonell, Alicia Alia González  
 

(Núm. 4232 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 87. 

Greenergy Natura SL 
 

(Núm. 4233 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 88. 

Antoni Parera Gusi representant de la societat Urbanització Verge de Montserrat SA  
 

(Núm. 4234 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 89. 

Jan Baca, Francesc Bacardit, Joan Folch, Genís Gamell  
 

(Núm. 4235 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
 
 
 

Al·legació 90. 
Leonardo Berini Aytés  

 
(Núm. 4237 29/09/2006) 

 

 
 
 

Model d’ocupació i ordenació urbanística 
 

Diferents consideracions especialment referents a les condicions i 
paràmetres urbanístics de la zona en unifamiliars aïllades en clau 5b. 

 

 
Atès el model de poble i els criteris i objectius generals de planejament 
continguts a la memòria justificativa del POUM, en diferents àmbits del 
municipi, especialment aquells colindants o inclosos dins la zona central del 
municipi i de forma més selectiva i menys intensa a les zones d’urbanització 
disperses en zones mitges i altes, s’ha considerant de forma puntual 
preveure mesures per afavorir de forma sensible una major densitat 
residencial. D’acord als criteris de sostenibilitat  en la planificació, la 
renovació del sòl urbà existent i la voluntat de millorar la cohesió social al 
municipi continguts a la llei d’urbanisme, el POUM ha ajustat els paràmetres 
urbanístics per a les diferents qualificacions. 
 
Entre d’altres mesures es vol fer front a la reversió del model poc sostenible 
que avui en dia suposa el cas de Matadepera. Esmentar així mateix la 
potestat de l’Ajuntament per a la redacció del planejament d’acord als 
mecanismes i disposicions establertes per la legislació. 
 
CONCLUSIÓ: Es proposa la desestimació de  l’al·legació presentada  
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Al·legació 91. 

Enric Vilarrubias Angulo  
 

(Núm. 4238 29/09/2006) 
 

 
Model d’ocupació i ordenació urbanística 

 
Mateixes consideracions que l’al·legació 90 

 

Mateixa resolució que a l’al·legació 90 

 
Al·legació 92. 

Pere Sanz Gorina  
 

(Núm. 4239 29/09/2006) 
 

 
Model d’ocupació i ordenació urbanística 

 
Mateixes consideracions que l’al·legació 90 

 

Mateixa resolució que a l’al·legació 90 

 
Al·legació 93. 

Maria Teresa Armengol Vallès  
 

(Núm. 4241 29/09/2006) 
 

 
Mobilitat 

 
Restitució del traçat original del Camí dels Monjos. 

 

 
Entenem que la desviació realitzada amb anterioritat a l’inici de redacció del 
POUM correspon a la voluntat d’ordenació i millora de la pròpia xarxa viària i 
les comunicacions del municipi, intervencions d’altra banda imprescindibles 
per a l’actualització i desenvolupament de les pròpies necessitats dels 
ciutadans i ciutadanes de Matadepera en favor de l’interès general. El cas 
que ens ocupa entenem suposa un exemple de regularització de la trama de 
carrers en aquest final del nucli urbà ateses la necessitat de preveure una 
vialitat de tancament conjuminada amb les condicions topogràfiques 
implícites. Així mateix aquest tipus d’actuacions no són necessàriament 
incompatibles amb el manteniment dels valors històrics i culturals del 
municipi. En molt casos de municipis es dona la renovació i canvi de 
caràcter d’antics camins o carreteres nacionals a l’hora d’abordar els nous 
ordenaments a futur. 
 
Entenem igualment que les pròpies ordenances i el pla de protecció 
d’incendis de Matadepera prenen en consideració el manteniment i 
conservació del camins. 
 
CONCLUSIÓ: Es proposa la desestimació de  l’al·legació presentada  

 
 

Al·legació 94. 
Anna Armengol Vallès  

 
(Núm. 4242 29/09/2006) 

 

 
Mobilitat 

 
 

Mateixes consideracions que l’al·legació 93 
 

Mateixa resolució que a l’al·legació 93 

 
Al·legació 95. 

Rosa Argemí Berenguer en nom de Maria Rosa Sans 
 

(Núm. 4243 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
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Al·legació 96. 

Joan Morera i Puig, en nom de Proramcar SL  
 

(Núm. 4244 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 97. 

Montserrat Argemí Berenguer, en nom de Maria Rosa Sans 
 

(Núm. 4245 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 
 

 

 
Al·legació 98. 

Iago Otero Armengol, en nom del Consell Local de Medi Ambient de Matadepera  
(Núm. 4247 29/09/2006) 

 

Informe de Sostenibilitat Ambiental 
 

Diferents consideracions (Veure Annex IV de la present Memòria 
Ambiental). 

 

 
En relació a les consideracions de l’al·legació sobre la memòria descriptiva, 
aquestes seran introduïdes íntegrament a la documentació de l’aprovació 
provisional de POUM corregint els errors materials manifestats. 
 
Pel que fa als comentaris de la memòria justificativa es precisaran els 
objectius enumerats atenent  i sense detriment d’altres components i 
principis que inspiren el POUM. 
 
Respecte els comentaris de la documentació gràfica en el cas que 
l’Ajuntament sol·liciti l’ampliació del Parc Natural en el sentit apuntat a 
l’al·legació correspon la  seva acceptació a la Diputació de Barcelona com a 
responsable de la gestió i manteniment del Parc. En qualsevol cas des del 
POUM s’ha considerat suficient el grau de protecció atorgat ja amb majors 
restriccions respecte l’anterior condició (Parc Natural Municipal d’Interès 
Ecològic i Paisatgístic. Clau 24 “veure Art. 202 i 203 de les Normes 
Urbanístiques”) i en tot cas l’esperit del Pla en aquest sentit és decididament 
el de preservar de qualsevol transformació urbanitzadora i de qualsevol 
edificació. En tot cas davant els temors manifestats d’un hipotètic supòsit de 
requalificació que hauria de ser verificat i validat per l’Ajuntament tant la 
tramitació com la seva inconveniència es considera molt similar en les 
categories de sòl plantejades. Afegir igualment que en el cas d’espais lliures 
esmentats (el Pujol...) es tracta de propietats municipals. 
 
Des del POUM s’ha volgut mantenir la potestat de l’Ajuntament de facilitar 
en cas que sigui imprescindible la tramitació d’alguna intervenció vinculada a 
infraestructures de serveis tècnics. 
 
Els indrets esmentats en relació a la proposta de clau 21 corresponen a 
espais ja inclosos al domini del Parc Natural i per tant no s’ha considerat 
convenient la seva exclusió. En tot cas els conreus existents són 
compatibles amb la normativa del Parc Natural annexa a les normes 
urbanístiques del POUM. 
 
En relació a les al·legacions referents a la normativa i l’informe de 
sostenibilitat ambiental es considera incorporar algunes de les propostes 
recollides a l’al·legació. 

 



    
MARÇ 2007              MEMÒRIA AMBIENTAL PÀGINA - 34 -

 

 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA 

DIRECCIÓ DEL PROJECTE:    

COMISSIÓ DE TREBALL DEL PLA 

EQUIP REDACTOR 

 

 

 

Organisme Contingut ambiental 
(Vector Ambiental) Resultat/Incorporació al POUM 

 
Al·legació 99. 

Salvador Turu i Segura 
 

(Núm. 4248 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 100. 

Núria Ribó Baratau, Francesca Ribó Baratau  
 

(Núm. 4249 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 101. 

Jaume Freixa i Fontanals, en nom de Mercè Fontanals Alegre  
 

(Núm. 4251 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 102. 

Sebastián Novillo Gómez  
 

(Núm. 4255 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 103. 

Mª Carme Bracons Gonzàlez  
 

(Núm. 4256 29/09/2006) 
 

 
Qualificació urbanística de zones vulnerables 

 
Disconformitat amb qualificació urbanística zona R "Riera"d’acord al 
planejament de 1983 i inclusió al nou planejament com a zona amb 
aprofitament, o bé clau VP3 dins un sector de planejament o bé preveure la 
seva expropiació. 

 

 
A nivell de gestió i malgrat es pugui tractar d’una opció favorable per als 
interessos comuns, no es considera possible adscriure la finca a cap sector 
de planejament.  
 
D’altra banda i atesos els criteris per als àmbits de torrents del POUM, tant 
la complicada orografia i accessibilitat com el risc potencial d’inundacions 
fan inviable la seva inclusió en una zona de sòl urbà apte per a èsser 
edificada. 
 
CONCLUSIÓ: Es proposa la desestimació de  l’al·legació presentada 
 

 
 

Al·legació 104. 
Roser Riba Casas  

 
(Núm. 4258 29/09/2006) 

 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 105. 

Santiago Salvador Traver en nom de Colette Sicard Saur  
 

(Núm. 4259 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
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Al·legació 106. 

Juan Lao Hernández en nom de la societat Braker y Conei SL, Ramona Mulinari 
Florencia  

 
(Núm. 4260 29/09/2006) 

 

 
Finques en sòl no urbanitzable 

 
Possibilitat de segregació de les finques ubicades en la zona qualificada de 
valor agrícola. 

 

 
En el cas de finques de sòl no urbanitzables incloses dins l’àmbit del Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac s’estarà a les disposicions 
determinades al Pla Especial del Parc que s’adjunta amb caràcter indicatiu a 
l’annex primer de les normes urbanístiques del POUM. 
 
En tot cas la segregació de finques en sòl no urbanitzable no es tracta d’una 
mesura a considerar des del POUM  atès les previsions i disposicions que 
n’efectua la corresponent legislació sectorial tant per finques agrícoles com 
forestals i sempre en relació a les unitats mínimes de conreu. 
 
Al catàleg de masies entenem es pot permetre la previsió de més d’un 
habitatge en una edificació existent. per exemple en relació a la unitat 
mínima de conreu.  
 
CONCLUSIÓ: Es proposa la desestimació de  l’al·legació presentada 

 
 

Al·legació 107. 
Joaquim Gil Sellarès en nom del Club de Golf la Mola  

 
(Núm. 4264 29/09/2006) 

 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 108. 
Rafael Barbe Rubí  

 
(Núm. 4265 29/09/2006) 

 

 
Marge Esquerre de la  Riera de les Arenes 

 
Disconformitat amb vial marge Riera de les Arenes. 

 

 
L’Ajuntament té la potestat per a la redacció i presa de decisions referents a 
l’ordenament urbanístic del municipi donant compliment a la legislació vigent 
i entre d’altres aspectes respectant els mecanismes previstos per a la 
participació ciutadana i el programa del POUM aprovat en aquesta direcció.  
 
El cas de l’àmbit i contingut de l’al·legació ha estat objecte de discussió amb 
ciutadans i representants del consistori així com de valoració tècnica durant 
el procés de redacció proposant-se diferents alternatives i models 
d’ordenació per a la totalitat de l’àmbit objecte d’aquesta al·legació recollit al 
sector de Pla Especial (PEU-02) del POUM. En aquest cas ha estat la 
necessitat – atesa la representació i equilibri entre forces -  i la voluntat 
d’arribar a un acord a nivell polític  des de les diferents forces que componen 
l’Ajuntament de Matadepera el que ha determinat la solució finalment 
adoptada en favor de l’interès general. 
 
CONCLUSIÓ: Es proposa la desestimació de  l’al·legació presentada 
 

 
Al·legació 109. 

Gemma Junquera Bernal  
 

(Núm. 4266 29/09/2006) 
 

 
Marge Esquerre de la  Riera de les Arenes 

 
Mateixes consideracions que l’al·legació 108 

 

Mateixa resolució que a l’al·legació 108 
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Al·legació 110. 

Josep Closa Más, Rosa Farrés Girbent, Joan Real Español, Mª Rosa Gibert Mayoral, 
Immaculada Serra Salvat, Salvador Espinall Carbonell, Mª Rosa Planell Salvador, 
Alfons Alcaraz Alcaraz, Maria Marta Martí Burjons, Assumpció Borrel Diego, Josep 

Pardellans Mas, Ricart Sagalés Vives, Joan Elias Matas, María Teres Torrella Martín-
Pintado, Mercedes Escorihuela Obach, Santiago Babero Vall-llovera, Ramon 

Fontseca Ballart, Rosa María Montfort Viladomat, Joaquina Alsina Argemí, Federico 
Alsina Argemí, Antoni Majó i Dalmau, Manuel Montagut Orriols, Ramon Casasayas 
Iranzo, Isabel Renom Roca, Ángela Vives Esquitino, Miquel Benet Miró, Eduardo-

José Pujol Masclans, Mercé Barella Civit, Eugeni Piñol Sanllehí, Ignacio Gros Florido, 
Joaquín Rodríguez Fontes, Pilar Margarit Casas, Josep Grané Mitjana, Maria 
Asunción Boguñà Colilles, Teresa Mora Corbera, Montserrat Estrejer Viader, 

Joaquima Valls Font, Jaime Rocabert Tormo 
 

(Núm. 4267 29/09/2006) 
 

 
Marge Esquerre de la  Riera de les Arenes 

 
Mateixes consideracions que l’al·legació 108 

 

Mateixa resolució que a l’al·legació 108 

 
Al·legació 111. 

Antoni Gili Sarda en nom de Avenidas de Terrassa SA i Supermercado Cape SA 
 

(Núm. 4268 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 112. 
Nora Barata Martí  

(Núm. 4322 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 
 

Al·legació 113. 
Nora Barata Martí  

 
(Núm. 4323 29/09/2006) 

 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 114. 

Josep Vall Royuela en nom de Servidepor SL  
 

(Núm. 4324 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 115. 

Carles Pareja i Lozano en representació de Mercedes Nubiola Sostres 
 

(Núm. 4325 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
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Al·legació 116. 

Jordi Cáceres Gasol en representació de José Lladó López, Alba Guiu Farrús, Jordi 
Soms Aparicio, Fernando Barba Arch, Gertrudis Ribera Casanovas, Luis Tarin 

Cardona, Concepción Rosell Pastor, José de las Heras López, Pilar Ferrer Sánchez, 
Jordi Estany Pradas, José Piza Garriga, Maria Mercedes Font Utset, Antonio Escudé 

Torrente, Ángeles Comerma Lluch, Mara Natacha Soms Ferrer, Begoña Soms 
Ferrer, Sonia Soms Ferrer, Ana Maria Comerma Mas, Maria Esperanza Vinyals 

Comerma, Julia VInyals Comerma Mas, Maria Montserrat Vinyals Comerma, Álvaro 
Vinyals Comerma, Silvia Alsina Palos, Ignacio Dinarès, Jaume Andreu, Rosa Pomés 

Doménech, Ferran Barba Moya 
 

(Núm. 4326 29/09/2006) 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 117. 

Anna Duch Renom  
 

(Núm. 4327 29/09/2006) 
 

 
Marge Esquerre de la  Riera de les Arenes 

 
Mateixes consideracions que l’al·legació 108 

 

Mateixa resolució que a l’al·legació 108 

 
Al·legació 118. 

Àngels Gil-Vernet i Huguet en nom d’Albert Millan Florensa 
 

(Núm. 4328 29/09/2006) 
 

 
Límit de protecció ambiental (PA) 

 
Disconformitat amb qualificació urbanística clau 5c (PA). 

 

 
En relació a les qualificacions amb el distintiu PA el POUM estableix una 
franja de protecció del contacte no només amb el Parc Natural sinó també 
amb la resta de sòl no urbanitzable. En el seu conjunt es tracta de zones 
especialment sensibles davant el medi ambient i el paisatge urbà atesa la 
seva condició de zones de contacte i que per tant poden portar associat un 
impacte negatiu sobre la resta del municipi. La delimitació es fa atenent a un 
estudi síntesi de diferents vectors com ara el de les pendents mitjanes, les 
alçades absolutes, impacte visual des del fons de la vall, la presència de sòl 
vacant així com les unitats de gestió i barris existents. 
 
En el cas específic que ens ocupa a més a més d’allò exposat no es pot 
determinar la consideració i validació d’un cas singular al no estar permès 
per l’ordenament jurídic i a fi de no incòrrer en el supòsti de clàusules de 
dispensació. 
 
CONCLUSIÓ: Es proposa la desestimació de  l’al·legació presentada 
 

 
Al·legació 119. 

Àngels Gil-Vernet i Huguet en nom de Francisca Genescà Garrigosa  
 

(Núm. 4329 29/09/2006) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 120. 

Ferran Córdoba Jiménez  
 

(Núm. 4321 i 4502 30/09/2006 i 11/10/06) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
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Al·legació 121. 

Joaquim Pasqual i Canals en representació de la Comissió Executiva de l’Agrupació 
de Matadepera PSC  

 
(Núm. 4281 02/10/2006, fora de termini) 

 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 122. 

Joaquim Pasqual i Canals  
 

(Núm. 4282 02/10/2006, fora de termini) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 123. 

Angels Bugatell i Martínez en nom de Egara Recursos y Promociones SL  
 

(Núm. 4330 02/10/2006, fora de termini) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Al·legació 124. 

Àngels Gil-Vernet i Huguet en nom d’Ignasi Gil-Vernet i Huguet i Rosa Maria Mas 
Buxadé  

 
(Núm. 4331 04/10/2006, fora de termini) 

 

 
Límit de protecció ambiental (PA) 

 
Disconformitat amb la qualificació urbanística 5d (PA), i passar-la a A5,2a o 

tornar el 5d (PA) als paràmetres de l'anterior pla. 
 
 

D’acord amb el raonament presentat, el POUM preveu introduir una nova 
qualificació urbanística per tipologia d’edificació unifamiliar aïllada en sòl 
urbà dins el límit de protecció ambiental (amb el distintiu PA) amb parcel·la 
mínima de 1500 m2. 

 

 
Al·legació 125. 

Joaquim Pascual Canals  
 

(Núm. 4501 16/10/2006, fora de termini) 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 
Altres 126. 

M. Isabel Collell Viñas  
 

(Núm. 1454 27/03/2006) 
 

 
Mobilitat 

 
Creació d'una nova via d'accés que descongestioni el trànsit el passeig 

d'Àngel Guimerà. 
 

 
En direcció d’allò exposat a l’al·legació es troba en les consideracions del 
POUM la previsió de nova vialitat que permeti reduir el trànsit passant pel 
centre del municipi que afecta entre d’altres casos als veïns del carrer Àngel 
Guimerà. 
 
El cas del contingut de l’al·legació ha estat objecte de discussió amb 
ciutadans i representants del consistori així com de valoració tècnica durant 
el procés de redacció proposant-se diferents alternatives concretades entre 
d’altres mesures amb la previsió de nou vial rodat al marge esquerra de la 
riera de les Arenes, recollit al sector de Pla Especial (PEU-02) del POUM. 
 
CONCLUSIÓ: Es proposa que s’estimi parcialment l’al·legació 
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2.4 Incorporació de criteris mediambientals dins de la Normativa urbanística  

 

El POUM de Matadepera ha incorporat en la seva normativa urbanística criteris mediambientals per tal de 

desenvolupar un urbanisme sostenible, des del punt de vista de la utilització racional del territori. 

Concretament, els articles de la normativa urbanística que són de caire ambiental o que fan referència a aspectes 

ambientals són els següents (veure document normativa urbanística del POUM): 

 

TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

CAPÍTOL II: DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA GENERAL 

Art. 15. Desenvolupament del Pla en Sòl no Urbanitzable 

Art. 16. Desenvolupament del pla respecte dels sistemes generals 

Art. 20. Catàleg de béns a protegir 

CAPÍTOL III: GESTIÓ, EXECUCIÓ I SEGUIMENT DEL POUM 

Art. 35. Estudis d'impacte ambiental 

TÍTOL II: RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

CAPÍTOL II: REGULACIÓ DETALLADA DELS SISTEMES 

SECCIÓ PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 75. Protecció dels sistemes 

SECCIÓ QUARTA: SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 

Art. 90. Sistema d’espais lliures. Definició i característiques generals  

Art. 91. Condicions d’ús i subgrups d’espais lliures, zones verdes. Claus VP1, VP3  

Art. 92. Usos i condicions que han de complir els Parcs. Clau VP1  

Art. 93. Usos i condicions que han de complir els Jardins urbans. Clau VP3  

Art. 94. Traspàs d’ús de parcs a jardins urbans  

Art. 95. Sistema hidrogràfic. Clau HI. Definició i característiques principals 

CAPÍTOL III: REGULACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ 

SECCIÓ QUARTA: CASES UNIFAMILIARS AÏLLADES. CLAU 5 

Art. 161. Límit de protecció ambiental (PA). Claus 5b (PA), 5c (PA), 5d (PA) i 5e (PA) 

CAPÍTOL V. REGULACIÓ DETALLADA DE SÒL NO URBANITZABLE 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 194. Definició i tipus.  

Art. 195. Delimitació i ordenació del sòl no urbanitzable.  

Art. 196. Desenvolupament del POUM en el sòl no urbanitzable. 

SECCIÓ SEGONA: AGRÍCOLA DE VALOR. CLAU 21 

Art. 197. Definició  

Art. 198. Condicions d’ús  

Art. 199. Protecció de l’arbrat i el paisatge  

Art. 200. Limitacions de la propietat  

Art. 201. Condicions d’edificació  

SECCIÓ TERCERA: PARC NATURAL MUNICIPAL D’INTERÈS ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC. CLAU 24 

Art. 202. Definició  

Art. 203. Condicions d’ús  

SECCIÓ QUARTA: PARC NATURAL. CLAU 25 

Art. 204. Definició  

Art. 205. Definició de les Zones d’alt interès ecològic i paisatgístic. Clau 25a  

Art. 206. Condicions d’ús de les Zones d’alt interès ecològic i paisatgístic. Clau 25a  

Art. 207. Limitacions als usos de les Zones d’alt interès ecològic i paisatgístic. Clau 25a  

Art. 208. Limitacions a l’edificació de les Zones d’alt interès ecològic i paisatgístic. Clau 25a  

Art. 209. Aprofitaments forestals de les Zones d’alt interès ecològic i paisatgístic. Clau 25a  

Art. 210. Definició de les Zones d’interès natural. Clau 25b  

Art. 211. Condicions d’ús de les Zones d’interès natural. Clau 25b  

Art. 212. Condicions tècniques dels aprofitaments forestals a les Zones d’interès natural. Clau 25b  

Art. 213. Condicions tècniques dels camins i pistes vinculats a la gestió forestal a les Zones d’interès natural. Clau 

25b  

Art. 214. Actuacions en terrenys forestals a les Zones d’interès natural. Clau 25b  

Art. 215. Plans tècnics de gestió i millora forestal a les Zones d’interès natural. Clau 25b  

Art. 216. Ajuts a la propietat forestal a les Zones d’interès natural. Clau 25b  

Art. 217. Usos admesos a les edificacions de les Zones d’interès natural. Clau 25b  

Art. 218. Condicions de la intervenció a edificis de les Zones d’interès natural. Clau 25b  

Art. 219. Definició de les Zones agrícoles. Clau 25c  

Art. 220. Usos admesos als terrenys de les Zones agrícoles. Clau 25c  

Art. 221. Usos admesos als edificis de les Zones agrícoles. Clau 25c  

Art. 222. Condicions de les actuacions als edificis de les Zones agrícoles. Clau 25c  

Art. 223. Ajuts a les explotacions familiars agràries a les Zones agrícoles. Clau 25c  

TÍTOL III: ORDENANCES DE VOLUM I USOS 

CAPÍTOL I: ORDENANCES D’EDIFICACIÓ 

SECCIÓ PRIMERA: NORMES APLICABLES A TOTS ELS TIPUS D’ORDENACIÓ 

Art. 230. Jardins privats i criteris d’enjardinament 

TÍTOL IV. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI  

Art. 290. Objectius i naturalesa de la protecció.  

Art. 291. Protecció de béns. 

Art. 292. Catàleg de masies i cases rurals.  

Art. 293. Intervencions en els elements del Catàleg  

Art. 294. Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic  
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ANNEXOS NORMATIUS 

ANNEX PRIMER: MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI FÍSIC I DEL PAISATGE DE 

L'ESPAI NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC  

CAPÍTOL I. NATURALESA, ÀMBIT I CONTINGUT DEL PLA ESPECIAL  

CAPÍTOL II. NORMES GENERALS: INTERVENCIÓ I ÚS DE L'EDIFICACIÓ  

CAPÍTOL III. NORMES GENERALS: USOS I ACTIVITATS ALS SÒLS 106 

CAPÍTOL IV. PROTECCIÓ DELS ELEMENTS NATURALS I DEL PAISATGE  

CAPÍTOL V. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES DE LA ZONA D'INTERÈS NATURAL  

CAPÍTOL VI. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES DE LA ZONA D'ALT INTERÈS ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC 

CAPÍTOL VII. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES DE LA ZONA AGRÍCOLA  

CAPÍTOL VIII. DETERMINACIONS A LA XARXA BÀSICA DE VIES I CAMINS  

CAPÍTOL IX. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES DE LA XARXA BÀSICA D'EQUIPAMENTS  

CAPÍTOL X. FUNCIONAMENT I GESTIÓ. RÈGIM JURÍDIC  

DISPOSICIONS FINALS  

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

ANNEX SEGON: RELACIÓ D’ESPÈCIES VEGETALS A CONSIDERAR   

ESPÈCIES QUE PEL SEU INTERÈS ESPECÍFIC, PER DETERMINADES CARACTERÍSTIQUES 

FENOLÒGIQUES O PER QÜESTIONS DE PAISATGE NO S’HAURIEN DE TALLAR EN PARCEL·LES AMB 

TERRENY FORESTAL  

LLISTA D’ESPÈCIES AMB COMPORTAMENT BIOINVASOR I PRINCIPALS PROBLEMES AMBIENTALS 

ASSOCIATS  

CLASSIFICACIÓ DE LES ESPÈCIES SEGONS LLUR INFLAMABILITAT  

LLISTA D’ESPÈCIES AMB BAIXA INFLAMABILITAT QUE ES PRIORITZARAN 

 

La normativa del present POUM contempla les àrees amb valors susceptibles de preservació del municipi com és 

el cas de l’àrea de la Costa del Tet i el Mont-rodon (a excepció d’un petit fragment proper a la carena dels 

Monjos, el turó del Pujol i la zona del forn del Corcola i el forn del camí vell del Girbau que són qualificats com a 

sòl urbà, concretament com a espais lliures/zones verdes o parcs. El torrent d’Abeuradors i el torrent de Can Solà 

(amb un dels seus afluents) són inclosos a la categoria de sistema hidrogràfic). El POUM qualifica la major part 

de la franja compresa entre la Costa del Tet i el Mont-rodon com a sòl no urbanitzable  Parc Natural Municipal 

d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24), i preveu atorgar a aquest sòl una protecció semblant a la de les Zones 

d’interès natural compreses al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt. Aquest tema es tracta dins del CAPÍTOL V  

on es tracta de la regulació detallada del sòl no urbanitzable i de les disposicions específiques al sòl d’interès 

ecològic i paisatgístic concretament, als següents apartats de la normativa: dins de les disposicions generals, 

SECCIÓ PRIMERA, dins de les disposicions específiques, SECCIÓ SEGONA, TERCERA i QUARTA, i dins dels 

ANNEXES NORMATIUS.   

 

 

Art. 202. Definició 
 

1. La qualificació de sòl parc natural municipal d’interès ecològic i paisatgístic inclou el terrenys forestals que no 

estan compresos dins del Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac i que formen importants extensions boscoses 

amb contacte al Parc. 

 

2. La protecció d’aquests espais, és totalment necessària per mantenir la vida ecològica i conservar els valors 

estètics, històrics i culturals del paisatge rural. Al mateix temps que permet una millor protecció del Parc Natural i 

permet fomentar el paper de corredor ecològic dels espais del municipi entre el Parc i la resta del territori. 

  

3. El POUM preveu atorgar a aquest sòl una protecció semblant a la de les Zones d’interès natural (clau 25b), 

compreses dins del Parc Natural. 

 

Art. 203. Condicions d’ús 
 

Les condicions generals d’ús per aquesta zona seran les mateixes que les establertes en la zona d’interès 

natural (clau 25b), però s’estableixen unes tipologies d’ús bàsiques: 

 

a) Els aprofitaments forestals es realitzaran dins dels límits compatibles amb el principi bàsic de 

persistència, conservació i millora de les masses forestals. L’aprofitament forestal s’ha de realitzar 

sempre i quan, no comprometi les possibilitats de desenvolupar una gestió forestal encaminada a 

mantenir la biodiversitat i el paisatge i a la prevenció de grans incendis forestals. 

 

b) La repoblació, la conservació i el tractament silvícola i els treballs complementaris que tinguin per 

objecte la restauració forestal i la millora dels terrenys afectats per incendis, els erms i els degradats per 

altres causes, sempre que presentin característiques adients per a la seva reforestació. Es permetrà la 

recuperació d’antics camps de conreu per mitjà d’artigues controlades. Es permetran les pràctiques 

ramaderes, sempre que aquestes no siguin causa de deteriorament, empobriment del bosc o d’erosió, 

d’acord amb el que estableix la legislació vigent. 

 

c) S’afavorirà el roure i l’alzina en les tallades de selecció de l’arbrat. Les espècies potencials de roures al 

municipi de Matadepera són: el roure martinenc (Quercus humilis) i el roure cerrioide (Quercus 

cerrioides). El roure cerrioide és l’híbrid entre el martinenc i el de fulla petita (Quercus faginea). El roure 

és una espècie a mantenir ja que juntament amb l’alzina (Quercus ilex), són les espècies potencials 

típiques dels ambients mediterranis característics de la zona del municipi de Matadepera i del Parc 

Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac. 
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A més a més d’aquestes espècies es poden afavorir altres associades a les comunitats d’alzinar amb 

roureda i les que es determinen a l’Annex 1: Espècies que pel seu interès específic, per determinades 

característiques fenològiques o per qüestions de paisatge no s’haurien de tallar en parcel·les amb terreny 

forestal de l’Informe del Consell Assessor Urbanístic de Medi Ambient i Sostenibilitat, com poden ser: 

 

 Estepes (Cistus sp.) 

 Llentiscle (Pistacea lentiscus) 

 Arboç (Arbutus unedo) 

 Pinassa (Pinus nigra) 

 Galzeran (Ruscus aculeatus) 

 Boix grèvol (Ilex aquifolium) 

 Pi blanc (Pinus halpensis) 

 

 

d) No s’admet la repoblació amb espècies exòtiques o aquelles que siguin alienes a l’ecosistema. 

 

e) Es prohibeix tot tipus d’edificació en les zones de sòl d’interès ecològic i paisatgístic exceptuant aquells 

casos que vagin relacionats amb les activitats agropecuàries extensives tradicionals desenvolupades en 

la finca i a l’entorn de Matadepera i Sant Llorenç del Munt. No s’admetran instal·lacions de ramaderia 

intensiva. 

 

 

En relació als principis establerts al Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, i en relació a l’imminent entrada en vigència del nou codi tècnic de 

l’edificació (CTE), a la corresponent normativa urbanística del POUM s’han introduït aportacions, recomanacions i 

mesures en relació al medi ambient, l’eficiència energètica i criteris de sostenibilitat ambiental en 
l’edificació (criteris o recomanacions ambientals contemplades ja a l’apartat 5 de l’ISA). També s’han pres en 

consideració les actuacions i bones pràctiques en la jardineria per a la gestió d’espais enjardinats, tant privats 

com públics (criteris o recomanacions ambientals contemplades ja a l’apartat 5 de l’ISA). D’aquesta forma i amb 

posterioritat a l’aprovació definitiva del POUM, quedarà apuntada i oberta la possibilitat de redactar ordenances 

ambientals específiques que aprofundeixin de forma exclusiva en determinacions referents al medi ambient i la 

sostenibilitat. 

 

Propostes d’ordenança minimització consum d’aigua i l’utilització d’energia solar (documentació annexada 

a l’ISA “Annexes III i IV”) El Tractament normatiu urbanístic del POUM de Matadepera inclou obligatorietats de 

criteris sostenibles d’edificació i d’eficiència energètica, ús d’alternatives tals com la obligatorietat d’incloure 

l’energia solar en les edificacions, programa d’estalvi d’aigua, orientació de les edificacions i ús de materials, 

promoció del compostatge a l’àmbit domèstic, etc. 

Finalment, la normativa urbanística del present POUM ha ajudat a potenciar els actius municipals, tots ells molt 

relacionats amb la relació amb el paisatge i els ambients urbans i naturals de qualitat que ha preservat, entre ells 

a destacar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i la zona de la Costa del Tet - Mont-rodon així com, 

ha ajudat a l’adaptabilitat del paisatge urbà existent i protegir el patrimoni cultural del municipi de Matadepera. Per 

tant, la normativa urbanística del POUM de Matadepera és un instrument que ajuda a afavorir un 

desenvolupament urbanístic sostenible del municipi, sobre la base de la utilització racional del territori, per a 

compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmic necessaris amb la cohesió social, el respecte al medi 

ambient i la qualitat de vida de les generacions actuals i futures.  
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3 ANÀLISI DELS PRINCIPALS IMPACTES SIGNIFICATIUS PREVISTOS DURANT L’APLICACIÓ 
DEL POUM 

 

3.1 Anàlisi dels principals impactes significatius previstos durant l’aplicació del POUM 

 
En el present apartat es realitza una síntesi de l’ISA (Capítol 4. Justificació de les propostes generades al llarg del 

procés del POUM), incloent-hi tant una caracterització de les diferents accions del POUM de Matadepera i una 

síntesi dels efectes ambientals més significatius que s’han considerat. La identificació d’impactes té per objecte 

conèixer els problemes o alteracions que es donin sobre els diferents factors ambientals analitzats, derivats del 

planejament projectat. 

 

S’ha de tenir en compte que les accions del POUM, i els seus efectes identificats, corresponen només a les que 

es mantenen, no analitzant aquestes que ja es descarten com a conseqüència del resultat de la participació 

pública i durant el període d’informació pública (informes sectorials i al·legacions). 

 

3.1.1 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera: caracterització bàsica de les accions i 
principals efectes 

 

3.1.1.1 ACCIONS BÀSIQUES 

En aquest apartat s’estableixen els objectius estratègics pel municipi, els criteris i les solucions generals de 

planejament que han de guiar les determinacions a prendre des del POUM. Es recullen a continuació els 

objectius inclosos a la memòria justificativa del POUM de Matadepera que fan referència de forma explícita a 

aspectes que es tracten al llarg del present Informe de Sostenibilitat Ambiental: 

 

L'objectiu darrer d'aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera és proporcionar els instruments 

urbanístics més adients per assolir un desenvolupament sostenible del municipi i potenciar els importants 

actius municipals, tots ells molt relacionats amb la relació amb el paisatge i els ambients urbans i naturals de 

qualitat que ha preservat, entre ells a destacar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i la zona de la 

Costa del Tet - Mont-rodon.  

 

A més a més de diverses operacions puntuals de consolidació sobre el teixit existent, es poden resumir així 

doncs les principals línies estratègiques o eixos de treball perfilats des del POUM i explicades de forma més 

detallada al llarg de la memòria justificativa: 

 

1 Recuperació i posada en valor de la Riera de les Arenes i el sistema natural de torrents 

2 Recuperació de la centralitat, major compacitat i revitalització centre urbà 
3 Millora i preservació de la zona de protecció ambiental de contacte amb el Parc Natural i el sòl no 

urbanitzable 
 

D’acord amb les línies exposades en l’apartat de diagnosi del municipi de la memòria descriptiva, en aquest 

apartat s’estableixen els objectius estratègics per al municipi i els criteris de planejament que han guiat les 

determinacions preses des del planejament i que s’exposen a la memòria justificativa. 

 
OBJECTIUS GENERALS 
 

- Potenciar un model de desenvolupament respectuós amb l’entorn que permeti un creixement no 

extensiu, progressiu en el temps i sostenible. Incorporar nous criteris de protecció ambiental als 
paràmetres urbanístics. 

- Impulsar l’activitat cultural i econòmica a partir de la previsió de sòl, actualment inexistent, per a 

fomentar el sector terciari i comercial. 

- Potenciar el casc antic com a element amb capacitat per a vertebrar el municipi que en reforci la seva 

identitat social col·lectiva 

- Promoure les oportunitats i relacions que ofereix l’entorn natural per la qualitat de vida del municipi 

tendint cap a la concentració dels usuaris en espais aptes per a l’ús lúdic, mai a la dispersió 

d’usuaris als espais naturals (protegits i no protegits), ni a la creació de nous espais per a l’ús lúdic (com 

parcs) en torrents relativament ben conservats. 

- Preveure els treballs per dimensionar les infraestructures i serveis del municipi per fer front a les noves 

necessitats sorgides de l’augment de població i del pas progressiu de poble d’estiueig a poble residencial 

(consum i sanejament d’aigua, consum elèctric, generació de residus municipals, etc.). 

 

TERME MUNICIPAL 

 

- Dimensionar i completar les infraestructures d’accés al municipi, millorant-ne els accessos des de la 

xarxa viària primària general actual i futura: Ctra. De Terrassa, Sabadell, Connexions amb el futur Quart 

Cinturó 

- Millorar la mobilitat del municipi a partir de la potenciació del transport col·lectiu i la creació d’espais i 

circuits per a vianants (mobilitat sostenible) 

- Preveure contemplar a mig termini la possible extensió de l’actual línia de FGC amb final al nord del 

municipi de Terrassa 

- Dimensionar i donar una nova orientació al creixement potencial de la població sota els criteris de 
compacitat dels assentaments i creació d’habitatge accessible per a satisfer les necessitats de 

creixement internes del municipi i en especial la població jove 
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- Conservar i posar en valor el patrimoni arquitectònic, històric i artístic del terme de Matadepera 

- Preservació i potenciació de les qualitats paisatgístiques, aprofitant les oportunitats i relacions que 

ofereix el Parc Natural. Condicionament i millora dels punts d’accés (mobilitat sostenible) 

- Revitalització de la Riera de les Arenes com a eix lineal que contribueixi a ampliar l’àmbit d’influència i 

estirar el centre així com participar de la vida del municipi. 

- Connectar els sistemes d’espais verds de la trama urbana amb el parc, per afavorir-ne el seu ús pels 

ciutadans  

- Planejar la capacitat extra disponible de la xarxa de subministrament i serveis. Introduir criteris de 

sostenibilitat 
- Introduir criteris de sostenibilitat en les normatives urbanístiques i preparar la futura normativa 

ambiental. 
- Determinar protocols i possibilitats de desenvolupament i d’actuació en terrenys propers al municipi i de 

competència de Terrassa funcionalment vinculats a Matadepera 

 

 

NUCLI URBÀ 

 

- Potenciar casc antic com a motor del municipi, reforçant-ne la seva identitat i el seu caràcter comercial 

- Potenciar la Riera de les Arenes i la xarxa de torrents com a nous elements d’estructura del nucli. 

Recuperació de la Riera com a element lineal que doni cohesió a les urbanitzacions, a la vegada que 

faciliti l’expansió del centre 

- Millora de la façana a la riera de les Arenes i noves connexions tant longitudinals com transversals a 

banda i banda de la mateixa 

- Operacions puntuals de millora en els teixits urbans 

- Operacions puntuals de millora de l’estructura viària, d’accessos,  dotació d’aparcament i potenciació de 

recorreguts per a vianants 

- Actuacions puntuals de densificació del centre i canvis normatius puntuals en aquest sentit sense 
perjudici del que disposa el Pla de Protecció del Patrimoni, especialment pel que fa als edificis 

històrics del centre, que són ràpidament enderrocats per a la construcció de noves construccions. 

- Previsió per a la ubicació d’equipaments i focus d’atracció de serveis que revitalitzin i reforcin el paper del 

centre en el municipi 

- Canvis normatius per garantir la continuïtat comercial i reforçar-ne la seva vitalitat 

- Canvis de qualificacions i usos en sòls amb potencialitat i centralitat 

- Introduir criteris de qualitat arquitectònica i d’encaix amb l’entorn en els nous projectes d’edificació. 

- Possibilitar i facilitar el desenvolupament de sòls actualment qualificats com a equipaments a fi de millorar 

la dotació d’equipaments i  a la vegada donar resposta a les noves necessitats de desenvolupament del 

municipi. 

 

URBANITZACIONS 

 

- Millorar l’accessibilitat a les urbanitzacions des de la xarxa viària principal 

- Millorar els vials de perímetre de les urbanitzacions per requeriments de seguretat 
- Replantejar l’ús o la nova qualificació d’espais dotacionals d’equipaments en desús o per sota de la seva 

capacitat d’utilització. Facilitar el desenvolupament d’equipament a les zones altes del municipi per 

garantir criteris de proximitat i evitar la concentració i congestió de determinats punts del municipi. 

- Orientar el creixement dels diferents sectors a través de normativa urbanística específica 

- Potenciar vials d’accés per a vianants des del municipi al parc, amb la modificació puntual de secció de 

vials 

- Introduir criteris normatius i de qualitat arquitectònica i paisatgística en les determinacions d’edificació 

3.1.1.2 OBJECTIUS AMBIENTALS INTEGRATS AL POUM 

 

Segons el Decret 305/2006, és d’obligat compliment que dins dels objectius contemplats al POUM també 

s’adoptin objectius i criteris de caire ambiental: 

 
Article 70. Informe de sostenibilitat ambiental  
 

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

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

d’urbanisme, els quals han de referir-se, entre d’altres aspectes, a la sostenibilitat global del model 

d’ordenació; al cicle de l’aigua; a la biodiversitat territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni 

natural; a la qualitat del paisatge, a la qualitat de l’ambient atmosfèric; i a la contaminació acústica i 
lluminosa. 

 

Aquests objectius ambientals han de ser formulats de forma jerarquitzada en funció del seu grau d’importància 

relativa. 

 

Els objectius principals que contempla el POUM de Matadepera són de caire ambiental per tant, les seves 
principals línies estratègiques o eixos de treball es dirigeixen a aconseguir un model de desenvolupament 
urbanístic més sostenible. 

 

Els principals objectius ambientals que integra el present POUM són: 
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3.1.1.2.1 SOSTENIBILITAT GLOBAL DEL MODEL D’ORDENACIÓ 

 
Desenvolupament sostenible del municipi 

 
Assolir un desenvolupament sostenible del municipi (El present POUM garanteix la incorporació dels criteris de 

desenvolupament sostenible recollits en els seus articles 3 i 9 de la Llei d’Urbanisme): 

 

- Recuperació de la centralitat, major compacitat i revitalització centre urbà (millora de la mobilitat 

sostenible) 

- Potenciar un model de desenvolupament respectuós amb l’entorn que permeti un creixement no 

extensiu, progressiu en el temps i sostenible.  

- Incorporar nous criteris de protecció ambiental als paràmetres urbanístics. 

- Preveure els treballs per dimensionar les infraestructures i serveis del municipi per fer front a les 

noves necessitats sorgides de l’augment de població i del pas progressiu de poble d’estiueig a 

poble residencial (consum i sanejament d’aigua, consum elèctric, generació de residus 

municipals, etc.). 

- Planejar la capacitat extra disponible de la xarxa de subministrament i serveis. Introduir criteris de 
sostenibilitat. 

- Introduir criteris de sostenibilitat en les normatives urbanístiques i preparar la futura 
normativa ambiental. 

- Determinar protocols i possibilitats de desenvolupament i d’actuació en terrenys propers al municipi i 

de competència de Terrassa funcionalment vinculats a Matadepera. 

 

3.1.1.2.2 CICLE DE L’AIGUA 

 

Elaboració d’un model d’ordenança d’estalvi d’aigua 
 
Per tal de minimitzar i racionalitzar el consum d’aigua, el POUM ha incorporat dins de la seva normativa 

urbanística una ordenança que desenvolupa un model d’estalvi de l’aigua. Actualment, el municipi de 

Matadepera consumeix un volum d’aigua molt elevat (530 l/habitant/dia) degut al seu model difús d’urbanització 

(segones residències, cases amb jardí i piscina, plantacions de gespa, etc.). Per això, cal establir una base 

normativa que permeti el correcte ús i estalvi d’aquest recurs.  

 

Objecte d’aquest ordenança: 
 

L’objecte d’aquesta Ordenança és regular tant la incorporació com la utilització de sistemes d’estalvi d’aigua als 

edificis i construccions, i determinar en quins casos i circumstàncies serà obligatòria al terme municipal de 

Matadepera. 

 

Amb aquesta ordenança s’aconseguirà, (Veure Annex III): 

 

 Fer un estalvi eficient i ús racional de l’aigua (aprofitament, reaprofitament i reutilització) 

 Fer més eficient el sistema de sanejament de l’aigua 

 Incorporació d’instal·lacions i mecanismes estalviadors d’aigua: 

 

1. Incorporació de sistemes d’estalvi d’aigua en usos residencials i hotelers, equipaments, 

comercials i industrials (reguladors de pressió de l’aigua d’entrada, de manera que es 

garanteixi una sortida d’aigua potable amb una pressió màxima de 2,5 Kg/cm2 durant tots 

els mesos de l’any). 

2. Sistemes de captació d’aigua de pluja que garanteixin la seva recollida i el seu 

emmagatzematge. 

3. Sistemes d’aigua sobrant a les piscines 

4. Airejadors: Economitzadors de raig per a aixetes i dutxes que redueixin el cabal d’aigua 

(de manera que per una pressió de 2,5 Kg/cm2 tinguin un cabal màxim de 8l/min per a 

aixetes i de 10l/min per a les dutxes) 

5. Sistemes d’aigües grises: Tots aquells mecanismes i instal·lacions que garanteixin la 

reutilització mitjançant la reconducció i depuració de les aigües de banyeres i dutxes per a 

omplir les cisternes dels vàters. 

 

 L’aigua provinent de la pluja per al reg de parcs i jardins, neteja d’interiors i exteriors, etc. I 

qualsevol altre ús adequat a les seves característiques, exceptuant el consum humà. 

3.1.1.2.3 BIODIVERSITAT TERRITORIAL 

 
- Preservació i potenciació de les qualitats paisatgístiques, aprofitant les oportunitats i relacions 

que ofereix el Parc Natural. 

- Potenciar la Riera de les Arenes i la xarxa de torrents com a nous elements d’estructura del nucli.  

- Recuperació de la Riera com a element lineal que doni cohesió a les urbanitzacions, a la vegada 

que faciliti l’expansió del centre. 

- S’aposta per la substitució de l’accés de Can Robert pel de la Torre de l’Àngel. Entenem que la pista 

que porta de la urbanització de Can Robert fins a la masia i la pista que porta a Can Robert des de la 

Torre de l’Àngel haurà d’estar tancada als turismes per tal de reduir la freqüentació humana als 
camins d’accés a Can Robert i La Mola. Aquestes mesures s’haurien de vincular a una correcta 
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ordenació de l’ús públic de la Mola, que passa per reduir-ne la freqüentació i la pressió ramadera, 
establir un programa de minimització i gestió de residus i fomentar l’ús d’energia solar. 

- Cal resoldre també la qüestió de l’edifici propietat de la Diputació de Barcelona de la plaça de Sant 

Llorenç. Respecte la masia de Can Robert, es podria plantejar la seva recuperació en col·laboració 

amb la Diputació de Barcelona amb la possibilitat de fer-ne un centre d’interpretació del Parc 
Natural. 

 

3.1.1.2.4 PERMEABILITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL 

 
- Millora i preservació de la zona de protecció ambiental de contacte amb el Parc Natural de 

Sant Llorenç de Munt i el sòl no urbanitzable amb la definició d’un límit de protecció ambiental 

(PA) on s’apliquen mesures d’harmonització amb el medi ambient a fi de disminuir l’impacte visual 

recollint reduccions pel que fa als paràmetres sobre l’edificabilitat, el nombre d’habitatges per 

parcel·la i els criteris d’enjardinament (veure Art. 148 i taula Art. 159 de la normativa urbanística). 

- Connectar els sistemes d’espais verds i cursos fluvials  de la trama urbana amb el Parc 
Natural de Sant Llorenç de Munt, per afavorir-ne el seu ús als ciutadans i la seva connectivitat 
ecològica. 

- Per tal de facilitar la connectivitat ecològica dels cursos fluvials es recomana que s’estableixin 

mesures de recuperació de la vegetació ripària. La recuperació de la vegetació autòctona 

d’aquests sistemes pot minimitzar els efectes negatius provocats per les canalitzacions i estassades 

periòdiques. 

- Preservació i potenciació de les qualitats paisatgístiques, aprofitant les oportunitats i relacions 

que ofereix el Parc Natural. Condicionament i millora dels punts d’accés. 

- Millora de la façana de la riera de les Arenes i noves connexions tant longitudinals com transversals a 

banda i banda de la mateixa. 

- Potenciar vials d’accés per a vianants des del municipi al parc, amb la modificació puntual de secció 

de vials. 

 

 

3.1.1.2.5 QUALITAT DEL PAISATGE 

 
Potenciar els actius municipals d’interès paisatgístic 

 

- Recuperació i posada en valor de la Riera de les Arenes i el sistema natural de torrents. 

- Millora i preservació de la zona de protecció ambiental de contacte amb el Parc Natural de 
Sant Llorenç de Munt i el sòl no urbanitzable. 

- Promoure les oportunitats i relacions que ofereix l’entorn natural o paisatgístic per la qualitat de 
vida del municipi. 

- Conservar i posar en valor el patrimoni arquitectònic, històric i artístic del terme de 
Matadepera. 

- Operacions puntuals de millora en els teixits urbans. 

- Introduir criteris de qualitat arquitectònica i d’encaix amb l’entorn en els nous projectes 
d’edificació. 

 

3.1.1.2.6 MOBILITAT SOSTENIBLE 

 
- Recuperació de la centralitat, major compacitat i revitalització centre urbà (millora de la mobilitat 

sostenible). 

- Potenciar un model de desenvolupament respectuós amb l’entorn que permeti un creixement no 

extensiu, progressiu en el temps i sostenible.  

- Dimensionar i completar les infraestructures d’accés al municipi, millorant-se els accessos des de la 

xarxa viària primària general actual i futura: Crta. de Terrassa, Sabadell, connexions amb el Futur 

Quart Cinturó. 

- Millorar la mobilitat del municipi a partir de la potenciació del transport col·lectiu i la creació 
d’espais i circuits per a vianants. 

- Preveure contemplar a mig termini la possible extensió de l’actual línia de FGC amb final al nord del 

municipi de Terrassa. 

- Operacions puntuals de millora de l’estructura viària, d’accessos, dotació d’aparcament i potenciació 

de recorreguts per a vianants. 

 

3.1.1.2.7 DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC SOSTENIBLE 

 
- Impulsar l’activitat cultural i econòmica a partir de la previsió de sòl, actualment inexistent, per a 

fomentar el sector terciari i comercial. 
- Potenciar el cas antic com a element amb capacitat per vertebrar el municipi que en reforci la seva 

identitat social col·lectiva. 

- Promoure les oportunitats i relacions que ofereix l’entorn natural per la qualitat de vida del municipi.  
- Dimensionar i donar una nova orientació al creixement potencial de la població sota els criteris de 

compacitat dels assentaments i creació d’habitatge accessible per a satisfer les necessitats de 

creixement internes del municipi i en especial la població jove (Equitat social). 

- Preveure els treballs per dimensionar les infraestructures i serveis del municipi per fer front a les 
noves necessitats sorgides de l’augment de població i del pas progressiu de poble d’estiueig a 
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poble residencial (consum i sanejament d’aigua, consum elèctric, generació de residus municipals, 

etc.). 

- Revitalització de la Riera de les Arenes com a eix lineal que contribueixi a ampliar l’àmbit 

d’influència i estirar el centre així com participar de la vida del municipi. 
 

3.1.1.2.8 QUALITAT DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC 

 
Ordenança d’energia solar 
 
Per tal de minimitzar i racionalitzar el consum d’energètic, el POUM ha incorporat dins de la seva normativa 

una ordenança que desenvolupa un model d’energia solar. 
 

 

Objecte d’aquesta ordenança: 
 

L’objecte d’aquesta ordenança és regular la incorporació de sistemes de captació i utilització d’energia solar 

activa de baixa temperatura per a la producció d’aigua calenta sanitària als edificis i construccions situats al terme 

municipal de Matadepera. 

 

Els usos en què cal preveure la instal·lació d’aquests captadors d’energia solar són tant de caire residencial com 

turístic-hoteler, dotacional, comercial i industrial, entre d’altres usos (com menjadors, cuines, piscines cobertes 

climatitzades, etc.) (Veure Annex IV). 

 

 

Article 15. Protecció del paisatge urbà  
 

A les instal·lacions regulades en aquesta ordenança s’hauran d’observar les prescripcions de la normativa 

urbanística general per tal d’impedir la desfiguració excessiva de la perspectiva del paisatge o el trencament de 

l’harmonia paisatgística o arquitectònica, i assegurar la preservació i protecció dels edificis, els conjunts, els 

entorns i els paisatges incloses als corresponents catàlegs o plans urbanístics de protecció del patrimoni. 

 

En relació a l’imminent entrada en vigència del nou codi tècnic de l’edificació, a la corresponent normativa 

urbanística del POUM s’han introduït aportacions, recomanacions i mesures en relació al medi ambient, 

l’eficiència energètica i als criteris de sostenibilitat en l’edificació (obligatorietats de criteris sostenibles d’edificació 

i d’ecoeficiència energètica, ús d’energies alternatives tals com la obligatorietat d’incloure l’energia solar en les 

edificacions, programa d’estalvi d’aigua, orientació de les edificacions i ús de materials, promoció del 

compostatge a l’àmbit domèstic, etc.). A l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del POUM es fan igualment 

recomanacions en relació als diferents vectors ambientals. D’aquesta forma i amb posterioritat a l’aprovació del 

POUM quedarà apuntada i oberta la possibilitat de redactar ordenances ambientals específiques que 

aprofundeixin de forma exclusiva en determinacions referents al medi ambient i la sostenibilitat. 

 

3.1.1.2.9 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA 

 

- A l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i als informes elaborats per les comissions de treball es 

recomana establir mesures per afavorir l’estalvi energètic així com l’ús d’energies alternatives. Des de 

la normativa urbanística es preveuen consideracions pel que fa al soterrament de les xarxes de les 

noves actuacions i de les línies aèries existents de mitja tensió de forma progressiva. 

 

Plànol de zones d’actuació prioritària que resumeixen els principals objectius ambientals integrats al present 

POUM: 
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3.1.1.3 PRINCIPALS EFECTES POSITIUS 

 

A nivell global els principals efectes positius de les diferents accions sintèticament enunciades a l’apartat anterior, 

són els següents: 

 
3.1.1.3.1 EFECTES SOBRE EL MEDI GEOGRÀFIC 

 

3.1.1.3.1.1 Adaptabilitat al territori 

 

 Es minimitzarà l'impacte ambiental que suposa la implantació i rehabilitació de sectors residencials i 

d’equipaments al municipi, sempre assessorat per l’Informe de Sostenibilitat Ambiental previ.  

 El present POUM durà a terme una implantació en el territori d’una ordenació conseqüent amb el 

paisatge urbà preexistent. 

 El POUM s’adapta, necessàriament als accessos existents, i permet la possibilitat de connectar-se amb 

la xarxa de carreteres generals actuals i la futura Crta. de Terrassa-Sabadell, amb les noves estacions 

dels FGC i amb el futur Quart Cinturó. 

Per tant, aquest POUM conjumina l’assignació dels usos del sòl i l’edificació amb el manteniment i la millora de la 

qualitat del paisatge i amb el manteniment dels signes d’identitat del territori. 

 

3.1.1.3.1.2 Ordenació del creixement urbanístic 

 

 Un dels objectius generals del POUM és potenciar un model de desenvolupament respectuós amb 

l’entorn que permeti un creixement sostenible. 

 La mateixa existència del Pla, però també les previsions que conté, suposen una garantia que el 

creixement urbanístic del municipi es farà de forma ordenada i subjecta a una planificació equilibrada. 

 Millora de la morfologia urbana i creixement urbanístic compacte mitjançant actuacions de 
millora. Es realitzaran actuacions de millora amb actuacions puntuals dins dels espais d’ús consolidat, 

que poden suposar modificacions normatives, nous marcs de protecció i/o operacions puntuals per a 

millorar i optimitzar l’estructura existent però sense que aquestes actuacions signifiquin necessàriament 

canvis d’ús o intervencions concretes que alterin l’estructura actual i alterin la realitat física existent 

(conservació del patrimoni històric del casc antic, en la línia del que preveu el Pla de Protecció del 

Patrimoni). Completar la trama urbana no només és símbol de ordre sinó que permetrà un millor 

funcionament de la vialitat del municipi (mobilitat sostenible). 

 

3.1.1.3.1.3 Model d’ocupació i ordenació del sòl 

 

 El creixement de Matadepera contemplat al POUM és coherent amb les determinacions del model 

territorial del Pla Territorial Estratègic de Matadepera. 

 El desenvolupament urbanístic del POUM té com a objectiu bàsic assolir uns estàndards alts de qualitat 

urbana mediambiental. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, ha integrat des de l’inici de la seva 

ordenació, els criteris i principis de desenvolupament urbanístic sostenible. 

 El POUM garanteix una ordenació racional del sòl globalment eficient i atenta als valors ambientals del 

municipi. 

 Desenvolupament urbanístic sostenible. S’efectuarà una proposta vàlida, coherent i amb criteris 

d’ordenació i planificació homogènia i integrada, per a la perllongació de la trama viària i d’habitatges. 

 Model d’ocupació i ordenació del sòl sostenible. S’assignaran usos i es delimitaran les zones en que 

es divideix l’àmbit territorial del POUM per tal de minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús. 

Tanmateix, el Pla estableix la zonificació i els usos dels sectors per tal de potenciar la seva 

plurifuncionalitat i autonomia funcional. 

 Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació integrada dels usos 
del sòl i de la mobilitat. El POUM de Matadepera inclou propostes de vianalització del centre lligada a 

xarxes per a vianants d’accés al casc urbà i al Parc de Sant Llorenç de Munt i l’Obac i resta de xarxa de 

sistemes verds al municipi (torrents i altres espais naturals d’interès “Costa del Tet-Mont-Rodon”). 

Tanmateix, fomenta la utilització del transport públic interurbà.  

Model territorial globalment eficient. S’establirà en el futur planejament les característiques i traçat dels serveis 

urbanístics així com de la xarxa de comunicacions pròpies del sector i el seu enllaç amb el sistema local de 

comunicacions existents en el municipi. 
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3.1.1.3.2 EFECTES SOBRE EL MEDI FÍSIC 

 

3.1.1.3.2.1 Protecció del medi natural 

 

 Les propostes d’urbanització present al POUM del municipi de Matadepera protegeixen la totalitat de les 

masses forestals, zones agrícoles en sòl no urbanitzable, rieres, torrents i fonts existents actualment a la 

zona o als voltants. Per tant, respecta la conservació dels valors ecològics i paisatgístics de l’entorn 

recuperant i revalorant elements significatius com és l’espai dels marges de la Riera de les Arenes i 

torrents donant un nou ús d’esbarjo i d’oci d’aquests espais per a la seva població. 

 

3.1.1.3.2.2 Paisatge i connectivitat ecològica 

 

 Preservació de les zones d’interès paisatgístic. El Pla tant en la documentació gràfica com en les 

disposicions normatives, pren en consideració els valors ambientals propis de les unitats de paisatge del 

Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, l’espai natural de la Costa del Tet-Mont-Rodon, els 

cursos fluvials de la Riera de les Arenes i torrents així com,  la protecció dels espais amb valors 

agrícoles.   

 Establir, com a element bàsic i vertebrador de l’ordenació adoptada, una xarxa d’espais lliures 
que respongui, entre d’altres, a criteris de biodiversitat urbana, físicament contínua i connectada 
amb les xarxes urbanes i les xarxes territorials exteriors. El POUM fomenta la naturalització de 

l’espai urbà amb la creació de terrenys per a l’establiment de zones verdes i espais d’oci per a la 

població i especialment, amb la potenciació a través de la seva recuperació i consideració de la Riera de 

les Arenes i el sistema natural de torrents que actuen com uns elements de gran interès ecològic ja que, 

són uns elements estructuradors i connectors de les xarxes d’espais lliures regionals o comarcals (Parc 

Natural de la Serra de Collserola). 

 Garantir una millor qualitat ambiental del municipi. L’enjardinament de les zones verdes es realitzarà 

mitjançant vegetació autòctona per tal d’aconseguir la màxima adaptabilitat al territori natural de la zona i 

per tal, de minimitzar el consum de recursos naturals. 

Garantir la qualitat del paisatge urbà. El POUM garanteix la qualitat del paisatge urbà conservant el patrimoni 

arquitectònic històric artístic del municipi de Matadepera amb la introducció de criteris de qualitat arquitectònica i 

paisatgística en les determinacions de l’edificació. 

 

3.1.1.3.2.3 Cicle de l’aigua 

 

Amb motiu de la implantació del nou POUM es produirà un increment del número d’habitants i per tant,  hi haurà 

un augment de la demanda del consum dels recursos naturals especialment, del consum d’aigua. El POUM ha 

introduït dins dels seus objectius, mitjançant l’elaboració d’un model d’ordenança d’estalvi d’aigua (veure Annex 

III de l’ISA), les següents mesures per tal de minimitzar i estalviar el consum d’aquest recurs: 

 Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua les zones urbanitzades. 

 Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en l’edificació 

 Reutilització de les aigües de pluja.  

Utilització d’energies renovables i foment de l’estalvi i reutilització de l’aigua. 

 

3.1.1.3.2.4 Estalvi Energètic 

 

Amb motiu de la implantació del nou POUM es produirà un increment del número d’habitants i per tant, hi haurà 

un augment de la demanda del consum energètic. El POUM ha introduït dins dels seus objectius, mitjançant 

l’elaboració d’un model d’ordenança d’energia solar (veure Annex IV de l’ISA), les següents mesures per tal de 

minimitzar i estalviar el consum energètic i així minimitzar l’efecte de l’escalfament global del planeta: 

 Incorporació de sistemes de captació i utilització d’energia solar activa de baixa temperatura per a la 

producció d’aigua calenta sanitària als edificis i construccions. 

 L’ enllumenament públic serà de baix consum. 

La xarxa d’enllumenat públic s’adequa a la Llei 6/2001, de 31 de maig, i al Decret 82/2005 de 3 de maig 

de Contaminació lumínica. 

 

3.1.1.3.2.5 Ambient atmosfèric 

 

El POUM optimitza l’eficiència energètica de la seva ordenació urbanística i de les pròpies edificacions garantint 

la reducció de la seva contribució al canvi climàtic implantant les següents mesures: 

 Fomentar l’ús d’energies netes i la reducció de l’ús de les energies no renovables. 

 Estalvi energètic i minimització de l’impacte acústic. 

El POUM per tal de prevenir i corregir al màxim els impactes a l’ambient atmosfèric contempla: 
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 Mantenir la població exposada a nivells acústics permesos per la legislació. 

 Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar-ne els fluxos hemisferi 

superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els organismes vius. 

 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. 

Establiment de mesures per afavorir l’estalvi energètic així com, l’ús d’energies alternatives. Des de la normativa 

urbanística es preveuen consideracions pel que fa al soterrament de les xarxes de les noves actuacions i de les 

línies aèries existents de mitja tensió de forma progressiva. 

 

3.1.1.3.2.6 Gestió de residus 

 

Amb motiu de la implantació del nou POUM es produirà un increment del número d’habitants i per tant, hi haurà 

un augment de la generació de residus municipals. El POUM ha introduït dins dels seus objectius les següents 

mesures per tal de minimitzar, reutilitzar i fomentar el reciclatge dels residus que es puguin generar: 

 Promoure els edificis amb previsió d’espais i instal·lacions que facilitin la recollida selectiva dels residus 

i, en general, les operacions de gestió. 

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 

 

3.1.1.3.2.7 Riscos ambientals 

 

 Minimització del risc d’incendis. Per tal d’aconseguir minimitzar el risc d’incendis al municipi de 

Matadepera el POUM contempla la realització de preses per a reg i hidrants contra incendis d’acord amb 

la legislació vigent. 

 Qualsevol tipus d’obra o projecte que es desenvolupi dins del terme municipal s’haurà de regir per les 

recomanacions i directrius marcats pels decrets 64/1995 i 130/1998 de prevenció d’incendis. 

El projecte de recuperació de la Riera de Les Arenes i torrents té en compte les consideracions 
d’inundabilitat dels terrenys, segons estudi realitzat per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

 

3.1.1.3.3 EFECTES SOBRE EL MEDI SOCIOECONÒMIC 

 

3.1.1.3.3.1 Necessitats socials 

 

El Pla permet incorporar les necessitats socials en el creixement urbanístic, de manera que es poden executar les 

reserves de sòl per als vials, aparcaments, jardins, equipaments i altres serveis socials.  

 Les cessions de Sistemes superen les mínimes obligatòries.  

 Construcció d’habitatges de protecció oficial. El desenvolupament del POUM permetrà la possibilitat de 

construcció d’un 20% del sostre  amb un ús d’habitatge destinat al règim de protecció. 

Construcció d’equipaments i zones d’oci per als habitants en zones planeres i més pròximes al centre 

descartant, les zones anteriorment qualificades amb aquests usos de difícil accés o pròximes al Parc Natural. 

Aquest fet podria potenciar la creació d’una nova centralitat on també si podrien ubicar nous serveis 

administratius. 

 

3.1.1.3.3.2 Sector socioeconòmic 

 

Amb la implantació del Pla es preveu una millora socioeconòmica per al municipi de Matadepera ja que, el Pla 

permet invertir la dinàmica d’envelliment de la població i possibilitar el creixement del municipi d’una forma 

sostenible.  

El desenvolupament de les zones residencials del POUM pot incidir positivament en l’economia local 

reforçant el caràcter de serveis i comercial del municipi i permetre nous focus d’atracció de serveis que 

revitalitzin i reforcin la vocació del casc urbà. 

 

3.1.1.3.3.3 Mobilitat 

 

El POUM compleix amb els paràmetres genèrics de mobilitat sostenible que poden ser coherents per a un 

municipi de les característiques de Matadepera, població, dimensió i tipologia edificatòria, ja que: 

 La xarxa viària projectada ordena d’una manera racional tot el conjunt de les zones edificables de 

manera equitativa respecte la seva accessibilitat, sense discriminacions. 

 Garantir la qualitat del paisatge urbà. El present Pla garanteix l’accessibilitat i connectivitat del 

municipi amb la xarxa viaria i d’equipaments de la zones dels voltants. 



    
MARÇ 2007              MEMÒRIA AMBIENTAL PÀGINA - 50 -

 

 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA 

DIRECCIÓ DEL PROJECTE:    

COMISSIÓ DE TREBALL DEL PLA 

EQUIP REDACTOR 

 

 

 Mobilitat sostenible. Estructuració de la vianalització del centre urbà consolidat, amb la dotació de 

bosses d’aparcament a les zones més necessàries, i amb accions puntuals de millora urbana en sòl 

urbà consolidat que contribuirien en la millora dels espais públics, potenciació del transport col·lectiu i 

amb la mobilitat per a vianants. 

 Potenciació del transport públic interurbà i intermunicipal. Potenciar i consolidar el transport públic 

com a element prioritari de mobilitat municipal pot ser una gran mesura dissuasòria del vehicle privat. 

 Potenciació dels desplaçaments a peu i amb bicicleta. Al marge dret paral·lel a la riera de les Arenes 

es planteja a l’ordenació del present POUM una reserva de sòl a fi de garantir un vial verd per a 

vianants que uneix els termes municipals de Terrassa i Matadepera 

El POUM respecta la xarxa de camins públics existents evitant edificar o urbanitzar noves zones. 

 

3.1.1.3.3.4 Protecció del patrimoni històric i cultural 

 

Preservar i potenciar els valors de qualitat paisatgística que presenta el municipi de Matadepera. Per tal 

d’aconseguir conservar el patrimoni arquitectònic històric artístic del terme de Matadepera el Pla contempla els 

següents objectius: 

 Conservar i posar en valor el patrimoni arquitectònic, històric i artístic del terme de Matadepera. El 

present POUM ha incorporat els requeriments del Pla de Protecció del Patrimoni Històric i Arquitectònic 

de Matadepera. 

 Introduir criteris de qualitat arquitectònica i paisatgística en les determinacions d’edificació. 

 Introduir criteris de qualitat arquitectònica i d’encaix amb l’entorn en els nous projectes d’edificació. 

 Elaboració d’un Catàleg de Bens i de Masies. 

 



    
MARÇ 2007              MEMÒRIA AMBIENTAL PÀGINA - 51 -

 

 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA 

DIRECCIÓ DEL PROJECTE:    

COMISSIÓ DE TREBALL DEL PLA 

EQUIP REDACTOR 

 

 

3.2 Matriu de coherència entre les estratègies del POUM i els objectius ambientals 

 

 OBJECTIUS AMBIENTALS 

OBJECTIUS DEL POUM 
Consolidació i 
densificació 

 del nucli urbà 

Operacions de millora 
del paisatge urbà 

Creació xarxa d’espais 
lliures en el municipi 

Preservació de les àrees  
de protecció especial 

Introducció de criteris de  
sostenibilitat en les  

normatives 
urbanístiques 

Desenvolupament 
socioeconòmic 

sostenible 

Criteris de  
mobilitat sostenible 

               

ACTUACIONS DE MILLORA              
Recuperació i posada en valor de la Riera de les Arenes i el sistema natural de torrents              
Recuperació de la centralitat, major compacitat i revitalització centre urbà              
Millora i preservació de la zona de protecció ambiental de contacte amb el Parc Natural i el sòl no 
urbanitzable           

 
  

               
OBJECTIUS GENERALS              
Potenciar un model de desenvolupament respectuós amb l’entorn que permeti un creixement no extensiu, 
progressiu en el temps i sostenible           

 
  

Incorporar nous criteris de protecció ambiental als paràmetres urbanístics              
Impulsar l’activitat cultural i econòmica a partir de la previsió de sòl, actualment inexistent, per a fomentar 
el sector terciari i comercial           

 
  

Potenciar el casc antic com a element amb capacitat per a vertebrar el municipi que en reforci la seva 
identitat social col·lectiva           

 
  

Promoure les oportunitats i relacions que ofereix l’entorn natural per la qualitat de vida del municipi              
Preveure els treballs per dimensionar les infraestructures i serveis del municipi per fer front a les noves 
necessitats sorgides de l’augment de població i del pas progressiu de poble d’estiueig a poble residencial            

 
  

              
TERME MUNICIPAL              
 Dimensionar i completar les infraestructures d’accés al municipi, millorant-ne els accessos des de la xarxa 
viària primària general actual i futura: Ctra. De Terrassa, Sabadell, Connexions amb el futur Quart Cinturó           

 
  

Millorar la mobilitat del municipi a partir de la potenciació del transport col·lectiu i la creació d’espais i 
circuits per a vianants           

 
  

Preveure contemplar a mig termini la possible extensió de l’actual línia de FGC amb final al nord del 
municipi de Terrassa           

 
  

Dimensionar i donar una nova orientació al creixement potencial de la població sota els criteris de 
compacitat dels assentaments i creació d’habitatge accessible per a satisfer les necessitats de creixement 
internes del municipi i en especial la població jove           

 

  
Conservar i posar en valor el patrimoni arquitectònic, històric i artístic del terme de Matadepera              
 Preservació i potenciació de les qualitats paisatgístiques, aprofitant les oportunitats i relacions que ofereix 
el Parc Natural. Condicionament i millora dels punts d’accés           

 
  

Revitalització de la Riera de les Arenes com a eix lineal que contribueixi a ampliar l’àmbit d’influència i 
estirar el centre així com participar de la vida del municipi           

 
  

Connectar els sistemes d’espais verds de la trama urbana amb el parc, per afavorir-ne el seu ús pels 
ciutadans            

 
  

Planejar la capacitat extra disponible de la xarxa de subministrament i serveis. Introduir criteris de 
sostenibilitat           

 
  

Introduir criteris de sostenibilitat en les normatives urbanístiques i preparar la futura normativa ambiental              
Determinar protocols i possibilitats de desenvolupament i d’actuació en terrenys propers al municipi i de 
competència de Terrassa funcionalment vinculats a Matadepera           
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 OBJECTIUS AMBIENTALS 

OBJECTIUS DEL POUM 
Consolidació i 
densificació 

 del nucli urbà 

Operacions de millora 
del paisatge urbà 

Creació xarxa d’espais 
lliures en el municipi 

Preservació de les àrees  
de protecció especial 

Introducció de criteris de  
sostenibilitat en les  

normatives 
urbanístiques 

Desenvolupament 
socioeconòmic 

sostenible 

Criteris de  
mobilitat sostenible 

               
NUCLI URBÀ              
Potenciar casc antic com a motor del municipi, reforçant-ne la seva identitat i el seu caràcter comercial              
Potenciar la Riera de les Arenes i la xarxa de torrents com a nous elements d’estructura del nucli. 
Recuperació de la Riera com a element lineal que doni cohesió a les urbanitzacions, a la vegada que faciliti 
l’expansió del centre           

 

  
Millora de la façana a la riera de les Arenes i noves connexions tant longitudinals com transversals a banda 
i banda de la mateixa           

 
  

Operacions puntuals de millora en els teixits urbans              
Operacions puntuals de millora de l’estructura viària, d’accessos,  dotació d’aparcament i potenciació de 
recorreguts per a vianants           

 
  

Actuacions puntuals de densificació del centre i canvis normatius puntuals en aquest sentit              
Previsió per a la ubicació d’equipaments i focus d’atracció de serveis que revitalitzin i reforcin el paper del 
centre en el municipi           

 
  

Canvis normatius per garantir la continuïtat comercial i reforçar-ne la seva vitalitat              
Canvis de qualificacions i usos en sòls amb potencialitat i centralitat              
Introduir criteris de qualitat arquitectònica i d’encaix amb l’entorn en els nous projectes d’edificació.              
Possibilitar i facilitar el desenvolupament de sòls actualment qualificats com a equipaments a fi de millorar 
la dotació d’equipaments i  a la vegada donar resposta a les noves necessitats de desenvolupament del 
municipi.           

 

  

              
URBANITZACIONS              
Millorar l’accessibilitat a les urbanitzacions des de la xarxa viària principal              
Millorar els vials de perímetre de les urbanitzacions per requeriments de seguretat              
Replantejar l’ús o la nova qualificació d’espais dotacionals d’equipaments en desús o per sota de la seva 
capacitat d’utilització. Facilitar el desenvolupament d’equipament a les zones altes del municipi per garantir 
criteris de proximitat i evitar la concentració i congestió de determinats punts del municipi.           

 

  
Orientar el creixement dels diferents sectors a través de normativa urbanística específica              
Potenciar vials d’accés per a vianants des del municipi al parc, amb la modificació puntual de secció de 
vials           

 
  

Introduir criteris normatius i de qualitat arquitectònica i paisatgística en les determinacions d’edificació              
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4 DETERMINACIONS FINALS QUE S’HAN D’INCORPORAR A LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ 
DEL POUM 

 

4.1 Determinacions establertes per l’OTAAB 

 

L’anàlisi ambiental així com, la identificació i descripció de les mesures urbanístiques, territorials i ambientals 

s’han desenvolupat al llarg del bloc 4 de l’ISA. Aquests condicionants i recomanacions de caire ambiental 

s’hauran de contemplar a la proposta definitiva del POUM de Matadepera. 

 

Les principals determinacions ambientals del POUM de Matadepera indicades a l’informe de planejament 

urbanístic de l’OTAAB (veure Annex II) són les següents: 

 

Caldrà assegurar el compliment de l'exposat pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures 

de prevenció d'incendis forestals. Pel que fa al. risc que puguin ocasionar les línies elèctriques, caldrà acomplir el 

prescrit per l'article 5 del mateix decret en virtut del qual els titulars de línies aèries de conducció elèctrica estan 

obligats a observar les mesures següents: 

 

a) En les finies d'alta tensió s'han d'eliminar selectivament i periòdica en el corredor de la línia elèctrica, la 

vegetació, que comporti perill d’Incendi d'acord amb el que estableix la normativa vigent. 

 

b) Els conductors de les línies aèries de baixa tensió han d'estar com a mínim a 1 m de distància de la 

vegetació. 

 

c) Han de presentar, per a la seva autorització, a la Direcció General del Medi Natural, un pla triennal de 

neteja i manteniment en el qual figuraran els treballs de poda i tala de la vegetació que siguin necessaris 

per a la seva execució. Aquests treballs, o d'altres que comportin un perill d'Incendi, no es podran dur a 

terme en èpoques d'alt risc d'incendi, llevat dels casos excepcionals autoritzats per la Direcció General del 

Medi Natural. Atorgada l'autorització del pla,que comportarà el dret a talar i esporgar, els treballs s'hauran 

de realitzar dins el termini I les condicions fixades en la mateixa autorització. 

 

Pel que fia a les vies de comunicació, caldrà acomplir el prescrit per l’article 7 del mateix decret, segons el qual 

les entitats propietàries o concessionàries de carreteres I altres vies públiques han de mantenir com a zona de 

seguretat una franja mínima d'1 m a comptar des del límit, exterior de calçada.   

 

De la mateixa manera, caldrà garantir, el compliment de les mesures establertes per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, 

de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 

urbana i desenvolupades pel Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals 

en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana: 

 

a) Assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció de 25 m d'amplada al voltant, lliure de vegetació 

seca i amb la massa arbòria aclarida, que compleixi les característiques que s'estableixin per reglament. 

 

b) Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria 

aclarida, d'acord amb el que disposa la lletra A. 

 

c) Elaborar un pla d'autoprotecció contra Incendis forestals que s'ha d'Incorporar al pla, d'actuació 

municipal, d'acord amb el Pla de protecció civil d'emergències per a incendis forestals a Catalunya (Infocat), 

segons el que estableix la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 

 

d) Disposar d'una xarxa d'hidrants homologats per a l'extinció d'Incendis que compleixi les característiques 

establertes per decret (Decret 241/1994, de 26, de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció 

contra Incendis en els edificis). 

 

e) Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d'accés, i les 

cunetes, així com regular la retirada i l'eliminació de les restes vegetals procedents de la poda i la neteja. 

4.2 Mesures protectores, correctores i compensatòries. Condicionants i recomanacions 
ambientals específiques de l’ISA 

 

L’anàlisi ambiental així com, l’identificació i descripció de les mesures urbanístiques, territorials i ambientals s’han 

desenvolupat al llarg del bloc 4 de l’ISA. Aquests condicionants i recomanacions de caire ambiental s’hauran de 

contemplar a la proposta definitiva del POUM de Matadepera especialment, dins de la seva normativa 

urbanística.  

 

L’apartat de propostes s’ha estructurat en els següents tres grans blocs: 

 

1) Propostes Urbanístiques i Territorials  

 

 Criteris de conservació dels espais naturals del municipi de Matadepera  

 Afecció de la planificació urbanística sobre el medi natural de Matadepera i criteris de conservació  

 Criteris de delimitació de sòl no urbanitzable pels seus valors naturals  

 Criteris de Sostenibilitat en el planejament i la construcció  

 Criteris de selecció de fustes pera mobiliari urbà  

 Criteris de Sostenibilitat en els materials de construcció  
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2) Criteris de gestió del verd urbà públic i privat  
 Codi de bones pràctiques en la jardineria de Matadepera (Tractament del verd públic i privat / Objectius i 

Accions d’una Jardineria Sostenible)  

 Sistemes d’espais lliures  

 

3) Vectors ambientals  
 Aigua  

 Energia  

 Residus  

 

4.2.1 Propostes Urbanístiques i Territorials 

4.2.1.1 Criteris de conservació dels espais naturals del municipi de Matadepera 

Les eines habitualment utilitzades per part dels planejadors solen ser les següents: 

 

• Conservar-lo dins o passar-lo a formar part del sòl no urbanitzable (SNU) 

• Instar a l’administració de la Generalitat de Catalunya a declarar-lo com espai natural de protecció 

especial en base a la Llei d’Espais Naturals, o formar part del Pla d’Espais d’Interès Natural, o de la 

Xarxa Natura 2000. No obstant, en tots tres casos, tenen consideració de sòl no urbanitzable. 

• Incorporar-los, dins el sòl urbà o urbanitzable, en espais propis de cessió per zones verdes.  

• Redactar Plans Especials de Protecció en el procés de revisió o desenvolupament del POUM, que 

permeten la seva conservació.   

 

Al municipi de Matadepera existeix el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac, Espai Natural de 

Protecció Especial, incorporat al Pla d’Espais d’Interès Natural. 

 

L’ordenació del sòl no urbanitzable es realitza en base a la qualificació urbanística del sòl, mitjançant la seva 

inclusió en Zones i Sistemes i en base a les proteccions ambientals i la definició dels seus elements bàsics, que 

són referents en la regulació d'aquest sòl que s'estableix en el present POUM. 

 

Tenen la condició de sòl no urbanitzable: 

 

a) Aquells terrenys incompatibles amb la seva transformació per concórrer alguna de les situacions següents: 

 

- Que estiguin sotmesos a un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel planejament 

territorial que exigeixi aquesta classificació com a conseqüència de la necessitat o la conveniència d’evitar la 

transformació dels terrenys per a protegir-ne l’interès connector, natural, agrari, paisatgístic, forestal o d’un altre 

tipus. 

- Que estiguin contemplats com a tals per un pla director, d’acord amb allò establert per l’article 56 de la LU. 

- Que estiguin subjectes a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic. 

 

b) Aquells terrenys que el present POUM considera necessari classificar com a tals per raó de la seva necessitat 

per tal de garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida, d’acord amb el model de desenvolupament 

urbanístic sostenible definit a l’article 3 de la LU. 

 

c) Aquells terrenys reservats per a sistemes generals no inclosos al sòl urbà ni al sòl urbanitzable. 

 

En concret, les finalitats del Pla en la regulació del sòl no urbanitzable són: 

 

a) Preservar el medi natural i agrícola de Matadepera amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de les 

generacions presents i futures. 

 

b) Protegir aquests sòls dels processos d'urbanització de caràcter urbà. 

 

c) Preservar i millorar les explotacions agrícoles i forestals. 

 

d) Protegir els espais i elements ambientals més singulars i més representatius, per tal de mantenir els processos 

ecològics, potenciar la biodiversitat i constituir reserves de sòl que configurin corredors ecològics territorials 

preservadors de la connectivitat ecològica. 

 

e) Regular la implantació i el desenvolupament d'aquells usos i activitats que el Pla admet en cada zona del sòl 

no urbanitzable de forma que no malmetin els valors que es pretén protegir, i impedir la implantació d'aquells 

usos o activitats que siguin incompatibles amb la destinació definida pel Pla d’ordenació urbanística municipal en 

aquests sòls, sempre sota els imperatius derivats del principi d’utilització racional dels recursos naturals, i dins 

dels límits establerts per la LU, la legislació sectorial i per aquest Pla d’ordenació urbanística municipal. 

 

f) Regular els sistemes i elements generals relacionats amb l'explotació agrícola, forestal o ramadera. 

 

g) Establir els criteris sobre les característiques i localitzacions més adients per a les edificacions destinades a 

habitatge rural, instal·lacions d'interès públic i social, i sobre aquelles destinades a l'execució i manteniment de 

les obres públiques, de manera que no trenquin l'equilibri ecològic de les diferents zones de sòl no urbanitzable, 

així com, determinar els instruments i procediments adients en cada cas per a la seva autorització, d’acord amb 

allò que disposa la LU. 
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La regulació normativa del sòl no urbanitzable estableix i condiciona els usos permesos per al desenvolupament 

sostenible del territori basat en la conjugació de les necessitats de creixement amb la preservació dels valors 

paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, la defensa de la fauna, la flora i la biodiversitat i amb l’objectiu de 

garantir el manteniment de totes les seves funcions, que són les següents:  

 

a) Funció productiva: aquest sòl és la base de les activitats agràries, que proveeixen aliment i recursos 

naturals i formen part de l’economia local. 

 

b) Funció ambiental: en aquest sòl es produeixen els processos ecològics essencials en equilibri amb les 

actuacions humanes i és l’indret on habiten la majoria de les espècies de flora i fauna autòctones, que 

són la base de la biodiversitat local. 

 

c) Funció cultural: aquest sòl és expressió de la història, resultat de la intervenció de les persones en la 

transformació i utilització dels recursos naturals, que ha determinat la imatge final de la ciutat i el seu 

entorn rural. 

 

d) Funció lúdica: aquest sòl és també necessari per a la població com a espai de lleure, esplai i repòs 

dels ciutadans. 

 

El sòl classificat com a no urbanitzable, en funció dels valors i finalitats que el POUM ha decidit de protegir, 

preservar o assolir, no podrà ser dedicat a utilitzacions que impliquin la transformació de la seva 
destinació o naturalesa o lesionin o impedeixin els dits valors o finalitats. 

 

S’estableixen els següents tipus de sòl no urbanitzable: 

 

a) Agrícola de valor, clau 21. 

b) D’interès ecològic i paisatgístic, clau 24.  

C) Parc Natural, clau 25.     Subzones:  Parc Natural, Zones d’alt interès ecològic i paisatgístic, clau 25a. 

     Parc Natural, Zones d’ interès natural, clau 25b. 

     Parc Natural, Zones agrícoles, clau 25c. 

 

L’ordenació del sòl no urbanitzable s’adapta a la normativa i zonificació del Pla especial de protecció del medi 

físic i del paisatge de l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, adequant el planejament urbanístic tal i 

com determina la Llei 12/85 d’Espais Naturals. 

 

S’ha d’entendre el municipi de Matadepera en el seu context geogràfic i plantejar les disponibilitats de sòl en 

funció del desenvolupament sostenible que es vol impregnar des del POUM. El SNU proposat al POUM de 

Matadepera en la seva major part incorpora aquells paratges de major valor ecològic.  

4.2.1.2 Afecció de la planificació urbanística sobre el medi natural de Matadepera i criteris de conservació 

 

Aquest punt de l‘informe ambiental consta de 4 subapartats: 

 

a) Conservació de medi natural en base als Polígons d’Actuació Urbanística. 

b) Conservació i recuperació del medi natural en sòl no urbanitzable. 

c) Conservació i protecció del sòl d’interès ecològic i paisatgístic. 

d) Conservació i protecció del Parc Natural. 

 

a) Conservació de medi natural en base als Polígons d’Actuació Urbanística 

 

El nou planejament urbanístic a Matadepera es defineix mitjançant cinc tipus d’actuacions anomenats Polígon 

d’Actuació Urbanística (PAU), Actuacions Aïllades (AA), Sectors de millora urbana (PMU), Plans Especials (PEU) 

i Pla Parcial (PP). A continuació repassarem els diferents sectors de planejament i polígons de gestió de 

Matadepera que constin d’elements ambientals a preservar.  

 

Fruit del desenvolupament d’alguns dels sectors de planejament previstos al POUM es generen o consoliden sòls 

d’espais lliures: 

 

PAU-07 (C.D. TERRASSA HOQUEI): consolidació d’espais lliures VP3 i nova dotació VP1 

PAU-07 a 13 (EIX E.GENESCÀ): P2 passa a XVr amb la creació de nou espai públic i es consolida la cessió a 

l’Ajuntament. Vials verds paral·lels a les marges de la riera de les Arenes. 

PAU-15 (TORRENT DEL SALT): Es recupera com a VP3 l’espai del torrent del Salt per a la creació d’un nou parc 

urbà que enllaci les dotacions de parcs existents. 

PAU – 18 (ESTENALLES – TRANSVERSAL). Es cedeix a l’Ajuntament nou sòl de sistemes VP1. 

AA-02 (CRTA. TERRASSA – SANT JOAN): Creació de nou espai públic utilitzant la clau XVr. 

PEU-01-02 (RIERA DE LES ARENES): Es pretén recuperar i millorar els marges de la riera en contacte amb el 

sòl urbà 

 

b) Conservació i recuperació del medi natural en sòl no urbanitzable 

 

La ubicació de Matadepera, a la falda del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac, amb un 61% 

del terme municipal formant part d’aquest parc, determina el tractament del sistema d’espais lliures del municipi, 

estretament vinculat a la relació amb el Parc i amb la lògica de continuïtat del sistema d’espais lliures des d’un 

punt de vista territorial. 

 

Així, l’anàlisi de Matadepera en el seu marc territorial i dels espais lliures, Matadepera forma part de la xarxa de 
sistemes de connectivitat dels espais naturals lliures de l’Àrea Metropolitana, precepte que s’ha de tenir en 
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compte des del punt de vista de la planificació i gestió dels espais lliures del municipi que connecten la Plana del 

Vallès amb el Parc Natural, a fi i a efecte de dotar les intervencions de sentit territorial. 

 

 

Parc natural 

 

El sòl no urbanitzable del municipi que forma part del parc natural està format per 1.524 ha, i queda regulat pel 

Pla Especial de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, modificat i ampliat l’any 1998 i promogut per la Diputació de 

Barcelona. En el capítol II del text normatiu d’aquest Pla es regulen els usos i les condicions bàsiques de 

l’edificació d’aquesta àrea protegida. El criteri principal per la intervenció en els edificis de caràcter patrimonial és 

la conservació i recuperació de les constants arquitectòniques i tipològiques. Tanmateix s’admet la reconstrucció 

de les edificacions tradicionals que es trobin enrunades totalment o parcialment.  

 

Sistemes de protecció de rieres i torrents 

 

El Pla preveu la recuperació de la Riera de les Arenes com eix estructurador del municipi, recuperant-la com a 

parc urbà del municipi i regenerant-ne la seva façana a fi i efecte que el municipi creixi i es pugui desenvolupar de 

cara a la riera. 

 

La recuperació de la riera de les Arenes respon a un doble objectiu: llegida a escala municipal representa la 

possibilitat de recuperació d’un eix vertebrador, que lliga directament el municipi amb el Parc Natural, i que 

permet millorar el sistema d’espais lliures municipals. D’altra, des d’una lectura territorial, afavoreix en la 

recuperació de les connexions de sistemes d’espais lliures d’àmbit metropolità, que amb la recuperació de la part 

de la Riera en terme municipal veí permetria relligar els sistemes d’espais lliures tendint a la configuració d’una 

xarxa de Parcs metropolitans. 

 

Amb la mateixa lògica, es proposa també la recuperació dels torrents a l’est (Abeuradors, Can Solà i Salt), amb el 

tancament de la trama urbana en aquest punt, i amb la confecció d’un eix de passeig urbà, lligat al parc de la 

Muntanyeta i Pep Ventura existents. 

 

Zones verdes municipals i sòls de protecció de marges torrencials 

 

L’objectiu de les intervencions en les zones verdes del municipi ha de respondre a una configuració global de 

sistemes d’espais lliures que permeti crear una xarxa d’espais de passeig i una connexió verda directa amb el 

parc i els camins d’interès paisatgístic del voltant. En aquest sentit es proposaria la recuperació de traçats com el 

camí dels monjos, lligats també a itineraris urbans i a modificacions seccionals d’aquells viari urbà de recolzament 

per a la confecció d’aquests itineraris urbans i de passeig.  

 

En aquesta línia es planteja també la connexió verda amb el terme municipal de Terrassa, i en especial l’anàlisi 

del potencial connector entre la futura estació de ferrocarril prevista en l’allargament dels FGC a Terrassa i 

Matadepera, fomentant l’entrada per a vianants i en bicicleta des d’aquest punt. 

 

c) Conservació i protecció del sòl d’interès ecològic i paisatgístic 

 

La qualificació de sòl d’interès ecològic i paisatgístic inclou el terrenys forestals que no estan compresos dins del 

Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac i que formen importants extensions boscoses amb contacte al Parc. 

 

La protecció d’aquests espais, és totalment necessària per mantenir la vida ecològica i conservar els valors 

estètics, històrics i culturals del paisatge rural. Al mateix temps que permet una millor protecció del Parc Natural i 

permet fomentar el paper de corredor ecològic dels espais del municipi entre el Parc i la resta del territori. 

  

El POUM pretén atorgar a aquest sòl una protecció semblant a la de les Zones d’interès natural (clau 25b), 

compreses dins del Parc Natural. 

 

Les condicions generals d’ús per aquesta zona seran les mateixes que les establertes en la zona d’interès 

natural (clau 25b), però s’estableixen unes tipologies d’ús bàsiques: 

 

a) Els aprofitaments forestals es realitzaran dins dels límits compatibles amb el principi bàsic de 

persistència, conservació i millora de les masses forestals. L’aprofitament forestal s’ha de realitzar 

sempre i quan, no comprometi les possibilitats de desenvolupar una gestió forestal encaminada a 

mantenir la biodiversitat i el paisatge i a la prevenció de grans incendis forestals. 

 

b) La repoblació, la conservació i el tractament silvícola i els treballs complementaris que tinguin per 

objecte la restauració forestal i la millora dels terrenys afectats per incendis, els erms i els degradats per 

altres causes, sempre que presentin característiques adients per a la seva reforestació. Es permetrà la 

recuperació d’antics camps de conreu per mitjà d’artigues controlades. Es permetran les pràctiques 

ramaderes, sempre que aquestes no siguin causa de deteriorament, empobriment del bosc o d’erosió, 

d’acord amb el que estableix la legislació vigent. 

 

c) S’afavorirà el roure i l’alzina en les tallades de selecció de l’arbrat. Les espècies potencials de roures al 

municipi de Matadepera són: el roure martinenc (Quercus humilis) i el roure cerrioide (Quercus 

cerrioides). El roure cerrioide és l’híbrid entre el martinenc i el de fulla petita (Quercus faginea). El roure 

és una espècie a mantenir ja que juntament amb l’alzina (Quercus ilex), són les espècies potencials 

típiques dels ambients mediterranis característics de la zona del municipi de Matadepera i del Parc 

Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac. 
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A més a més d’aquestes espècies es poden afavorir altres associades a les comunitats d’alzinar amb 

roureda i les que es determinen a l’Annex 1: Espècies que pel seu interès específic, per determinades 

característiques fenològiques o per qüestions de paisatge no s’haurien de tallar en parcel·les amb terreny 

forestal de l’Informe del Consell Assessor Urbanístic de Medi Ambient i Sostenibilitat, com poden ser: 

 

 Estepes (Cistus sp.) 

 Llentiscle (Pistacea lentiscus) 

 Arboç (Arbutus unedo) 

 Pinassa (Pinus nigra) 

 Galzeran (Ruscus aculeatus) 

 Boix grèvol (Ilex aquifolium) 

 Pi blanc (Pinus halpensis) 

 

d) No s’admet la repoblació amb espècies exòtiques o aquelles que siguin alienes a l’ecosistema. 

 

e) Es prohibeix tot tipus d’edificació en les zones de sòl d’interès ecològic i paisatgístic exceptuant aquells 

casos que vagin relacionats amb les activitats agropecuàries extensives tradicionals desenvolupades en 

la finca i a l’entorn de Matadepera i Sant Llorenç del Munt. No s’admetran instal·lacions de ramaderia 

intensiva. 

 

d) Conservació i protecció del Parc Natural 
 

Comprèn els espais del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, el qual estableix un règim de protecció i 

conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica de l’espai natural, compatible 

amb l’aprofitament sostenible dels seus recursos i l’activitat dels seus habitants, així com l’ordenació de l’ús públic 

i el foment del coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l’educació ambiental. 

 

Dins del Parc Natural s’estableixen les següents subzones:  

 

Zones d’alt interès ecològic i paisatgístic, clau 25a. 

Zones d’interès natural, clau 25b. 

Zones agrícoles, clau 25c. 

 

La Zona d'Alt Interès Ecològic i Paisatgístic està integrada pels terrenys que han d'ésser objecte d'especial 

protecció per contenir ecosistemes, comunitats o espècies de gran interès o que són especialment vulnerables a 

l'erosió del sòl o a la degradació dels valors botànics, faunístics, hidrològics o paisatgístics existents, atès que 

aquesta zona conté elements singulars el deteriorament dels quals pot considerar-se difícilment recuperable. 

Als terrenys integrats a la Zona d'Alt Interès Ecològic i Paisatgístic s'admeten els usos que tot seguit es 

relacionen: 

 

a) Els treballs mínims de millora dels sistemes naturals exigits per un principi bàsic de conservació. 

b) Els treballs de manteniment dels camins i senders de la xarxa bàsica del Pla Especial del Parc Natural, així 

com aquelles intervencions puntuals considerades imprescindibles per a la seva conservació. 

c) Els treballs mínims exigits pels programes de prevenció d’incendis forestals. 

d) Les activitats culturals i d'investigació científica que no requereixin instal⋅lacions fixes. 

 

En tot cas, per a l'ús o activitat que es pretengui realitzar s'haurà d'acreditar la seva compatibilitat amb l'objectiu 

fonamental del Pla Especial del Parc Natural, contingut a l'article 2 del seu text normatiu, mitjançant document 

explícit emès per la Diputació de Barcelona, que quan l'ús i activitat sigui reglats adoptarà la forma i causarà els 

efectes d'informe previ sobre usos i activitats sotmesos a llicència. 

 

Amb aquesta finalitat, la Diputació de Barcelona, podrà exigir que els corresponents projectes tècnics vagin 

acompanyats de la justificació i els estudis adients d'avaluació de l'impacte produït sobre els valors paisatgístics, 

ecològics, botànics i faunístics afectats i sobre l'erosionabilitat del sòl i defineixin les mesures correctores 

oportunes que cal incorporar al projecte, sens perjudici d'allò que es disposa a l'article 5 del text normatiu del Pla 

Especial, en relació a l'àmbit del Parc Natural. 

 

No són permesos en aquesta zona els usos i les activitats següents: 

 

a) Qualsevol tipus d'aprofitament, construcció, instal⋅lació o anunci. En aquest sentit, únicament serà permesa la 

instal⋅lació de la senyalització informativa considerada imprescindible o els elements destinats a finalitats 

científiques degudament adaptades al medi físic. 
 

b) El dipòsit i abandonament de qualsevol classe d'objecte llevat que fos necessari per a la prevenció o extinció 

d'incendis forestals o per causa de força major. 

 

Els plans d’aprofitament cinegètic que afectin terrenys d’aquesta zona tindran especial cura en el manteniment de 

les espècies faunístiques i de la seva diversitat. 

 

El desenvolupament en aquesta Zona de les activitats esportives o de lleure podrà ser objecte de regulació 

específica, restricció i fins i tot prohibició. En aquest mateix supòsit es troben els recorreguts, els actes i les visites 

en els terrenys integrats en aquesta zona. 
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En aquesta Zona es prohibeix tota construcció de nova planta, incloses les instal⋅lacions tècniques. 

S’admet la realització de les actuacions relacionades amb la recuperació d’elements construïts integrats en el 

catàleg de béns i el catàleg de masies del POUM o en el catàleg de protecció del patrimoni del Pla Especial. En 

aquest supòsit, es tindrà especial cura de retornar l’entorn de l’element a l’estat original anterior a la intervenció. 

 

S'admeten els aprofitaments forestals en finques de titularitat privada, mentre mantinguin aquesta condició. En 

aquest període, aquestes actuacions es duran a terme segons allò que es determina en aquestes normes a la  

Zona d'Interès Natural, clau 25b. 

 

Excepcionalment aquests aprofitaments es podran veure restringits, o fins i tot prohibits, de forma temporal, per 

tal de preservar els valors definitoris de la Zona d’Alt Interès Ecològic i Paisatgístic. Les limitacions excepcionals 

dels drets dominicals que puguin derivar-se d’aquests supòsits seran objecte d'indemnització per part de la 

Diputació de Barcelona. 

 

La Zona d'Interès Natural és integrada per sòls ocupats per espècies predominantment arbòries o arbustives, no 

característiques del conreu agrícola o objecte d'aquest, i els prats, erms, codines, cingles i per tots els altres 

components del paisatge natural. 

 

En els sòls que integren la Zona d'Interès Natural, s'admeten els usos que tot seguit es relacionen: 

 

a) Els aprofitaments forestals compatibles amb el principi bàsic de persistència, conservació i millora de les 

masses forestals. 

b) La repoblació, la conservació i el tractament silvícola i els treballs complementaris que tinguin per objecte la 

restauració forestal i la millora dels terrenys afectats per incendis, els erms i els degradats per altres causes, 

sempre que presentin característiques adients per a la seva reforestació. 

c) Les pràctiques ramaderes, sempre que aquestes no siguin causa de deteriorament, empobriment del bosc o 

d'erosió, d'acord amb el que estableix la legislació vigent i el que es disposa a la regulació general d'usos i 

activitats del Pla Especial. 

d) En els sòls termeners amb l'edificació, els usos necessàriament vinculats amb les activitats que es 

desenvolupin a l’interior, compatibles amb les determinacions del Pla Especial. 

e) Totes aquelles activitats admeses amb caràcter general al Pla Especial d’acord amb la LU.  

 

Els aprofitaments forestals es portaran a terme d'acord amb les disposicions legals i normatives vigents en 

matèria forestal a Catalunya i les determinacions del Pla Especial. En tot cas s'hauran d'ajustar a les condicions 

tècniques següents: 

 

a) Es prohibeixen les tallades arreu, llevat dels supòsits previstos a l'article 58.2 de la Llei 6/88 Forestal de 

Catalunya. 

b) Es prohibeix el desarrelament d'arbres i arbustos amb finalitats comercials. 

c) Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s’hauran de trossejar o triturar i ser esteses a 

ran del sòl i, en cap cas, no es podran deixar dins d’una franja de vint metres d’amplada a banda i banda dels 

camins, d'acord amb allò que disposa l'article 12 del Decret 64/1995 de Mesures de Prevenció d'Incendis 

Forestals. 

d) Es podrà autoritzar la neteja selectiva del sotabosc, quan aquesta vagi orientada a millorar les condicions de 

regeneració de l'arbrat o pugui justificar-se com a mesura preventiva de lluita contra el foc, buscant en tot moment 

la compatibilitat amb la preservació dels valors ecològics i ambientals. 

 

 

Els nous camins i pistes vinculats a la gestió forestal s'hauran d'adaptar a les prescripcions tècniques següents: 

 

a) Pendent mantingut inferior al 15% i amplada màxima de 3,5 metres. 

b) Disposició de trenques en pendent continuat cada 50 metres. 

c) Altura màxima dels desmunts d'1,50 metres en una longitud màxima de 10 metres 

d) Altura màxima dels terraplens 1,50 metres. 

e) Pendent transversal del camí dirigit vers el desmunt. 

f) No abocament de terres sobreres al vessant del camí. En cada cas concret caldrà cercar punts adients on 

efectuar l'acumulament del material sobrer. 

 

Quan les condicions topogràfiques impedeixin el compliment estricte dels condicionants establerts al present 

article, les noves alternatives que es prevegin hauran de justificar-se mitjançant un projecte específic. 

 

Totes les actuacions en terrenys forestals se sotmetran als tràmits assenyalats a la legislació vigent en la matèria, 

durant els quals haurà d'obtenir-se l'informe previ preceptiu de la Diputació de Barcelona. 

 

L'aprofitament en una finca forestal que no disposi d'un Pla tècnic de gestió i millora forestal o d'un Pla 

d'ordenació forestal aprovats definitivament, és un acte sotmès a l'autorització corresponent dels òrgans 

competents del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb els articles 50 i 51 de la llei 6/1988 

Forestal de Catalunya, a la tramitació de la qual haurà d'obtenir-se l'informe preceptiu de la Diputació de 

Barcelona. 
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Els aprofitaments en finques forestals que disposin d'un Pla tècnic de gestió i millora forestal o d'un Pla 

d'ordenació forestal aprovats definitivament, no necessitaran autorització prèvia; no obstant això, l'inici dels 

treballs es comunicarà a la Diputació de Barcelona per escrit amb una antelació mínima de deu dies. 

Serà requisit per a poder emetre informe sobre qualsevol autorització d’aprofitaments forestals en terrenys que no 

disposin de pla tècnic o pla d’ordenació aprovats, acompanyar la sol⋅licitud de les dades següents: 

 

a) Un plànol topogràfic de la finca a escala 1/5.000 o 1/10.000, en el qual es defineixin els distints tipus de bosc i 

espècies; el sector objecte de la petició de tallada, i el camí o camins a habilitar per a l'aprofitament, que hauran 

de complir el que es disposa a l'article anterior. 

b) Una succinta memòria a la qual s'especifiqui el tipus d'aprofitament que es preveu dur a terme, data de l'última 

tallada a la mateixa parcel⋅la, sistemes d'arrossegament previstos, mètodes per a l'eliminació dels residus de la 

tallada, dades de la realització de l'aprofitament i els detalls complementaris que estimi oportú el peticionari. 

 

D'acord amb allò que disposa l'article 17 del Decret 64/1995 de Mesures de Prevenció d'Incendis Forestals, en 

cap cas no es duran a terme treballs que generin restes vegetals en el període comprés entre el quinze de juny i 

el quinze de setembre, llevat dels supòsits d’excepcionalitat que determina aquell decret. 

 

Als treballs vinculats amb la gestió forestal no seran admesos en cap cas l'aterrassament del terreny amb 

maquinària pesant ni la destrucció sistemàtica de la vegetació existent. 

 

L'Òrgan Gestor del Pla Especial impulsarà la redacció dels Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal de les 

finques particulars i de propietat pública incloses dins del seu àmbit.  

 

La Diputació de Barcelona emetrà informe preceptiu sobre els Plans tècnics de gestió i millora forestal, abans que 

els aprovi l'organisme competent. 

 

La Diputació de Barcelona, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i pressupostàries, col⋅laborarà amb 

la propietat forestal per tal de fomentar un millor tractament silvícola de les masses forestals, afavorir les tasques 

de repoblació i millora dels terrenys forestals i racionalitzar-ne l'aprofitament. 

 

A les edificacions existents a la Zona d'Interès Natural, s'admeten els usos següents: 

 

a) L’habitatge unifamiliar, sempre que no existeixi perill de formació de nucli de població. 

b) Els vinculats a la naturalesa de la finca, com els agrícoles i ramaders. 

c) Els usos considerats d’utilitat pública o interès social, vinculats de forma directa amb els objectius 

del Pla Especial i, en general, els serveis d'atenció al visitant. 

d) Les activitats considerades complementàries de les anteriors, com les d'agroturisme i restauració i els 

productius, en petits tallers de caràcter artesanal compatibles amb les determinacions del Pla Especial 

e) Els usos públics establerts a la xarxa bàsica d'equipaments del Pla Especial. 

Els usos als quals es fa referència a l’apartat anterior, seran admesos en la mesura que s’apreciï en el tràmit de 

la seva aprovació la concurrència dels requisits fixats a la LU. 

 

Les activitats admeses a la Zona d'Interès Natural es podran desenvolupar als edificis i construccions existents, 

segons es defineix al Pla especial. 

 

La Zona Agrícola integra aquells sòls que prioritàriament estan destinats en l'actualitat a les activitats agrícoles, 

que ho han estat fins a data recent o que presenten les característiques necessàries per al desenvolupament 

d'aquestes activitats. S'entén com a tret definidor d’aquesta Zona el paisatge característic d'equilibri entre sectors 

poc intervinguts per l'acció humana i l'activitat agrària. 

 

Als terrenys inclosos en aquesta Zona, s'admeten els usos següents: 

 

a) Les activitats agrícoles i ramaderes, en aquells terrenys que presentin les característiques 

adients per al seu desenvolupament. 

b) El conreu de camps abandonats, en les condicions establertes en el Pla Especial. 

c) Els processos d'aforestació regulats per la legislació en matèria forestal. 

d) Totes aquelles activitats admeses a la Zona d'Interès Natural i les de caràcter general definides en aquestes 

normatives, sempre que reuneixin les condicions d’utilitat pública o interès social, fixades en la LU.  

 

L'Òrgan Gestor podrà exigir que la proposta per a l'execució de les actuacions descrites en el present article 

inclogui la documentació complementària necessària per garantir la compatibilitat de l’actuació amb el principi 

bàsic expressat en l'article anterior 

 

A les edificacions existents en aquesta zona s'admeten els usos següents: 

 

a) Els usos agrícoles, que es duran a terme d'acord amb les disposicions legals vigents en aquesta matèria i les 

previsions normatives Pla Especial. 

b) L'ús ramader, sempre que sigui complementari de l'ús agrícola de la finca; en aquest sentit no s’admeten els 

usos agropecuaris intensius de caràcter industrial, no vinculats a l'explotació agrària. 

c) Els usos agraris, en general, inclosos els de magatzematge i transformació de productes agraris obtinguts a 

l'explotació. 

d) Els admesos per a les edificacions situades a la Zona d'Interès Natural i, en general, els que ho són amb 

caràcter genèric al Pla Especial. 
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Els usos als quals es fa referència a l’apartat anterior, seran admesos en la mesura que s’apreciï en el tràmit de 

la seva aprovació la concurrència dels requisits fixats a la LU.  

 

Les activitats admeses a la Zona Agrícola es podran desenvolupar als edificis i construccions existents, segons 

es defineix al les condicions generals Pla Especial. 

 

La Diputació de Barcelona, en la mesura que ho permetin les seves disponibilitats tècniques i pressupostàries, 

atorgarà suport tècnic i econòmic als titulars de les explotacions familiars agràries situades totalment o parcial a 

l'àrea del Pla Especial sempre que constitueixin ¡residència permanent, per a la millora de la seva qualitat de vida 

i de les condicions tècniques i productives de l'explotació de la infrastructura rural que la serveix. 

També, es podrà recavar aquesta col⋅laboració en el cas que les adequacions previstes a les condicions de 

disseny del Pla representin un increment excepcional respecte al cost ordinari de l'obra projectada. 

 

4.2.1.3 Criteris de delimitació de sòl no urbanitzable pels seus valors naturals 

 

Aquest apartat es realitza per a que sigui tingut en consideració en el moment de realitzar noves revisions del 

planejament, o de planificar les cessions, o aprovar delimitacions diverses mercès a plans especials o altres eines 

existents. Simplement volem realitzar una gradació qualitativa de la prioritat de conservació d’espais envers els 

hàbitats que se’n deriven. Així, segons el valor de conservació, apuntaríem el següent: 

 

Conreus en actiu i abandonats > Bosc d’alzinar> Bosc pi roig> Vegetació ruderal 
 

Criteris de gestió del medi natural protegit 

 

A continuació s’exposen una sèrie d’orientacions i propostes amb la finalitat d’aportar tota una sèrie de 

suggeriments útils per a la gestió i el planejament de la vegetació del municipi de Matadepera. Aquests 

suggeriments, en resum, són els següents: 

 

• La informació sobre els tipus de vegetació i del seu estat ha d’estar present en la localització de qualsevol 

activitat i, en particular, en l’execució detallada de qualsevol obra. 

• S’haurien d’instal·lar punts verds de recollida selectiva de restes vegetals, per tal d’evitar abocaments 

incontrolats i evitar la proliferació de plantes al·lòctones, especialment aquelles que presenten un caràcter 

bioinvasor. 

• S’haurien de catalogar els exemplars d’arbres i arbusts de característiques singulars. 

• S’haurien d’instaurar models de jardineria sostenible, fent especial incís en la xerojardinenia. 

• S’haurien de diferenciar models de gestió dels espais enjardinats des del seu disseny i en base als 

objectius funcionals dels mateixos. 

• S’hauria de tenir present la vegetació autòctona en aquests dissenys. 

• S’hauria també de tenir en compte altres espècies autòctones pel disseny de jardins, especialment 

aquelles pròpies d’ecosistemes mediterranis. Tanmateix, s‘hauria d‘evitar la propagació d’algunes 

espècies al·lòctones invasores. 

• S’hauria de cercar l’homogeneïtat en passeigs enjardinats. 

• S’haurien d’editar guies impreses que permetin conèixer i valorar els elements del paisatge. 

• S’hauria de cercar una homogeneïtzació als parterres d’aparcaments i de zones enjardinades. 

 

Destaquen la intenció de respectar al màxim la vegetació a l’hora de planejar accessos i de poder fixar franges a 

bandes de recuperació de la vegetació. 

 

Des d’aquí, es volen apuntar diverses qüestions que caldria tenir en consideració per assolir una gestió sostenible 

dels espais naturals del municipi.  

 

Pla d’Ordenació Forestal. Tots els espais naturals de Matadepera tenen una característica eminentment forestal 

—que no hem de confondre amb arbrada, doncs els espais de brolla i màquia sense arbres també tenen la 

consideració de forestal. Existeix una figura desenvolupada que és la de Pla d’Ordenació Forestal encaminada a 

la gestió sostenible deIs espais forestals de propietat pública i una superficie major de 10 hectàrees. Aquest pla, 

realitzat per un tècnic competent, establiria els paràmetres de gestió i actuacions a realitzar per aconseguir una 

massa forestal adequada als objectius que es pretén, que en aquest cas és el de conservació del medi natural, ús 

públic i prevenció d’incendis forestals.  

 

Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF). Aquests plans estan 

destinats a ordenar, des del Centre de la Propietat Forestal, la gestió dels boscos de titularitat privada. 

 

Pla de prevenció d’incendis municipal. El pla de prevenció d’incendis també seria una eina útil per preveure 

totes aquelles mesures específicament destinades a disminuir el risc d’incendis forestals, ja actuant sobre les 

causalitats, com sobre les característiques de la massa forestal, com sobre totes les eines futures d’extinció. Es 

tractaria de documents a incorporar a tota la planificació municipal d’emergències i prevenció de riscos. 

 

Plans de gestió de l’hàbitat. Es tracta també de plans reconeguts i utilitzats actualment per entitats, 

administracions i òrgans gestors d’espais naturals. Aquests documents analitzen totes les característiques del 

medi natural de les finques als quals van adreçats, els condicionants externs i interns, els usos que se’n volen 

implementar, i determina un pla d’acció específic, pressupostat i temporalitzat, adreçat a aconseguir implementar 

models de gestió sostenible. 
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Estudi de la vegetació del municipi. El coneixement sobre la vegetació del municipi és encara força escàs, de 

tal manera que es desconeix la presència de molts taxons. Per exemple, no se sap pràcticament res sobre 

plantes inferiors —molses, falgueres, líquens—. Molt poc se sap sobre el grup de les orquídies. Tanmateix, les 

zones de bosc d’alzinar i de ribera necessitarien de prospeccions detallades per part de botànics experts per 

poder determinar la presència d’altres espècies. El coneixement detallat de la vegetació permetria establir noves 

prioritats de conservació de la biodiversitat. 

 

Com es pot observar, les notes anteriors només són apunts i suggeriments sobre eines i modus de gestió de 

l’espai natural de Matadepera que permetrien assolir models de conservació del mateix basat en la sostenibilitat. 

Evidentment, no són els únics, es podria realitzar aquí una llarga disquisició molt més detallada, però es tracta 

dels passos bàsics, entenem, per poder implementar aquesta gestió. 

4.2.1.4 Criteris de Sostenibilitat en el planejament i la construcció 

 

Cal tenir present que existeix una estreta relació entre el planejament i el consum d’energia. El planejament urbà 

suposa una gran oportunitat de realitzar intervencions per al benefici col·Iectiu mitjançant el control de pràctiques 

inadequades i de la promoció d’accions d’interés comú. En l’àmbit de l’energia això també es compleix. 

 

Per aquest motiu, aquest apartat de l’informe ambiental es dedica extensament a realitzar reflexions, estudiar 

possibles mesures i finalment concretar vàries propostes respecte el planejament, basant-se en l’eficiència 

energètica, per tal d’anar, en la mesura del possible, cap al desenvolupament sostenible que assegura buscar el 

POUM de Matadepera. 

 

El consum energètic dels edificis és una part important en el consum energètic d’una ciutat, i per extensió, de la 

societat. Aquest consum energètic i el seu conseqüent impacte ambiental poden ser reduïts de manera dràstica 

mitjançant una sèrie de mesures relacionades amb les característiques principals de l’ordenació del territori i de la 

construcció dels propis edificis. 

 

En aquest sentit, gran part de les característiques de les àrees de creixement urbà i dels edificis que 

posteriorment es construiran, venen determinades des del planejament i la normativa que el desenvolupa. Per 

tant, el posterior consum d’energia, també està condicionat per les característiques d’aquests planejaments. 

 

Crear espais urbans que ofereixin una major qualitat de vida, que comportin un menor consum d’energia i un 

menor impacte sobre el medi ambient, encara no són objectius plenament integrats en el procés de qualsevol 

projecte. Per altra banda, estalviar energia en els edificis ja construïts i optimitzar el consum d’energia amb 

l’estructura urbana existent és generalment un procés força complex i costós. 

 

Els principals elements que han de condicionar el desenvolupament del sector de la construcció des de l‘òptica 

del desenvolupament sostenible són: 

 

• La demanda percebuda. Si bé el concepte de sostenibilitat i la sensibilitat per les qüestions ambientals 

estan en alça, en aquest moment el comprador de l’habitatge no expressa de forma clara un interès o 

preferència per solucions d’aquest estil donat que l‘oferta que s’ofereix actualment des del sector de la 

construcció ha negat constantment la lliure possibilitat d’elecció que l’usuari ha de tenir. 

 

• Moltes de les mesures en arquitectura bioclimàtica, o la selecció de determinats materials o 

instal·lacions en substitució dels tradicionals, tenen un cost força baix. En canvi és força extesa la 

percepció que la selecció d’estratègies de tipus energètic i ambiental suposa un cost superior a les 

opcions tradicionals, cost al que el promotor ha de fer front. 

 

• Finalment es poden trobar la regulació o normatives i, en general, les restriccions externes imposades 

sobre el promotor. Dins d’aquest grup es pot senyalar la Normativa Urbanística i les Ordenances 

Municipals de l’edificació, les característiques del solar, els edificis propers, l’edificabilitat i la volumetria 

permesa o les infraestructures energètiques disponibles en el solar, entre d’altres. 

 

El paper de les administracions públiques, i en concret dels Ajuntaments, amb competències en l’ordenació, 

creació i gestió del sòl pot ser molt rellevant en el foment de l’estalvi energètic en els edificis, ja que tenen una 

gran capacitat d’influir en les característiques particulars amb les que es desenvolupen els projectes d’habitatges 

de la localitat. 

 

Les administracions públiques tenen múltiples possibilitats per fomentar l’estalvi d’energia i l’eficiència energètica 

en els edifícis, ja que tenen potestat de gestió en gran part dels passos de transformació del sòl fins a l’edificació 

del mateix. Entre aquestes possibilitats cal destacar les que s’articulen al voltant del planejament urbanístic: la 

disposició del sòl en el mercat, la capacitat impositiva i la capacitat de regulació o ordenació de les 

administracions públiques, entre d’altres. 

 

A continuació s’adjunten una sèrie de mesures, complementàries entre si, per al foment de l’estalvi d’energia i 

l’eficiència energètica, mitjançant el foment dels habitatges d’alta qualitat energètica i ambiental que es poden 

desenvolupar en ambients urbans, mesures que posteriorment es desenvoluparan en propostes concretes: 

 

Certificació energètica: La informació sobre el comportament energètic dels habitatges o els edificis, en valor 

absolut o relatiu, ha demostrat ser útil i comprensible per als ciutadans en els diferents països en els que s’ha 

implantat. L’existència d’aquesta eina permetria a l’usuari incorporar un criteri d’estalvi energètic en la seva 

decisió de compra. 

 



    
MARÇ 2007              MEMÒRIA AMBIENTAL PÀGINA - 62 -

 

 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA 

DIRECCIÓ DEL PROJECTE:    

COMISSIÓ DE TREBALL DEL PLA 

EQUIP REDACTOR 

 

 

Certificació ambiental dels edificis: A l‘igual que la informació sobre el comportament energètic de l’edifici és 

d’interès per als seus compradors o usuaris, també seria de gran utilitat una etiqueta ambiental. Aquesta 

permetria als usuaris exercir les seves preferències, al mateix temps que incorporaria i transmetria de forma 

concreta la importància ambiental de determinades solucions. 

 

Criteris per a ser considerats en el Planejament i en l’Ordenació del sòl: En aquest àmbit es poden realitzar 

moltes propostes i recomanacions per a que el Planejament Urbanístic incorpori criteris de sostenibilitat, basant-

se en la perspectiva energètica, que abarquen tots els passos del planejament, des de la consideració del territori 

a urbanitzar, en funció del model i els usos urbans, fins al projecte d’urbanització en concret, passant per la 

distribució de les zones edificables i els espais verds, el traçat dels vials, la parcel·lació, el sistema viari, les 

xarxes de serveis, la posició i la separació entre els edificis, així com la forma dels mateixos per a obtenir una 

màxima eficiència energètica dels mateixos. 

 

• Ordenances Municipals i Normatives Urbanístiques compromeses: En la mesura en que l’estalvi 

energètic i la protecció del medi ambient responen a objectius assumits per la societat, és possible 

utilitzar la normativa urbanística, en qualsevol del seus nivells, per introduir obligacions i recomanacions, 

que afavoreixin i potenciïn aquest comportament. Aquestes normes poden afavorir l’ús de solucions 

constructives que permetin utilitzar menys energia o utiIitzar instal·lacions que funcionin amb energies 

renovables. 

 

• Divulgació: Tant de les experiències realitzades, com de les operacions de demostració de solucions 

correctes, fets que poden indicar al sector el camí a seguir. Els exemples clars permeten identificar 

aquestes solucions, concretant en forma de materials i instal·lacions específiques, conceptes generals 

que, d’altra forma, són difícils de transmetre. 

 

• Anàlisi detallat de costos: Si el cost és un dels factors que comporta que les solucions ambientalment 

correctes estiguin dins o fora del mercat, cal donar a conèixer els sobrecostos, quan existeixin, associats 

a cadascuna de les mesures. 

 

• Mesures de foment en el mercat: Dissenyar i introduir mecanismes en el mercat que afavoreixin les 

solucions energètiques o ambientalment eficients té com una de les principals conseqüències “jugar” al 

mateix joc que les empreses del sector, les quals mouen estrictament aquests criteris. És a dir, aquestes 

mesures poden obligar a les empreses a considerar aquests factors que, d’altra forma, pertanyen al camp 

de les accions de demostració, experiències pilot, etc, allunyades completament del seu camp d’actuació. 

 

• Sensibilització ciutadana: afavorir la sensibilització ciutadana, en general, cap a I’estalvi energètic i la 

protecció del medi ambient influeix en la demanda que actua sobre el sector de la construcció. Per tant, 

representa influir en un dels elements de mercat que determinarà el comportament del sector. 

 

• lnternalització dels costos ambientals: La inviabilitat econòmica d’algunes mesures d’estalvi energètic es 

pot deure, en gran mesura, a que els costos ambientals del consum d’energia no estan reflectits en el seu 

preu. Aquest fet permet que el cost de l’energia segueixi mantenint-se baix, fent econòmicament difícil la 

justificació d’algunes mesures. 

 

• Producció d’informació objectiva per al sector: En la mesura en que s’aconsegueixi proporcionar al sector 

de la construcció informació objectiva i clara sobre aquesta temàtica, es facilitarà l’aplicació de solucions 

energèticament més eficients i ambientalment més correctes. La situació actual es caracteritza per 

considerar aquestes qüestions com pràcticament marginals, sense implicacions directes per a la majoria 

d’agents, amb recomanacions encara poc definides. 

 

Més concretament, el foment de l’eficiència energètica ha de seguir una sèrie de criteris amb l’objectiu de reduir 

el consum d’energia a les ciutats i alhora recolzar-se en una sèrie de materials constructius que ajudin a 

optimitzar el consum d’energia a les llars. Però la gràcia recau, també, en assolir aquesta fita sense optar per 

l’utilització de materials que agredeixin el medi ambient. 

 

El Parlament Europeu va aprovar la Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a 

l’eficiència energètica dels edificis que permetrà controlar i reduir, almenys en un 22%, el seu consum 

d’energia. Els punts d’interès d’aquesta directiva son:  

 

1- És la primera peça del Llibre verd sobre seguretat de subministrament en l’àmbit comunitari, l’objectiu del qual 

és la reducció de la dependència de la UE de fonts d’energia externes, com per exemple el petroli, i contribuir al 

compliment dels compromisos del Protocol de Kioto sobre el canvi climàtic.  

 

2- Persegueix reduir la despesa d’energia en els centres on més s’utilitza, els edificis.  

 

3- Els edificis suposen el consum de prop del 40% de l’energia utilitzada.  

 

4- Es tracta d’un sector en el que només un 10% de l’energia consumida procedeix de fonts renovables.  

 

5- És la primera mesura vinculant que s’adopta en l’àmbit de l’estalvi i ús intel·ligent de l’energia.  

 

6- Contempla una metodologia comú per el càlcul del rendiment energètic de cada edifici. 

 

Segons dades de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), el 60% de l’enengia que es consumeix en les llars 

catalanes s’utilitza en calefacció (45%) i aigua calenta sanitària (15%), mentre que el 40% restant és utilitzat pels 

aparells domèstics i la il·luminació. 
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Aquest informe ambiental tracta el tema de l’energia que suposa la producció d’aigua calenta sanitària en el 

proper punt, per tant a continuació, es realitza un aprofundiment en el consum que suposa la calefacció i la 

il·luminació dels habitatges. 

 

En aquest aspecte s’ha de remarcar que els guanys tèrmics i lumínics produïts per l’entrada de radiació solar a 

l‘interior de l’habitatge s’han d’entendre com aportacions naturals gratuïtes als sistemes de calefacció i 

d’il·luminació. Per tant, s’ha de disposar dels mitjans adequats per aprofitar-los al màxim i també per controlar-ne 

els efectes, desitjats o no desitjats, en la creació del confort interior de l’habitatge. 

 

Cal remarcar que segons la Directiva Europea 2002/91/CE relativa al rendiment energètic dels edificis s’estima 

que existeix un potencial d’estalvi energètic en l’energia que es destina en els edificis a calefacció, aigua calenta 

o enllumenat del 22% respecte el consum actual, i que es podria realitzar per al 2010. Mentre que pel fet de tenir 

en compte les condicions bioclimàtiques o ecològiques a l’hora de dissenyar i orientar un edifici per tal d’aprofitar 

l’energia solar mitjançant sistemes passius, així com la milIor utilització de la llum i ventilació natural, s’estima un 

potencial d’estalvi de fins al 60%. 

 

Per tant, cal disposar d’elements passius adequats per aprofitar aquests factors ambientals, i s’ha de fer de 

manera que les instal·lacions, tant puguin considerar-se actives o passives, quedin perfectament integrades en el 

disseny de l’edifici. Aquesta integració és el que s’anomena arquitectura bioclimàtica, o arquitectura 

energèticament eficient. A cantinuació es poden trobar una sèrie de criteris que segueix l’arquitectura 

energèticament eficient i els materials que aquesta utilitza. Aquests criteris s’han distingit segons els dos àmbits 

que es tracten en aquest apartat: 

 

a) La calefacció. 

b) La il·luminació. 

 

a) Arquitectura energèticament eficient respecte la calefacció 

 

Un bon disseny arquitectònic pot reduir molt les necessitats energètiques dels edificis i també els impactes 

ambientals que ocasionaran. Un disseny urbanístic adequat facilita i abarateix l’arquitectura, però cal tenir en 

compte que les bones solucions depenen de les característiques particulars de cada bloc. 

 

Els habitatges s’han pensat al llarg de la història per proporcionar a l‘interior un confort suficient per viure-hi quan 

a l‘exterior no era possible, ja sigui per excés de calor, de fred, d’humitat o de sequetat. Hi ha una sèrie de 

funcions que ha de proporcionar l’habitatge que necessiten energia: il·luminació, ventilació, calefacció, 

refrigeració, humidificació o deshumidificació. 

 

Durant molts segles s’ha utilitzat energia natural per proporcionar aquestes funcions, però el món industrialitzat 

ha anat incorporant les energies fòssils. Les fonts d’energia ambientalment més perjudicials o perilloses es van 

substituint, poc a poc, per d’altres, si bé actualment l‘energia procedent de la crema de combustibles encara és la 

que té el pes més significatiu en les societats modernes. 

 

Actualment ja estem capacitats per entendre que els impactes derivats o associats a la generalització de l’ús de 

les energies fòssils i nuclears poden ser massa importants per assumir-los. Les solucions es poden agrupar en 2 

conceptes bàsics: necessitar menys energia per a realitzar la mateixa funció i utilitzar fonts d’energia netes i 

renovables. 

 

Un bon disseny i una bona construcció de I’habitatge redueixen molt les necessitats d’energia per a la calefacció. 

Bàsicament cal una bona orientació facilitant l’escalfament pel sol, uns materials aïllants que evitin l’excessiu 

refredament nocturn, unes parets i uns terres que permetin que la calor aportada pel sol no sigui excessiva durant 

el dia i es conservi al llarg de la nit. 

 

Les façanes orientades al sud tenen grans aportacions solars a l’hivern i moderades a l’estiu. Les façanes 

orientades a l’est i l’oest reben una quantitat equivalent a l’hivern. No obstant això, en les façanes orientades a 

oest convé minimitzar les obertures perquè el sol de tarda d’estiu acostuma a provocar sobreescalfaments en 

acabar el dia que són difícils d’evitar. Mentre que pel que fa a les façanes orientades a nord, s’han de reduir al 

màxim l’existència de finestres i obertures, incloent tant sols les necessàries per a un procés natural de ventilació. 

 

En funció de les condicions que aporten cadascuna de les orientacions, cal intentar realitzar una distribució 

d’espais interiors que les tingui en compte i que les aprofiti al màxim. D’aquesta manera, podran acumular 

l’energia radiant a l’hivern i reduir l’ús dels sistemes de calefacció, i també guanyaran il·luminació. 

 

Aquestes regles es poden seguir tant en els habitatges individuals com en els blocs d’habitatges, els quals han de 

tractar d’obtenir distribucions en planta que siguin equibibrades pel que fa a la disponibilitat d’orientacions per a 

cada habitatge d’una mateixa planta. 

 

A continuació es poden trobar reflexions sobre diferents materials i elements arquitectònics que ens permeten 

aprofundir en aquest aspecte. Es distingirà entre: 

 

A1) Aïllants tèrmics. 

A2) Finestres. 

A3) Proteccions solar i orientació. 
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A1) Aïllants tèrmics 

 

Per reduir l’energia necessària per mantenir un ambient a temperatura diferent que el seu entorn cal aïllar-lo. 

Com menys bo sigui l’aïllament, més energia caldrà per mantenir-lo més calent o més fred que l‘exterior. Cal tenir 

en compte que l’augment o el descens d’un sol grau en la temperatura interior d’un habitatge, suposa un augment 

en el consum d’energia del 8 %, segons dades de l’Institut Català de l’Energia.  

 

En l‘arquitectura, els aïllaments tèrmics són materials que s’incorporen en el projecte constructiu amb l’objectiu de 

disminuir la despesa energètica associada a la climatització dels edificis. La millor solució ha de considerar 

aspectes tècnics, mediambientals i de facilitat d’aplicació. 

 

Els aïllaments poden aconseguir-se amb materials addicionals (suro, llana mineral) o amb elements constructius, 

com el bloc de termoargila o els formigons lleugers aïllants. Els materials aïllants poden ser naturals (suro, Ilanes 

minerals de roca o de vidre) o plàstics sintètics. Aquests es poden diferenciar segons l’agent inflador que utilitzen 

per aconseguir les propietats aïllants: 

 

 Aire, com el poliestiré expandit (EPS). 

 CO2, com algun tipus de poliestiré extrudit (XPS). 

 HCFC, com la majoria de poliestirens extrudits (XPS) i el poliuretà (PUR). Cal tenir molt en compte que 

els HCFC són gasos que destrueixen la capa d’ozó, i per tant, s’hauria de limitar el seu ús. 

 

També cal tenir en compte que en la manipulació de les fibres minerals (de roca i de vidre) es poden despendre 

fibres que poden produir molèsties a les persones. 

 

Els materials sintètics són els més emprats per la seva durabilitat i facilitat de col·locació. És preferible l’ús de 

materials rígids amb sistemes d’unió per encaix de les peces o per fixacions mecàniques que els permetin ser 

valorats durant l’enderroc, ja que els materials adherits a la superfície que s’ha d’aïllar no permeten la seva 

valoració posterior a l’enderroc de l’edifici. 

 

A2) Finestres 

 

Les finestres permeten que la radiació solar entri dins dels edificis aportant llum i calor. Amb menor grau també 

permeten que surti la calor de l‘interior quan no hi ha sol. Per això és important reduir aquesta pèrdua d’energia 

sense que això signifiqui una pèrdua en l’aportació de llum i calor de les finestres. 

 

L’aportació tèrmica d’una finestra no depèn només d’aquesta, sinó també de la seva situació i del disseny de 

l‘interior de l’edifici. Així, a través de les finestres la radiació solar penetra dins dels edificis, es converteix en calor 

en les superfícies absorbents i s’emmagatzema en murs, sostres i terres. 

 

Aquests tancaments són transparents a la radiació solar incident, però són opacs a la radiació infraroja emesa 

pels objectes i parets escalfats per la radiació solar. Aquest efecte que produeix el vidre i també els plàstics 

transparents se’l coneix com efecte hivernacle, i és similar al que produeix el CO2 a l‘atmosfera. 

 

Els sistemes de guany directe són la solució més senzilla i la més utilitzada en edificis amb elements solars 

passius. Per a l’eficiència del sistema cal respectar unes quantes normes: 

 

 Dimensionar adequadament la finestra en funció de l‘àrea que ha d’escalfar. Les finestres massa grans 

escalfaran massa durant el dia assolellat, i refredaran massa durant la nit, o en períodes sense sol. 

 

 Situar la finestra en façanes orientades al sud, o amb poques desviacions amb aquest (una finestra 

orientada al nord no proporcionarà guanys solars). 

 

 Facilitar que la radiació solar escalfi terres i parets directament (millor com més massissos siguin). Així es 

disminueix l’excés de calor durant les hores de sol, i la baixa temperatura quan ja no n’hi ha. 

 

 Aïllar les finestres durant la nit amb finestrons o cortines. D’aquesta manera es redueixen les pèrdues de 

calor cap a l’exterior. 

 

 Les finestres orientades a nord, que han de ser les mínimes possibles, tan sols amb les funcions 

d’afavorir la ventilació, convé que tinguin doble vidre per evitar les pèrdues que es produeixen, fins i tot 

durant les hores diürnes. Durant la nit també és convenient aïllar-les. 

 

Una de les formes habituals de valorar l’accés de les estances a la llum natural és mitjançant el factor de llum 

natural (FLN), que correspon al % de llum natural que passa per una finestra i que es defineix per l’expressió 

següent: 

 

FLN = (V · θ· T / A (1-R2))% 

On: 

V: àrea total de les finestres. 

θ: angle de cel visible, mesurat en un plànol vertical perpendicular a la finestra, des del punt central de la finestra, 

valor en º. 

T: factor de transmissió del vidre (0,85 per a vidre senzill; 0,7 per a doble vidre). 

A: àrea total de totes les superfícies de l’estança (terra, sostre, parets i finestres). 

R: reflectància mitjana d’aquestes superfícies (0,5 per a estances amb colors clars; 0,3 per a colors foscos). 
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Per aconseguir un nivell suficient d’accés a la llum natural s’han de dissenyar les estances i les superfícies de les 

finestres de manera que s’aconsegueixi un FLN igual o superior al 2 % per a cuines, a l‘1,5% per a sales d’estar i 

a l‘1 % per a dormitoris. 

 

A3) Proteccions solars i orientació 

 

Les proteccions solars (voladissos, tendals, persianes, etc.) són un complement vinculat d’una forma important a 

l’orientació de l’habitatge. Una bona orientació minimitza la càrrega solar a l’estiu i la maximitza a l’hivern. Però, 

de tota manera, és molt convenient una adequada combinació de proteccions solars fixes i mòbils que reduiran 

aquesta càrrega, especialment si la gestió de l’usuari és la correcta. 

 

En l’àmbit de les proteccions solars es pot distingir entre proteccions solars fixes i mòbils: 

 

A3.1) Proteccions solars fixes 

 

Les dimensions de les proteccions solars fixes depenen de l’orientació de la finestra considerada (a més de la 

latitud), per tant per a determinar si una volada és adequada com a protecció solar s’ha de tenir en compte cada 

edifici en concret. 

 

Per determinar la capacitat d’ombratge d’una volada es pot utilitzar la metodologia següent (ASHRAE 

Fundamentals, 1993): 

 

Sigui “p” la profunditat de la volada, mesurada horitzontalment des de la superfície en la qual està la finestra. 

 

Sigui “d” la distància vertical entre l’horitzontal en la qual està la volada i la línia d’ombra que es pren com a 

mesura per al càlcul de l’ombratge. 

S’anomena factor de línia d’ombra, FLS, la relació entre d i p (FLS = d/p). El FLS ve determinat per la següent 

figura. Els valors d’aquesta taula representen la mitjana de les cinc hores de més intensitat solar, preses el dia 1 

d’agost. 

 

Factor de línia d’ombra (FLS) 

Direcció perpendicular a la finestra 40º Graus de la latitud nord 

Est 0,8 

Sud-est  1,3 

Sud 2,6 

Sud-oest 1,3 

Oest 0,8 

Font: Guia per a l’edificació sostenible 

A la façana sud, el sol incident sobre les finestres pot ser fàcilment evitat amb alguna protecció fixa o mòbil. En tot 

cas, l’angle d’incidència del sol sobre les finestres a sud és tal que l’energia transmesa a l’interior és menor i la 

reflectida és major, circumstància favorable a l’estiu. 

 

A3.2) Proteccions solars mòbils 

 

Les solucions de protecció solar passives, definides i integrades a la forma de l’edifici són adequades encara que 

siguin preferibles les solucions que es poden regular com persianes, porticons o tendals. Dintre d’aquestes 

últimes són preferibles les del tipus de lamel·les mòbils orientables. D’aquesta manera es pot fer un control tant 

dels guanys tèrmics com dels guanys lumínics, ja que es pot adoptar la millor posició d’aquests elements en cada 

moment i època climàtica– a l’estiu interessa protegir-se del sol, però mantenir una ventilació –i un mínim 

d’il·luminació– a l’hivern interessa captar el màxim d’energia solar tèrmica i lumínica. 

 

El disseny d’un edifici ha de permetre el màxim pas de la radiació solar en certes èpoques de l’any, però durant 

altres ha d’ésser capaç de rebutjar l’energia solar no desitjada. 

 

L’habitatge, per tant, ha de disposar de protectors solars que mantinguin el sol fora de l’edifici durant la 

temporada càlida, evitant els sobreescalfaments que produiria. 

 

Una de les solucions per ombrejar les finestres durant l’estiu són els voladissos, fixos o ajustables. És un bon 

mètode per a finestres orientades a sud, però per a les orientades a llevant o a ponent calen arbres, tanques o 

tendals. 

 

Els tendals han de ser clars perquè reflecteixin la radiació solar. Els porticons poden bloquejar totalment la 

radiació solar que incidiria sobre el vidre. Els llistons mòbils permeten la circulació de l’aire calent. S’ha de 

preveure l’accessibilitat als porticons, que aquests permetin l’obertura de les finestres i que puguin quedar 

assegurats contra els efectes del vent. 

 

Les persianes de làmines (venecianes) o altres elements opacs enrotllables situats a la part exterior de la finestra 

possibiliten un bloqueig a la radiació solar. Són preferibles els colors clars. Quan les làmines de la persiana 

baixada no estan tancades del tot, les obertures permeten la circulació de l’aire i produeixen alhora ombra i 

ventilació. 

 

Les persianes exteriors enrotllables amb guies als laterals són molt eficients a causa del millor ajust entre les 

làmines i el marc. S’han d’evitar els ponts tèrmics de la caixa on s’enrotlla la persiana. 

 

Altres elements de protecció solar són els vidres reflectants, les cortines, les persianes interiors i els arbres de 

fulla caduca. 
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b) Arquitectura energèticament eficient respecte la il·luminació 

 

b1) Il·luminació artificial 
 

Des de sempre els humans hem volgut veure-hi quan no hi ha llum natural o allà on no arriba. S’han utilitzat olis, 

ceres, llenya, gas, petroli i des de fa poc més de cent anys l’electricitat. Va costar força aconseguir una bombeta 

que fes Ilum unes quantes hores seguides i de forma segura. Durant molts anys s’ha utilitzat gairebé 

exclusivament la bombeta d’incandescència. Es compacta i senzilla, però té un problema: només aprofita per fer 

llum el 5 % de l’energia elèctrica que consumeix. Quan hi ha milions de bombetes en funcionament això significa 

que hi ha moltes centrals elèctriques que estan cremant combustibles per proporcionar l’energia que les 

bombetes desaprofiten. 

 

Pel que fa a la xarxa d’enllumenat públic i d’acord amb les disposicions legals al respecte caldrà considerar i 

donar solució a aquells casos on ens trobem davant el fenomen de la contaminació llumínica, utiltzant les 

luminàries adecuades i homologades. 

 

Els fluorescents aprofiten l’energia elèctrica molt millor que les bombetes incandescents i per això no s’escalfen 

tant. Actualment hi ha també bombetes fluorescents de moltes formes i colors. Fins fa poc no es podien utilitzar 

com si fossin bombetes: eren llargs, no es podien posar en portalàmpades i necessitaven uns elements exteriors 

especials. Actualment: els tubs de les bombetes fluorescents s’han pogut fer molt petits i cargolats, les 

reactàncies són electròniques, molt petites i formen part de la bombeta. La diversitat de potències, formes i colors 

de llum juntament amb diversos accessoris com les pantalles reflectores permeten escollir la millor solució 

fluorescent per a cada cas. 

Per a donar la mateixa llum que les bombetes incandescents tradicionals, les bombetes fluorescents 

consumeixen un 80% menys d’energia, no escalfen innecessàriament l’entorn i duren unes 10 vegades més. 

Lògicament resulten més cares, però el cost addicional es recupera en menys d’un any en la majoria de casos. 

 

Finalment, cal tenir en compte que actualment tots els fluorescents contenen mercuri i per això cal reciclar els 

tubs i les bombetes fluorescents. 

 

b2) Il·luminació natural 
 

La disponibilitat de Ilum natural en passadissos, vestíbuls i espais comunitaris d’edificis d’habitatges crea 

ambients interiors més agradables, a la vegada que redueix les despeses en consums d’il·luminació artificial. 

 

En aquest aspecte cal tenir en compte els punts que s’acaben de desenvolupar al llarg de la descripció dels 

elements arquitectònics, finestres i proteccions solars. 

 

Mapa d’ombres 
 

En la fase d’elaboració deIs Plans Parcials, seria recomanable que fos obligatori realitzar un mapa d’ombres de la 

zona, per tal de planificar l’orientació dels edificis i carrers de tal forma que permetés un màxim rendiment de 

l’energia solar incident. 

 

En aquest apartat s’haurien de tenir en compte les obstruccions solars generades per l’edificació a l‘hora de fixar 

l’amplada dels carrers, així com la posició de l’edificació respecte l’alineació del vial. El mapa d’ombres consisteix 

en un plànol de projecció d’ombres permanents i projectades de l’ordenació proposada en un dia determinat en 

planta i secció. Així, com a dada orientativa, pel que fa a l’accés a la Ilum del sol per sectors de nova 

urbanització, s’han de preservar d’ombres les façanes dels habitatges 1 hora com a mínim, entre les 10 h i les 14 

(hora solar), el dia 21 de gener, per ser el dia més fred de l’any. 

 

Caldria tenir en compte que el traçat de carrers i parcel·les s’hauria de realitzar en relació a la topografia i 

condicionaments del territori, però sense que aquest fet comprometés la millor orientació dels edificis per tal de 

reduir les necessitats energètiques futures de l’edificació tant a l’hivern com a l’estiu. 

 

En aquest sentit cal potenciar la façana Sud i minimitzar les restants (els habitatges aïllats o adossats dos a dos, 

obtenen molt bons resultats energètics quan la façana Sud és de l’ordre de 1,5 a 2 vegades més gran que la 

façana Oest, segons Energy in Arquitecture, The European Passive Solar Handbook). 

Respecte el traçat dels vials cal remarcar que la posició dels edificis també repercuteix en el control de la 

contaminació acústica. Aquest factor està íntimament lligat a les consideracions de confort i a que s’utilitzi la 

ventilació natural com a mecanisme de refrigeració passiu. 

 

Auditoria energètica 
 

Per altra banda, en el procés d’edificació s’hauria d’incloure la presentació d’una auditoria energètica de l’edifici, 

tenint en compte orientacions (en les zones càlides, amb majors necessitats de refrigeració que de calefacció, les 

pendents i orientacions a Oest són les menys favorables per a l’eficiència energètica) i materials utilitzats, entre 

d’altres conceptes. 

 

Aquesta auditoria ha de contenir la informació sobre el comportament energètic de l’edifici, en valor absolut o 

relatiu. Aquesta informació ha demostrat ser útil i comprensible per als ciutadans en els diferents països en els 

que s’ha implantat. 

 

No s’ha d’oblidar que un dels motius per a acceptar aquesta certificació energètica és, tal i com s’assenyala en la 

Directiva Europea relativa al rendiment energètic dels edificis, “Una de las razones que explican el bajo nivel de 
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inversión en rendimiento energético que predomina en el mercado del alquiler es el hecho de que el arrendador y 

el arrendatario de un edificio, vivenda u oficina, tienen intereses distintos. Como normalmente los gastos de 

consumo de energía corren por cuenta del arrendatario, el propietario no tiene grandes alicientes para invertir en 

rendimiento energético. La única forma de hacer más atractivas estas inversiones es proporcionar una 

información clara y fiable a los futuros arrendatarios. Esta información tendrá una incidencia en las cantidades 

que el arrendador pueda pedir, por lo que se convierte en un incentivo para que invierta en este concepto. Para 

promover la difusión de información en materia de rendimiento energético de edificios y apartamentos, deberá 

facilitarse un certificado de todos los edificios y viviendas, tanto nuevas como existentes, cuando se construyan, 

se vendan o se alquilen. Estos certificados, que no deberán tener una antigüedad superior a los cinco años, 

deberán basarse en el mismo planeamiento integrado utilizado en las normas mínimas aplicables a los nuevos 

edificios, y deberán ir complementados con recomendaciones sobre como mejorar el rendimiento energético del 

edificio”. 

 

Adaptació puntual de la Normativa Urbanística 
 

Aquests aspectes es poden complementar amb la modificació puntual de la Normativa Urbanística, bé en 

l’articulat del POUM o bé mitjançant ordenances específiques, la qual s’hauria de referir als voladissos, i a les 

façanes en general, en funció de la seva orientació. 

 

El dimensionament de voladissos es podria realitzar a partir del Factor de Línia d’Ombra (FLO), amb uns valors 

màxims proporcionats a l’amplada del vial que no es poguessin sobrepassar. Això permetria per orientacions sud 

ajustar el dimensionament a les necessitats de l’hivern i de l’estiu. 

Per facilitar l’aplicació dels criteris que s’exposen en aquest punt es considera que hi ha dos àmbits en que 

l’aplicació hauria de ser prioritària, seguint les premisses del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya: 

 

— Edificis públics: Es considera convenient que el POUM aposti, d’una manera clara, per l’ambientalització dels 

edificis i equipaments públics, com a punt de partida bàsic i imprescindible per aplicar els objectius de 

sostenibilitat a la resta d’edificis de promoció privada. 

 

En aquest sentit, s’hauria de dur a terme una valoració ambiental dels plecs de prescripcions tècniques per la 

contractació de la redacció dels Plans Especials, projectes d’edificació i urbanització de promoció pública en el 

terme municipal. En experiències realitzades en altres municipis catalans s’han obtingut resultats molt 

interessants en aplicar fórmules de valoració de projectes superiors al 20 % de la qualificació total, ja que aquesta 

mesura incentiva a les empreses consultores a concretar i millorar l’eficiència de les propostes de sistemes 

ambientals en els projectes de construcció. 

 

Aquesta proposta es podria concretar en la figura d’un pla d’ambientalització d’edificis públics, en el qual també 

s’hi haurien d’incloure els edificis ja existents al terme municipal. 

 

— Ús hoteler: Des del punt de vista de l’exemplaritat, es considera convenient que es realitzi una incidència 

especial en la concreció de mesures aplicables o l’ús hoteler de nova implantació i a l’existent. 

 

Vista la bona acollida de determinats sistemes de gestió ambiental al sector, es proposa que els 

desenvolupaments urbanístics que es volen dur a terme al municipi de Matadepera que contenen instal·lacions 

hoteleres presentin una memòria específica sobre el disseny i el funcionament ambiental de la instal·lació. 

 

Amb aquesta finalitat els hotels haurien d’obtenir obligatòriament el distintiu de garantia de Qualitat Ambiental que 

concedeix la Generalitat de Catalunya mitjançant el compliment de la Ressolució de 9 de maig de 2000, per la 

qual s’estableixen els criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de Qualitat Ambiental als 

establiments hotelers. 

 

4.2.1.5 Criteris de selecció de fustes pera mobiliari urbà 

 

A hores d’ara és ben conegut per tothom que els boscos són uns dels ecosistemes més importants del planeta, 

per l’altíssima biodiversitat que presenten i per la seva capacitat reguladora de paràmetres ambientals de la 

climatologia a nivell mundial. Alhora que són també uns dels ecosistemes més castigats per l’acció humana, 

desforestant-se any rera any extensions enormes de boscos i selva tropical per a l’aprofitament comercial de la 

fusta. 

 

L’administració local pot jugar també un paper important en aquest àmbit, ja que són moltes les obres que realitza 

en les que s’utilitza la fusta, ja sigui en mobiliari de parcs urbans, passeigs, rambles, elements de construcció, i 

fins i tot elements decoratius. 

 

Per tant, s’ha de perseguir l’objectiu de seguir realitzant aquestes obres, sense renunciar al mateix resultat 

respecte la qualitat i eficàcia deIs materials, però sense que això impliqui la destrucció deIs ecosistemes. El 

sistema que es proposa des d’aquest informe ambiental és el de les certificacions forestals. 

 

Sistemes de Certificació Forestal 
 

Els sistemes de certificació són sistemes voluntaris d’informació al consumidor que identifiquen els productes 

amb una etiqueta que garanteix el compliment d’uns criteris en la seva producció i/o fabricació. 
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En el cas de la certificació forestal són sistemes d’avaluació independent de la gestió que es fa als boscos i 

plantacions forestals, que inclou el seguiment de la fusta al llarg de tota la cadena de transformació fins al 

producte final. 

 

En certificacions forestals trobem bàsicament dos sistemes diferents: 

 

1.- El PEFC, Pan European Forest Certification, el qual és un sistema de certificació forestal que ha estat 

desenvolupat a Europa com un sistema paraigües per a aprovar les iniciatives nacionals en matèria de boscos. 

Els estatuts del PEFC permeten que les iniciatives nacionals variïn considerablement, en termes de l’enfocament 

de desenvolupament, estàndards, procés de certificació i govern. 

 

2.- El FSC, Forest Stewardship Council, es tracta d’una organització no governamental sense ànim de lucre, 

registrada a Oaxaca (Mèxic). La seva principal activitat és acreditar a les entitats certificadores que operen 

segons els seus principis i criteris. FSC està formada per representants d’interessos econòmics, socials i 

ambientals de països del Nord i del Sud que es reparteixen el poder de decisió de forma equilibrada. 

 

El primer s’adapta millor als boscos i als sistemes d’explotació europeus mentre que el segon impulsat per grups 

ambientalistes és més rigorós i tracta especialment les característiques dels boscos tropicals però, justament per 

aquest motiu, no es pot adaptar amb facilitat als boscos europeus. 

 

Per això, en cas d’haver d’obtenir fustes amb aquests certificats, l’òptim recau en demanar que aquesta disposi 

de la certificació atorgada per la FSC quan es requereixen fustes d’origen tropical, mentre que si s’han d’obtenir 

fustes d’origen europeu, s’han de demanar fustes amb la certificació PEFC. 

 

Un altre motiu, el qual per si sol ja disposa de prou pes per a que els Ajuntaments incorporin l’existència dels 

certificats forestals en la presa de decisions de futures compres, és el moviment que això generaria en mercat fet 

que faria augmentar el nombre d’empreses que oferissin aquests tipus de fustes certificades, així com el nombre 

d’usuaris que coneixerien aquests sistemes fet que alhora facilitaria a l’usuari la Iliure opció d’utilitzar aquests 

requisits en les seves pròpies compres. 

 

Experiències en d’altres municipis 
 

En aquest camp, l’Ajuntament del Prat del Llobregat, ha estat un dels pioners de l’Estat l’any 2000, a incorporar 

en el plec de condicions de la compra de nou mobiliari urbà (concretament bancs) la condició que la fusta portés 

el certificat FSC. 

 

Tot i que al principi es van trobar amb certs problemes pel desconeixement dels propis subministradors sobre el 

certificat, però com que la condició era d’obligat compliment, finalment van poder aconseguir els bancs amb fusta 

dels Països Nòrdics. 

 

També cal dir que des de l’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal, ACPCF, la qual té la seu en 

el Centre de la Propietat Forestal, es van fer els estudis per poder incorporar els boscos catalans dins la 

certificació del PEFC a nivell regional de Catalunya. Aquests estudis s’han centrat en una sèrie d’indicadors per 

veure si Catalunya compleix les normes i els requisits del PEFC. Un cop concedida aquesta certificació regional, 

es treballarà en aconseguir que els propietaris, o els grups de propietaris, demanin la certificació a nivell 

individual. 

 

Per tant, un cop els boscos catalans puguin obtenir aquesta certificació, es podrà dur a terme un deIs objectius 

màxims, en aquest sentit, de la sostenibilitat, com pot ser el fet d’utilitzar per a les obres de les construccions, 

materials, i en aquest cas fustes, sostenibles d’origen local. 

 

En el cas concret de Matadepera, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Matadepera hauria d’informar al 

departament de compres i a Urbanisme, que en les compres de mobiliari urbà s’inclogui en el plec de condicions 

l’obligació de que la fusta presenti un certificat forestal sigui el FSC o el PEFC. 

 

Caldrà tenir en compte que a I’hora d’incloure aquesta condició, és millor que no es tanqui el tipus de fusta a una 

sola espècie de fusta, ja que això precisament és el que està destruint grans extensions forestals, per a 

l’aprofitament molt concret d’alguns pocs individus d’espècies particulars. És més aconsellable definir el tipus de 

fusta que es demana, per exemple si és per obra a l’aire lliure o és per a l‘interior. També cal tenir en compte que 

si es disminueix el nombre d’espècies a que s’opta, pot ser que no se’n trobi amb cap dels dos certificats. 

 

4.2.1.6 Criteris de Sostenibilitat en els materials de construcció 

 

Des dels últims anys ençà, s’està manifestant un elevat interès per fer de la construcció un sector que evolucioni 

de manera respectuosa amb el medi ambient. Cada cop més agents involucrats en el sector desenvolupen 

iniciatives que es poden contextualitzar en el que podem entendre per edificació o construcció sostenible. 

 

L’arquitectura no només utilitza energia quan proporciona les funcions de proporció de confort (establiment de 

temperatura agradable, lluminositat, etc.). No s’ha d’oblidar que també n’ha necessitat per construir l’habitatge i 

per als materials que el constitueixen. També en necessitarà per mantenir-lo, reparar-lo i enderrocar-lo. 

Un bon disseny arquitectònic pot reduir molt les necessitats energètiques de l’habitatge en cada una de les seves 

fases, i també els impactes ambientals que ocasionarà. De fet, un bon disseny urbanístic té una importància 

primordial en aquest sentit ja que pot facilitar i abaratir els costos de l’arquitectura. 
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En els esforços per aconseguir una arquitectura energèticament eficient sense que això suposi l’ús de materials 

massa agressius amb el medi ambient, aquest apartat realitza una sèrie de recomanacions respecte els materials 

que amb normalitat s’utilitzen en la construcció, per tal d’implementar també uns certs criteris de sostenibilitat a 

l’hora d’escollir aquests materials. 

 

La sostenibilitat en la construcció comporta minimitzar l’ús de recursos exhauribles o de nous recursos. Per això, 

s’ha de pensar en solucions constructives i en materials que puguin recuperar-se, reutilitzar-se o reciclar-se al 

final de la seva vida útil. En la construcció d’un edifici hi intervenen molts materials diferents, alguns d’ells molt 

entrelligats. És recomanable utilitzar materials durables i que necessitin poc manteniment i són preferibles els 

materials simples, amb un únic component, de fàcil col·locació, amb sistemes d’unió mecànica que facin possible 

un fàcil desmuntatge, i unions en sec que evitin l’adherència solidària dels materials. 

 

Un edifici conté molta varietat de materials. Alguns d’ells poden causar problemes de salut o en el medi ambient. 

S’ha de pensar en el seu manteniment, la seva eventual substitució i què fer-ne al final de la vida de l’edifici. 

 

Convindria tenir en compte criteris com els que s’apunten a continuació per tal de reduir els impactes dels 

productes de la construcció: 

 

 Reciclat: Els materials han d’incorporar el màxim de productes o materials reciclats. 

 

 Ecològic: El material no ha de contribuir a la degradació del medi ambient en els paràmetres més 

sensibles (capa d’ozó, pluja àcida, explotació de recursos no renovables, contaminació). 

 

 Energètic: L’obtenció del material ha d’haver-se fet mitjançant un procés eficient. 

 

Els materials de construcció tenen, en principi, una gran capacitat d’incorporar subproductes procedents de la 

mateixa construcció o d’altres indústries per crear nous materials reciclats. En treballs de substitució i d’enderroc 

s’han de valorar els materials que en resulten. 

 

Un exemple d’això es pot trobar en l’ús del formigó reciclat. Aquests tipus de formigó substitueix part de l’àrid de 

composició per àrid reciclat. Si bé en altres països europeus per a alguns tipus de formigons ja és freqüent l’ús de 

formigons amb àrids reciclats, al nostre país, actualment només es disposa d’experiències al laboratori i d’estudis 

amb resultats que indiquen la seva acceptabilitat. 

 

Uns materials que necessiten una consideració particular són els tòxics, els contaminants i els que estan en perill 

de desaparició, entre els quals s’han de destacar els que segueixen: 

 

 CFC (clorofluorocarbonis) i HCFC (hidroclorofluorocarbonis): emprats com a materials aïllants, dins el 

poliestiré extrudit o el poliuretà projectat i per a la refrigeració o condicionament de l’aire. Els CFC són 

destructors de la capa d’ozó, i també produeixen un increment de la concentració de C02 al llarg de la 

seva vida a l’atmosfera. 

 

 Pintures i vernissos: Són productes que porten dissolvents i altres components químics sintètics que 

poden ser tòxics i contaminants. La producció d’aquests productes, així com la seva aplicació i l’ús 

posterior, pot portar associats uns problemes sobre el medi ambient (residus de producció) i sobre les 

persones que han de ser minimitzats o evitats. 

 

 Fibres d’asbest: En plaques aïllants, tubs i dipòsits d’aigua, aïllaments d’estructures metàl·liques, 

impermeabilitzacions. Causen malalties de l’aparell respiratori, incloent-hi el càncer. L’ús d’amiant blau i 

marró està prohibit; el blanc pot ser emprat de manera controlada, per exemple en el fibrociment. 

 

 Plom: En canonades d’aigua, en pintures, en instal·lacions elèctriques. El seu ús està prohibit. Causa 

diverses malalties. 

 

 Productes diversos emprats en el tractament de fusta: Polímers, coles, formaldehids, dissolvents. La 

inhalació perjudica la salut. 

 

 Plàstics: Poden contenir compostos que poden volatilitzar-se o resultar tòxics durant el seu tractament 

com a residu, com el PVC. 

 

 Fustes tropicals: El seu ús està contribuint a la desaparició dels boscos tropicals, amb conseqüències 

molt greus per a les poblacions locals i per al conjunt del planeta. En aquest sentit, el punt 4.1.5. ha 

elaborat una sèrie de propostes sobre la certificació forestal. La implantació de l’utilització de fustes 

certificades, les quals garanteixen la procedència de la fusta de boscos gestionats amb criteris 

sostenibles, garantiria la qualitat d’aquest aspecte. 

 

En aquest sentit, el Ilibre “La Ciutat Sostenible”, Editat per la Diputació de Barcelona i el Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona, l’any 1998 realitza la següent reflexió: “Pel que fa a la construcció, s’haurien 

d’utilitzar materials no tòxics, reciclats i reciclables, i fomentar les energies renovables i l’estalvi energètic. En 

relació amb l’ús, s’ha d’apostar per la domòtica, estalviar aigua, considerar els espais per al reciclatge dels 

residus municipals, i impulsar els aparcaments de bicicletes. Finalment, pel que fa a l’enderrocament, s’han 

d’incorporar criteris de construcció a I’hora de dissenyar els edificis, minimitzar els residus i reutilitzar i reciclar els 

materials. 
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Així doncs, l’informe ambiental recomana que per tal de concedir la Ilicència de noves obres caldrà disposar 

sempre, per part de l’Ajuntament de Matadepera, de les dades del fabricant i dels segells de qualitat ambiental 

que garanteixen les prestacions per a les quals està destinat el material a utilitzar. Ja en el projecte caldrà 

incorporar les especificacions oportunes per assegurar les funcions i la qualitat dels materials que es desitgen. 

 

Per aquest fet es recomana que es certifiqui per part del constructor la utilització de la millor tecnologia 

disponible. 

 

En aquest sentit, s’haurà d’incloure en els plecs de prescripcions tècniques dels projectes constructius la condició 

de presentar la documentació referent a la sostenibilitat en la construcció, que constarà de com a mínim els 

següents criteris que es complementen amb els que es realitzen en altres punts d’aquest informe ambiental  

 

 Justificació dels criteris bàsics del disseny 
 

o La determinació dels condicionaments climàtics: insolació, pluviometria, temperatura, higrometria, 

vents dominants, etc. 

o El disseny arquitectònic de mesures actives i passives adaptades al lloc. 

o La tria deIs materials i sistemes constructius amb el menor impacte ambiental. 

o La utilització de sistemes energètics eficients que minimitzin els consums. 

o L’optimització funcional de l’edifici. 

o Considerar la desconstrucció al final de la vida útil de l’edifici. 

o Control natural dels nivells de confort interior; aportacions al funcionament bioclimàtic. 

o Captació solar passiva, protecció passiva de l’assolellament, ventilació natural, vegetació 

exterior/interior amb espècies autòctones. 

4.2.2 Criteris de gestió del verd urbà públic i privat 

 

Aquest punt pretén apropar el tractament del verd urbà –entenent aquest no com a la definició estricta que 

realitza el POUM, sinó qualsevol superfície no urbanitzada destinada a zona verda, tant pública com privada– als 

criteris de sostenibilitat que han d’impregnar tots els diversos aspectes de la revisió d’un Pla d’Ordenació Urbana 

Municipal.  

 

Cal esmentar les dues funcions principals del verd urbà. La primera és l’acostament psicològic de l’habitant de la 

ciutat als ambients naturals, tot esmorteïnt l’agressivitat intrínseca a la trama urbana. La segona és la millora 

ambiental de la ciutat, amb la fixació de contaminants atmosfèrics, l’oxigenació, la regulació de la temperatura i 

humitat i la reducció de la contaminació acústica. 

 

Aquestes dues funcions han estat reconegudes a tots els nivells. Així, les diverses ciutats i pobles han introduït 

elements de jardineria dins del seu disseny urbà, ja sigui a partir de la iniciativa pública, o a partir dels propis 

ciutadans que s’han dotat dels seus jardins particulars.  

 

La introducció de criteris de sostenibilitat en la gestió i disseny del verd urbà no és més que una de les vessants 

de l’ambientalització de l’activitat urbana, situada al mateix nivell que la gestió de residus, de l’aigua, de l’energia 

o d’altres, per intentar assolir un desenvolupament equilibrat de la ciutat que no es faci a expenses de recursos 

com és el medi natural.  

 

En aquest document plantejarem, doncs, diverses qüestions que ajudaran a entendre una nova concepció de la 

gestió del verd urbà, incorporant tècniques antigues de la jardineria tradicional, les noves tendències de la 

xerojardineria (jardineria amb plantes adaptades a les condicions de sequetat pròpies de la Mediterrània) i tots 

aquells aspectes que ajudin a protegir la biodiversitat i reduir el consum de recursos associats al manteniment i la 

creació de parcs, jardins, arbrades o d’altres elements del verd públic i privat.  

 

Per últim, es vol donar a conéixer la implicació de la gestió del verd amb altres qüestions ambientals per treballar 

a un nivell transversal que permeti abordar els problemes des de tots els seus punts de vista, entenent les 

interrelacions que s’estableixen entre ells. 

 

Zones verdes i jardineria en el POUM Matadepera 
 

La memòria justificativa del POUM se centra únicament en la justificació de l’acompliment dels estàndards legals 

de superfície de zona verda per habitant.  

 

Les superfícies d’espais verds de l’anterior planejament i de l’actual es reflecteixen a continuació: 

 

ZONES VERDES DEL PLANEJAMENT VIGENT 

 

lnclou les àrees de sòl públic destinades a zona verda previstes en l’anterior planejament DE 1983, tant dels 

sectors urbans consolidats com dels sectors a desenvolupar, i del sòl no urbanitzable.  
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Clau Nom Superfície (m2)
P1 PARCS 17.787
P2 PARCS 1.547.632
P3 PARCS 530.228
RN PARC NATURAL 9.479.382
RNQ RESERVA NATURAL QUALIFICADA 4.407.399
RA RESERVA AGRÍCOLA 205.115
C3 PROTECCIÓ DELS MARGES TORRENCIALS 28.405
C4 AGRÍCOLA I FORESTAL 1.970.795
A9,A9-bis VERD PRIVAT 34.820

18.221.563TOTAL  
 

ZONES VERDES DEL POUM 

 

Inclou les àrees de sòl públic destinades a zona verda que s’obtindran fruit de la gestió municipal i del 

desenvolupament urbanístic deIs sectors previstos en el present POUM (PAU, PEMU, PP) situats dins l’àmbit de 

sòl urbà, i també del sòl no urbanitzable.  

 

Clau Nom Superfície (m2)
SNU_21 AGRÍCOLA DE VALOR 146.283
SNU_24 D'INTERÈS ECOLÒGIC I PAISAGÍSTIC 1.819.523
SNU_25a PARC NATURAL-ZONES D'ALT INTERÈS ECOLÒGIC I PAISAGÌS 4.417.958
SNU_25b PARC NATURAL-ZONES D'INTERÈS NATURAL 9.443.439
SNU_25c PARC NATURAL-ZONES AGRÌCOLES 550.429
SU_VP1 PARCS 1.978.920
SU_VP3 JARDINS URBANS 235.540

18.592.092TOTAL

 
 

4.2.2.1 Normativa urbanística sistema d’espais lliures 

 

Art. 90. Sistema d’espais lliures. Definició i característiques generals 
 

1. El Sistema d'espais lliures del municipi de Matadepera inclou aquells sòls que, localitzats estratègicament en 

les diferents àrees del municipi, permeten estructurar una xarxa d'espais forestals, agrícoles i zones verdes 

urbanes interelacionada a través de l'ordenació d'eixos cívics i carrers peatonals, itineraris paisatgístics i 

recorreguts peatonals i que permeten espais per a l’esbarjo, el lleure i l’esport dels ciutadans del municipi. Així 

mateix inclou, dins del sistema d'espais lliures, el sistema hidrogràfic en atenció a les característiques físiques i 

geomorfològiques de la xarxa hidrogràfica del municipi. 

 

2. El sistema d'espais lliures ordena els espais de lleure i esbarjo dels ciutadans, alhora que determina la imatge 

final de la ciutat i del seu entorn no urbanitzat. 

 

3. El present Pla estableix les determinacions generals del sistema d'espais lliures, sense perjudici del que 

estableixi de forma més específica la legislació sectorial vigent en cadascuna de les respectives matèries que 

afectin a aquest sistema. 

 

4. El POUM estableix diferents subgrups de sistemes lliures descrits en l’article següent. 

 

Art. 91. Condicions d’ús i subgrups d’espais lliures, zones verdes. Claus VP1, VP3 

 

1. Sistema d’espais lliures / zones verdes – Parcs, clau VP1: comprèn aquesta zona els espais lliures públics, 

amb caràcter d’espai natural vinculat a la proximitat del Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac. El seu ús està 

destinat a ser un espai que permeti connectar ecològicament el Parc Natural amb la resta del territori. El POUM 

els ha inclòs en sòl urbà. 

 

2. Sistema d’espais lliures / zones verdes – Jardins urbans, clau VP3: comprèn aquesta zona els espais 

lliures públics, destinats als jardins, parcs urbans, arbrat o altres actuacions semblants, dedicats al lleure, repòs o 

esbarjo dels ciutadans. Sense perdre en cap cas la naturalesa de domini públic, només s’admeten els usos 

públics i els usos col·lectius destinats a les finalitats exposades anteriorment.  El POUM els ha inclòs en sòl urbà. 

 

3. Als sistemes d’espais lliures i zones verdes (Claus VP1 i VP3), sense pèrdua del domini públic, i sense 

perjudici de la possibilitat d’establir-ne règim concessional, només s’admeten els usos públics i les edificacions 

admeses respectant les següents condicions: 

 

a) Les edificacions no ultrapassaran l’ocupació del cinc per cent (5%) de la superfície del parc en 

servei en el moment en què hom les projecti 

b) L’alçada màxima de les edificacions o instal·lacions serà de (9) metres. 

c) La xarxa de servei i estacionament a l’aire lliure no rebassarà el cinc per cent (5%) de la 

superfície qualificada. 

d) S’admeten les instal·lacions de radio comunicació que es puguin seleccionar per mitjà de pla 

especial i, en aquest supòsit, podran depassar puntualment l’alçada de (9) metres sempre i quan 

no s’ultrapassi l’ocupació del cinc per cent (5%) de la superfície del parc. 

e) S’admet l’ús d’aparcament en el cent per cent del subsòl dels parcs. 

 

La limitació del cinc per cent (5%) referida a les lletres a, b, c i d d’aquest apartat s’ha d’entendre per a la 

globalitat o conjunt dels edificis i instal·lacions referides a un mateix parc. 
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Art. 92. Usos i condicions que han de complir els Parcs. Clau VP1 
 

1. Els terrenys destinats a parcs d’espais lliures quedaran vinculats a aquest destí, i constituiran elements de 

cessió obligatòria i gratuïta al servei del polígon o sector de planejament corresponent. 

 

2. Es seguirà les condicions ambientals establertes en les àrees de sòl no urbanitzable d’interès ecològic i 

paisatgístic (Clau 24). Aquestes, al mateix temps, segueixen les normes establertes en el Pla especial de 

protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac.  

 

3. Es respectarà i mantindrà l’arbrat autòcton dels parcs, seguint les condicions ambientals exigides i explicades 

en l’informe ambiental. En tot cas es seguirà les normes establertes als articles 38 i 211 de la present normativa. 

S’aplicarà la mesura de protecció establerta en la zona de protecció ambiental. En cap cas s’acceptaran espècies 

bioinvasores. 

 

 

Art. 93. Usos i condicions que han de complir els Jardins urbans. Clau VP3 

 

1. Els terrenys destinats a jardins urbans d’espais lliures quedaran vinculats a aquest destí, i constituiran 

elements de cessió obligatòria i gratuïta al servei del polígon o sector de planejament corresponent. 

 

2. L’arbrat comprés en aquesta zona es mantindrà i repoblarà amb les espècies vegetals pròpies del lloc, 

procurant mantenir en tot moment la màxima protecció de l’arbrat i el paisatge.  

 

3. Els parcs urbans assenyalats en el Plans Parcials hauran d’acomplir amb caràcter preceptiu per garantir la 

seva qualitat i bondat per l’ús, un percentatge de concentració del 50% en una peça de dimensió mínima, 

amidada pel radi de la circumferència inscrita en ella de 15 m. 

 

4. Es procurarà respectar i mantenir l’arbrat autòcton dels parcs, seguint les condicions ambientals exigides i 

explicades en l’informe ambiental. En tot cas es seguirà les normes establertes a l’article 38 de la present 

normativa. En cap cas s’acceptaran espècies bioinvasores, ja que poden posar en perill l’ecosistema del Parc 

Natural, proper al jardins urbans.  

 

Art. 94. Traspàs d’ús de parcs a jardins urbans 
 

1. En qualsevol cas que el municipi necessiti més espais de lleure i esbarjo per als ciutadans, o zones verdes en 

concepte de jardí urbà vinculat a la urbanització del municipi i aquests siguin traspassats dels Parcs, hauran de 

complir al menys les dues condicions següents: 

 

 a) No podran situar-se en terrenys amb pendent superior al 20 %. 

 b) No podran situar-se en franges de protecció de línies d’alta tensió. 

 

2. En qualsevol cas el traspàs d’ús de parc a jardí urbà es farà dins les normatives ambientals i de manteniment 

de les àrees naturals del municipi i amb la seva relació amb el Parc Natural.  

 

Art. 95. Sistema hidrogràfic. Clau HI. Definició i característiques principals 
 

1. Comprèn les rieres i torrents i els espais laterals que constitueixen el seu curs i llit. Així com aquells altres 

terrenys necessaris per a la seva protecció. El POUM l’inclou dins la classificació de sòl no urbanitzable.  

 

2. El sòl qualificat de sistema hidrogràfic serà de titularitat pública. 

 

3. Aquest POUM contempla el sistema hidrogràfic dins del sistema d'espais lliures únicament per les seves 

característiques físiques i geogràfiques. Conseqüentment no tindrà la consideració de zones verdes, als efectes 

del que estableix l'article 95 de la LU. 

 

4. En l'obtenció, el finançament, la urbanització, l'ús i la conservació dels rius i rieres, canals i barrancs, 

s'observarà allò que disposen aquestes Normes, la legislació sectorial vigent i les corresponents disposicions 

urbanístiques que es puguin establir mitjançant planejament especial, sense perjudici del que determinin aquelles 

altres administracions amb competències sobre aquesta matèria. 

 

5. Usos compatibles: els necessaris per acomplir amb la funció d'adequar els traçats i els marges així com aquells 

per a dur a terme les canalitzacions oportunes. 

 

6. Condicions d’ordenació: els espais adscrits a aquest sistema no són edificables, excepció feta de les  

instal·lacions al servei del sistema corresponent. 

 

7  D‘acord amb l’aricle 6 del Reial Decret 849/1986 (RDPH), els marges de les lleres públiques estan subjectes, 

en tota la seva extensió longitudinal: 

 

a) a una zona de servitud de 5 metres d’amplada per a ús públic. Aquesta zona te les finalitats establertes 

a l’article 7.1 del RDPH. Qualsevol actuació en ella estarà sotmesa a l’especificat a l’article 7.2. del 

RDPH. Les autoritzacions per a les plantacions d’espècies arbòries en aquesta zona, requerirà 

autorització administrativa prèvia. 
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b) a una zona de policia de 100 metres d’amplada a la qual es condicionarà l’ús del sòl i de les activitats 

que es desenvolupin, segons allò establert en l’article 9 del RDPH. Totes les obres i intervencions 

realitzades en aquesta zona hauran de sol·licitar la corresponent autorització per part de l’organisme 

hidràulic competent, mitjançant expedient instruït per l’Agència Catalana de l’Aigua. Les actuacions sobre 

les lleres públiques hauran de tenir en compte l’establert als “Criteris d’Intervenció en Espais Fluvials” 

redactades per l’Agència Catalana de l’Aigua, el març de 2002. 

 

8. De forma expressa es prohibeixen els moviments de terres i les desforestacions de marges. Amb caràcter 

general es garantirà la conservació de la vegetació autòctona de ribera, així com les seves condicions per la seva 

regeneració i millora. 

 

9. L'abocament o conduccions de residus agrícoles, ramaders, industrials o residencials es realitzarà de forma 

controlada amb la  corresponent depuradora i conduccions de forma subterrània assegurant la netedat i 

continuïtat de les condicions naturals i assegurant la no contaminació de les capes freàtiques. Requerirà llicència 

municipal i autorització d’abocament de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

10. Les administracions públiques competents per raó de la matèria establiran les mesures d'intervenció 

adequades per a la realització dels projectes de sanejament i de canalització dels rius i torrents, seguint els 

objectius i les funcions de regeneració i recuperació dels traçats naturals tot permetent el pas de vianants i el pas 

restringit de vehicles en aquells casos en què aquest Pla ho preveu expressament o s'estimi pertinent. 

 

11. Les rases que es realitzin per la conducció de l'aigua, vinculades a l'activitat agrícola o forestal, no formaran 

part del sistema hidrogràfic.  No obstant, en la seva execució es garantirà el sistema natural del recorregut de les 

escorrenties d'aigua, de forma que les actuals conques dels rius i els torrents, no es vegin afectades 

significativament pel possibles canvis de superfície de recepció. 

4.2.2.2 Codi de bones pràctiques en la jardineria de Matadepera (Tractament del verd públic i privat / Objectius i Accions 

d’una Jardineria Sostenible) 

 

a) Potenciar la biodiversitat vegetal i animal 
 

La conservació de la biodiversitat és un compromís firmat —conveni de Biodiversitat emanat de la Cimera de la 

Terra de Río de Janeiro de 1992– per la gran majoria d’estats, incloent l’Estat Espanyol, i que compromet a totes 

les administracions públiques en la seva acció. Tot sovint, la conservació de la biodiversitat és entesa com si 

només estigués circumscrita als terrenys no urbanitzats i, dins d’aquests, especialment als espais naturals amb 

cert nivell de protecció inclosos al Sòl No Urbanitzable, ja que evidentment l’objectiu primordial d’aquests és la 

conservació de la biodiversitat. 

 

Així, d’una manera general s’oblida que als teixits urbans, amb totes les zones verdes que en són pròpies, des 

dels parterres més minúsculs, passant pels jardins privats i acabant en els parcs urbans o periurbans més 

extensos, poden jugar un paper molt important en la conservació de la biodiversitat. Com a biodiversitat entenem 

no només els animals vertebrats, sinó tota la munió d’invertebrats i espècies vegetals existents al terme 

municipal. 

 

Les noves directrius del tractament del verd públic i privat han de tenir en compte consideracions diverses sobre 

aquest aspecte. En general, totes les qüestions que s’apuntaran en aquest apartat hi incideixen positivament, 

però es creu necessari apuntar algunes accions que en són específiques. 

 

Eliminació dels tractaments herbicides en el control de les males herbes. De manera general, s’utilitzen 

herbicides per eliminar les herbes de marges no urbanitzats de carrers. Aquesta és una pràctica força perjudicial, 

tant per les espècies de plantes ruderals i arvenses de distribució restringida, com per tota la fauna que s’assenta 

en aquests espais. És recomanable que els tractaments herbicides es substitueixin per esbrossades mecàniques. 

 

Utilització d’espècies de vegetals que produeixin fruits aptes per ser consumits per ocells i animals 
frugívors. Es poden incloure aquí espècies com l’arç blanc (Crataegus monogyna), l’aranyoner (Prunus spinosa), 

la servera (Sorbus domestica), l’avellaner (Corylus avellana), l’aladern (Rhamnus alaternus), la savina (Juniperus 

phoenicea ssp. Iycia), entre d’altres. 

 

Conservació d’estructures pròpies pel refugi, com murs de pedra seca o troncs caiguts dins dels parcs o 

àrees verdes noves que es puguin consolidar en el creixement de la ciutat, així com la situació d’aquestes 

estructures en parcs actualment existents. 

 

Aprofitament d’estanys preexistents, o construcció de nous, dins de les zones verdes per tal d’afavorir la 

reproducció i/o presència d’espècies de peixos, amfibis, rèptils, insectes i vegetals autòctons.  

 

b) Afavorir l’educació ambiental i el coneixement del medi natural propi per part dels vilatans i visitants 

 

Actualment Matadepera no compta amb cap espai, instal·lació o infraestructura adreçada a l’educació ambiental i 

la interpretació del territori i dels ecosistemes que s’hi desenvolupen o s’hi han desenvolupat. Així, els 

enjardinaments o espais naturals públics existents, o els nous que s’hi desenvolupin, haurien de dissenyar-se per 

permetre aquesta activitat. El disseny i instal·lació d’una senyalització atractiva, integrada i adequada al públic 

potencial (escales locals i alienes, turistes del país i estrangers, ciutadans de la vila), així com el disseny de les 

masses vegetals en nous enjardinaments per permetre aquesta activitat, haurien de ser mesures a implementar.  
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c) Reduir el consum d’aigua 

 

La reducció del consum d’aigua és un deIs objectius prioritaris de qualsevol política de sostenibilitat en un 

ambient mediterrani. El POUM presta molt poca atenció a aquest aspecte, i és precissament la jardineria un dels 

aspectes on es pot incidir d’una manera força important en el mateix. 

 

La implementació d’una jardineria mediterrània efectiva, que forma part d’un concepte més ampli de 

xerojardineria —especialitat de la jardineria que treballa amb baixos consums d’aigua– hauria de ser una matèria 

de treball intens en els propers anys. 

 

Una de les mesures més importants en aquest àmbit consisteix a limitar la utilització de prats de gespitoses amb 

alta demanda d’aigua i fitosanitaris. En un clima i paisatge com el nostre, la utilització de gespa no està justificada 

sota cap aspecte econòmic i ambiental: és cara de mantenir, necessita molta aigua —de l’ordre de 6.000 a 

15.000 m3/ha i any, o uns 600 a 15.000 litres d’aigua per m2 i any— no s’adequa al paisatge mediterrani i 

necessita sovint de forts inputs en fertilitzants i fitosanitaris.  

 

Sovint els regs de gespitoses han estat mal dissenyats i sobredimensionats, el que resulta en consums d’aigua 

força majors.  

 

Com acció, es proposa una prohibició o limitació en la implantació de noves superfícies de gespitoses al municipi, 

exceptuant aquelles que estiguin específicament destinades a l’esbarjo —seure’s, prendre el sòl– proposant  com 

alternativa els tractaments amb superfícies lliures de vegetació i substrats naturals.  

 

d) Incorporar el paisatge mediterrani al teixit urbà i integrar el teixit urbà en el periurbà 

 

Aquest és un gran objectiu fàcil d’expressar i difícil de concretar en mesures específiques. S’han d’orientar les 

polítiques d’arbrat públic i verd públic cap a una “mediterranització”, tot revaloritzant els paisatges, les espècies i 

les comunitats vegetals del territori. 

 

El disseny de noves superfícies o de carrers, així com el replanteig de les actuals, haurà de permetre una major 

integració de la població en el territori circumdant. 

 

Les mesures concretes a plantejar seran les següents: 

 

Respecte per les masses vegetals preexistents dins de les zones verdes privades dels nous 
desenvolupaments. Els projectes, una vegada hagin definit l’espai a dedicar a jardineria o zona verda privada, o 

els espais lliures d’edificació, hauran de preveure les mesures de protecció de la vegetació preexistent, 

especialment l’arbòria, seguint les directrius de l’articulat específic i, en tot cas, la restauració de la mateixa que 

hagi estat afectada mitjançant la utilització d’espècies autòctones o al·lòctones pròpies dels climes mediterranis. 

 

Plantejament d’una moratòria en la utilització de plantes pròpies d’ecosistemes no mediterranis dins de 
les alineacions del verd públic, per començar a instaurar espècies i tècniques pròpies de la jardineria 
tradicional mediterrània. La vegetació no mediterrània hauria de ser utilitzada preferentment per motius 

ornamentals en punts singulars, restringits, com elements d’especial atenció, en rotondes, places o elements 

centrals de parcs i glorietes. 

 

Potenciació d’espècies autòctones per l’arbrat públic viari i per les masses vegetals de parcs i jardins. A 

continuació es proporciona un llistat d’espècies autòctones adequades per la seva utilització, diferenciant-les 

segons el seu tamany o categoria. 

 

Arbres: lledoner (Celtis australis), freixe (Fraxinus angustifolia), àlber (Popubus alba), pollancre (Populus nigra 

ssp. nigra), salze blanc (Salix alba), pi blanc (Pinus halepensis), roure de fulla petita (Quercus faginea), roure 

martinenc (Quercus pubescens), alzina (Quercus ilex ssp. ilex), plàtans (Platanus x hispanica). 

 

Arbusts: arboç (Arbutus unedo), bruc d’escombreres (Erica scoparia), aladern (Rhamnus alaternus), arç blanc 

(Crataegus monogyna), aranyoner (Prunus spinosa), murta (Myrtus Communis), aladern de fulla estreta (Phillyrea 

angustifolia), arçot (Rhamnus lycioides), roser silvestre (Rosa sempervirens, Rosa Canina), càdec (Juniperus 

oxycedrus), savina (Juniperus phoenicea ssp. lycia). 

 

e) Protecció d’exemplars d’arbres o arbusts, o conjunts dels mateixos, notables i singulars 

 

La conservació d’elements monumentals, notables i singulars, generalment s’entén com aplicat a edificacions o 

obres històriques i artístiques, però poques vegades s’interpreta un arbre, un arbust o un jardí com un element de 

vàlua i entitat suficient com per a ser protegit. Tot i existir un marc legal al respecte (ordre de 8 de febrer de 1990 i 

ordre de 19 d’abril de 1991) i un interès important per actuar en aquest sentit, l’ajuntament de Matadepera no ha 

protegit cap element específic. Fora prou interessant realitzar un Catàleg d’Arbres Monumentals, Notables i 

Singulars del terme municipal de Matadepera. Aquesta ha de ser una eina de gestió detallada, que delimiti 

arbres, arbusts o arbredes d’interés, prioritzant-les respecte les necessitats de conservació i de gestió, incloent 

tant les del verd públic com les del privat.  

 

És especialment interessant treballar a nivell de conjunt o d’enjardinament. És difícil imposar restriccions en el 

manteniment, gestió o conservació d’exemplars en jardí privat si al mateix temps no existeixen ajuts públics per 

aquesta conservació, però sí és factible i recomanable catalogar aquells conjunts que no haurien de ser 

transformats, ni tan sols quan canviï la destinació de les diverses parcel·les. 
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f) Utilització de substrats propis de la zona 

 

La utilització de substrats naturals dins deIs enjardinaments ja ha estat apuntat anteriorment com una mesura 

interessant per reduir el consum d’aigua o substituir superfícies de gespitoses. Es vol fer referència a la utilització 

de sorres, còdols, graves o d’altres elements similars, que fins i tot poden tenir un origen artificial — triturats de 

totxana, granits o altres elements de la construcció. Tot i així, l’ajuntament no pot desentendre’s de l’origen 

d’aquests materials: sovint la seva extracció causa importants impactes ambientals en els llocs d’origen, i sovint 

procedeixen d’explotacions de dubtosa legalitat.  

 

El desig d’utilització de materials atractius o exòtics fan necessari aportar els materials des de pedreres que 

poden comportar alteracions paisatgístiques importants. Aquestes qüestions s’han de considerar, primant la 

utilització de substrats procedents de la reutilització i/o reciclatge —per exemple, totxana matxacada, o sauló 

procedent del reciclatge de residus de la construcció– i d’explotacions extractives properes al municipi ¡ 

legalitzades. 

 

g) Aconseguir una integració paisatgística i homogeneïtzació del verd públic de carrers i places i els 
verds privats dels habitatges confrontants 
 

Tot sovint, els enjardinaments privats existents a l’interior dels recintes i el tractament del verd públic de carrers, 

places o parcs confrontants no tenen absolutament res a veure, produïnt-se disfuncionalitats estètiques i 

paisatgístiques, on es combinen elements de vegetació alpina, tropical o mediterrània sense ordre ni concert, o 

zones de gespa amb d’altres de tractament dur, resultant en un important desordre que perjudica els valors 

ornamentals d’aquest verd. Així, serà fonamental poder assolir una certa homogeneïtzació del verd públic i privat 

confrontant, mitjançant la definició de grups d’espècies o masses pels nous desenvolupaments privats quan el 

verd públic ja existeixi, o a la inversa, intentant acomodar, sempre que es respectin la resta de criteris de 

sostenibilitat, el verd públic al privat preexistent. 

 

h) Protegir la vegetació preexistent en el moment de realitzar obres de serveis o qualsevol altre 

 

Una de les fonts d’agressió més habituals a la vegetació existent al verd públic són les obres diverses que es 

poden produir en la seva immediatesa, des del manteniment o construcció de serveis als carrers —canonades, 

línies elèctriques o d’altres— fins a les de reparació o construcció d’edificis. És habitual que la utilització de 

maquinària produeixi danys importants als troncs dels arbres existents al carrer, en forma de ferides superificials 

o profundes que poden produir entrades de fongs o altres malalties.  

 

Per evitar aquestes possibilitats, s’haurien de protegir íntegrament els troncs deIs arbres situats a la zona 

d’actuació. Una manera podria consistir en la protecció dels troncs deIs arbres existents amb taulons de fusta 

lligats que recobreixin íntegrament el tronc deIs arbres fins a una alçada de 2 metres. Aquesta, o altra similar, 

hauria de ser d’obligat compliment, finançament i execució per part de les empreses que treballin en zones amb 

afecció a l’arbrat públic. Tanmateix, aquesta mesura s’hauria d’entendre a tota aquella obra de remodelació que 

afecti a un element vegetal, dins l’espai públic o privat, que s’hagi considerat com interessant per la seva 

conservació.  

 

Com a eina fonamental s’apunta la necessitat d’un informe previ a la concessió de llicència urbanística per part 

del tècnic de medi ambient de l’ajuntament per centrar la zona verda, tant de cessió a l’ajuntament, com del verd 

privat, en aquells indrets de més vàlua natural així com per definir aquells elements de l’arbrat o l’estrat arbori o 

herbaci d’estricta conservació. 

 

i) Criteris a tenir en consideració a l’hora de dissenyar noves zones verdes 

 

A continuació s’apunten tota una sèrie de criteris específics que haurien de tenir-se en consideració per actuar en 

la transformació d’espais en jardins públics o parcs, o fins i tot el disseny de vials amb arbrat, i que permeten 

assolir decisions ecològica i funcionalment encertades. 

 

- Preservar els elements morfològics i hidrològics singulars, els punts de vista més favorables sobre 

panoràmiques d’interés i les arbredes preexistents com components caracteritzadors del sistema d’espais verds. 

 

- Ressaltar panoràmiques d’interés disposant miradors arbrats en els llocs amb millors vistes i perspectives, i 

passeigs al llarg de carenes i indrets elevats. 

 

- Adaptar el sistema d’espais arbrats al modelat natural del sòl sempre que ho permetin les condicions 

topogràfiques, amb la finalitat d’evitar grans moviments de terra que desnaturalitzin el seu caràcter i destrueixin la 

capa de sòl vegetal, no donant lloc a desnivells importants en alineacions ni variant el nivell freàtic. 

 

- Localitzar els parcs i jardins preferentment en terrenys que comptin amb arbredes o estanys, presentin 

característiques idònies, fonamentalment humitat i sòl vegetal, per plantar arbres; tinguin els nivells més baixos 

del sector, amb la finalitat de preservar la circulació superficial d’aigües naturals, carregar el freàtic i regular 

avingudes o crescudes de llits fluvials; estiguin arrecerats de vents freds hivernals, i es trobin allunyats de 

generadors de pertorbacions ambientals, especialment acústiques. 

 

- Evitar la plantació d’espècies inadequades per a crèixer en la proximitat de persones per tenir flors i brots 

alergènics, fruits i fulles verinoses, branques fràgils. 

 

- Evitar plantacions d’arbres que interfereixin perspectives i vistes d’interés, amaguin monuments i 

elements ornamentals simbòlics i redueixin la visibilitat dels automobilistes en rotondes i illes de trànsit. 
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- Evitar la presència en voreres i plataformes peatonals d’arbres amb branques baixes que interfereixin la 

circulació de persones i vehicles. 

 

- Distanciar arbres i edificis, amb la finalitat que els primers es desenvolupin amb troncs rectes i capçades 

harmonioses i simètriques, sense que les seves branques interfereixin amb terrats o finestres. 

 

j) Realització d’un informe per part del tècnic de medi ambient de l’ajuntament previ a la transformació 
d’àrees naturals preexistents en jardins públics o privats, o en parcs. 

 

Molts dels criteris anteriorment definits, no deixaran de ser recomanacions de bones intencions difícilment 

aplicables a no ser que existeixi una eina de control i seguiment eficaç. La més interessant seria la necessitat 

d’elaborar un informe previ a la transformació d’un sòl amb vegetació autòctona i/o agrícola preexistent en jardí, 

realitzat per l’equip tècnic de la regidoria de medi ambient de l’ajuntament que hauria d’avaluar les 

característiques de la vegetació preexistent, la seva qualitat, els exemplars o masses a conservar i l’aplicació deIs 

criteris de Bones Pràctiques en la documentació presentada segons s’especifica a l’article de documentació en la 

sol·licitud de Ilicències, especialment per desenvolupar l’apartat de Justificació de Sostenibibitat. Aquest informe 

de la regidoria de medi ambient ajudaria al departament d’urbanisme, de concessió de llicències i als tècnics de 

jardineria a decidir la bondat de les actuacions proposades pels particulars i permetrien imposar condicions al 

mateix. 

 

De la mateixa manera, les actuacians realitzades sobre sòl públic —jardins públics, parcs, àrees d’espai lliure—

haurien de comptar també amb l’informe previ de la regidoria de medi ambient. 

 

4.2.3 Vectors ambientals 

4.2.3.1 Aigua 

 

Cada any augmenta l’interès per part dels ajuntaments en la gestió del medi ambient i inclouen en les seves 

prescripcions d’urbanisme i projectes requisits i tecnologies d’estalvi i eficiència en el consum d’aigua. Aquest 

tipus d’iniciatives obliga a les empreses licitadores de projectes urbanístics a realitzar un esforç d’innnovació i 

millora de les seves propostes, i facilitar l’aplicació de mesures d’estalvi i eficiència en el municipi. 

 

Una de les millors eines que podria disposar l’Ajuntament de Matadepera per a la reorientació de la seva política 

cap a una sostenibilitat en l’ús de l’aigua, seria la realització d’un projecte global de conservació de l’aigua, el qual  

estaria format pels següents articles: 

 

 

a) Millores en les infraestructures d’abastiment, depuració i sanejament 

b) Plans d’estalvi d’aigua i eliminació de contaminants 

c) Eficiència mitjançant millores tècniques en els punts de consum  

c1) Programes domèstics 

c2) Programes de jardineria 

d) Gestió ambiental de l’activitat industrial i agropecuària 

e) Programes de substitució i reutilització en usos no potables 

f) Programes de gestió 

g) Restauració del cicle natural de l’aigua 

 

Un dels punts de partida per a poder materialitzar propostes de gestió sostenible de l’aigua és el conjunt de 

dades sobre els consums d’aigua en el municipi de Matadepera. 

 

També és interessant apuntar que a efectes de consum, o més concretament, a efectes de mesures d’estalvi en 

determinats punts de consum, com poden ser vàters, aixetes, dutxes, etc., el sector hoteler pot assimilar-se a 

l’àmbit domèstic. Per aquest motiu, en aquest informe ambiental es considera que la gran majoria de les mesures 

que es poden aplicar en el sector domèstic, poden ser extensibles al sector hoteler. 

 

Cal tenir en compte que pel que fa al consum d’aigua en les ciutats per part dels seus habitants, un 76 % es deu 

a l’ús que en fan d’ella les persones en els diferents punts de consum com són cuines, vàters i aparells domèstics 

i en altres edificis d’ús col·lectiu i jardins. On més es consumeix és al bany i la dutxa, seguits, en aquest ordre, 

pels inodors, vàters, reg de jardins privats, rentadores, neteja, cuina, beguda i d’altres electrodomèstics (segons 

dades extretes del Projecte LIFE “Alcobendas, ciudad del agua para el siglo 21”. Per això és en aquests punts on 

més s’ha d’incidir. 

 

En el mateix sentit cal remarcar, tal com es pot trobar en la publicació del IDAE “Eficiencia energética y 

Urbanismo” de desembre de l’any 2000 (pàg 3) que l’edifici, al llarg de la seva vida, està directament implicat en 

el consum i l’aprofitament de l’aigua. En primer lloc, des de la perspectiva de l’estalvi d’aigua, a causa del consum 

de les persones, o en relació a l’aigua de pluja que podria recollir, i en segon lloc des de la perspectiva de la 

minimització de l’aigua residual que es produeix en els edificis. 

 

Per a valorar el consum d’aigua es pot utilitzar una escala de consums. A continuació es facilita l’escala de 

consums que proporciona l’Ajuntament de Barcelona on es pot trobar el següent rang de valors: 
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Més de 145 litres per persona i dia, és un ús abusiu de l’aigua. 

Entre 130 i 145 litres, el consum ja és una mica massa elevat. 

Entre 100 i 130 litres, s’està en el bon camí per a l’estalvi d’aigua. 

Entre 70 i 100 litres, s’utilitza racionalment i de forma sostenible. 

Font: L’aigua i la ciutat, Ajuntament de Barcelona 

 

En aquest sentit existeixen experiències arreu d’Europa on l’aplicació de mecanismes d’estalvi d’aigua domèstica 

recolzats per la implementació d’electrodomèstics de baix consum han donat com a resultat consums propers als 

80 l/persona/dia. 

 

Aquestes dades anteriors contrasten força amb les que assumeix el POUM de Matadepera (recordem que 

estableix uns consums de 200 l/persona/dia). Aquestes poden semblar en canvi raonables si prenem en 

consideració que el consum real a Matadepera se situa en molts casos al voltant dels 1000 l/persona/dia. 

 

L’objectiu que hauria d’incloure el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera, doncs, és la 

reducció del consum de l’aigua fins a nivells realment acceptables i catalogats de “racionals” des d’una 

perspectiva de sostenibibitat. Aquest objectiu es pot dur a terme mitjançant actuacions molt concretes en dos 

àmbits dels habitatges (actuacions aplicables tant en llars domèstiques com en grans hotels): 

 

- Interior dels habitatges 

- Exterior dels habitatges. 

 
Interior dels habitatges 
 

Sembla clar que s’ha d’actuar en els edificis i més concretament en els punts on els cansums d’aigua són més 

elevats (banys, dutxes, inodors,...). En aquest sentit la pròpia legislació catalana facilita les eines per aconseguir 

una millora en l’ús de l’aigua definint mesures d’estalvi i eficiència en els usos domèstics: exemples en aquest 

sentit els trobem en el Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de foment per a l’estalvi 

d’aigua en determinats edificis i habitatges, mesures que es complementen amb la Resolució de 15 de gener de 

2001, DOGC núm. 3321, de ó de febner de 2001, per la qual s’estableixen els criteris mediambientals per a 

l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes i als sistemes que afavoreixen l’estalvi 

d’aigua. 

 

Aquesta legislació incideix en els següents productes i sistemes: 

 

- Airejadors i aixetes 

- Dutxes de baix consum i reductors de cabal 

- Reutilització de l’aigua 

 

A continuació es fa una petita introducció per a conèixer quina és la naturalesa d’aquests elements. 

 

Airejadors i aixetes 

 

Per actes quotidians habituals de consum d’aigua com poden ser el dutxar-se o rentar-se les mans es poden 

utilitzar capçals o aixetes amb airejadors que introdueixen aire en el flux d’aigua formant bombolles d’aire. Amb 

això l’aigua renta millor i treu el sabó més aviat, de forma que amb menys cabal d’aigua s’aconsegueix l’efecte 

desitjat. En els casos que s’utilitza aigua calenta, a més s’estalvia energia i diners, ja que cal escalfar menys 

aigua (en comparació amb les situacions en que no hi ha instal·lats aquests dispositius). Els airejadors són 

relativament “econòmics” –tenen una amortització a curt termini– i poden instal·lar-se en moltes aixetes i dutxes 

que no els duen. 

 

Algunes aixetes amb monocomandament fan gastar aigua calenta sense que se sàpiga, ja que es tendeix a posar 

la palanca al centre per raons estètiques, però en moltes aixetes aquesta posició correspon a aigua tèbia i per 

això cada vegada que s’obre fa circular aigua calenta. Si la caldera és una mica lluny i s’utilitza l’aixeta durant poc 

temps, l’aigua calenta encara no haurà arribat a l’aixeta, s’haurà quedat per la canonada i per la caldera. Per tant, 

s’haurà gastat energia per escalfar-la per no res. Per evitar-ho, es pot deixar la palanca a la dreta sempre que es 

vulgui aigua freda, o utilitzar aixetes on la posició central correspongui a l’aigua freda. 

 

Les aixetes tradicionals subministren de l’ordre de 15 l/min d’aigua mentre que els airejadors o filtres de baix 

consum proporcionen un cabal de 4 a 8 l/min. D’aquesta manera, s’obtenen uns percentatges d’estalvi d’aigua 
entre el 47% i el 73%. 

 

Dutxes de baix consum i reductors de cabal 

 

Una dutxa estàndard subministra entre 15 i 30 l/min, mentre que les dutxes de baix consum funcionen entre 8 i 12 

l/min. Si no es vol canviar la dutxa, pot acoplar-se un reductor de cabal, disminuint-lo de l’ordre d’un 30%. 

 

Reutilització de l’aigua 

 

Els sistemes de recirculació de les aigües procedents de dutxes, banyeres i rentadores per alimentar la cisterna 

del vàter poden instal·lar-se en habitatges unifamiliars o plurifamiliars, en apartaments i en hotels. Amb aquest 

sistema s’estalvia entre un 30% i un 45% de l’aigua que consumeix un habitatge. 

 

En aquest punt cal dir que segons els estudis realitzats el cost de la instal·lació de sistemes de recirculació de les 

aigües grises de dutxes, banyeres i rentadores cap a la cisterna del vàter en un edifici de 8 habitatges és de 

450,75 Euros (75.000 ptes) per habitatge. 



    
MARÇ 2007              MEMÒRIA AMBIENTAL PÀGINA - 78 -

 

 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA 

DIRECCIÓ DEL PROJECTE:    

COMISSIÓ DE TREBALL DEL PLA 

EQUIP REDACTOR 

 

 

 

Els inodors s’utilitzen una mitjana de 5 vegades diàries per persona. Hi ha dispositius que estalvien aigua en el 

vàter, ja que permeten reduir el consum d’aigua per cicle d’utilització pel fet de retenir una quantitat d’aigua en el 

dipòsit quan s’acciona la cisterna; es manté la mateixa pressió (nivell de I’aigua abans de l’accionament de la 

cisterna) de tal manera que l’aigua s’allibera amb la mateixa força que abans de la instal·lació del dispositiu. 

Aquests dispositius s’incorporen a les cisternes dels sanitaris convencionals de descàrrega compresa entre 8 i 10 

litres i permeten a l’usuari escollir el tipus de descàrrega que precisa (curta o llarga). 

 

La Resolució de 15 de gener de 2001 estableix els criteris tècnics mediambientals per a obtenir el distintiu de 

Qualitat Ambiental de la Generalitat.  

 

Per tant, els productes que compleixen aquesta resolució obtenen el Distintiu de qualitat ambiental atorgat per la 

Generalitat de Catalunya. Les etiquetes ecològiques són sistemes que identifiquen i certifiquen, de forma oficial, 

que els productes o serveis als quals s’atorga són més respectuosos amb el medi ambient. Així a Catalunya es 

poden trobar productes i serveis amb el Distintiu de Qualitat Ambiental i amb l’Etiqueta ecològica de la Unió 

Europea. En els dos casos, la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient és 

l’Organisme Competent a Catalunya per a la gestió i l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat i de 

l’Etiqueta ecològica europea per als productes i per als serveis. 

 

 

A continuació es presenten els Logotips amb els que es distingeixen aquests distintius: 

      
 

 Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental  Etiqueta ecològica de la UE 

 

Els avantatges que aporten aquestes dues etiquetes ecològiques és que són dos sistemes complementaris de 

qualificació ambiental de productes i de serveis que gestiona i atorga la Direcció General de Qualitat Ambiental 

del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

 

Experiències sobre sistemes d’estalvi d’aigua en d’altres municipis 

 

Alcobendas 

 

Al municipi d’Alcobendas, l’organització WWF/Adena va desenvolupar durant els anys 1999 i 2000 el projecte 

LIFE “Alcobendas, ciudad del agua del siglo 21”, amb l’objectiu principal de demostrar la viabilitat de la 

implantació de sistemes permanents d’estalvi d’aigua en els diferents sectors dels municipis, implicant a agents i 

gestors. Aquest projecte tenia un àmbit d’actuació municipal, ja que les administracions locals són els organismes 

amb responsabilitat en la gestió de l’aigua urbana més propers al ciutadà, tenen capacitat d’exercir una regulació 

i la responsabilitat de promoure accions cíviques i d’ordenació sostenible del propi entorn. 

 

Així, el projecte d’Alcobendas ha portat a terme en 240 habitatges amb doble bany, mesures d’estalvi d’aigua, 

amb un increment de menys de 30 € (5.000 ptes.) per habitatge i estalviant un 15 % d’aigua, que traduït en 

termes econòmics representa 90 € l’any (15.000 ptes.). És a dir que aquests sistemes instal·lats es van amortitzar 

en tan sols 4 mesos. 

 

Exterior dels Habitatges 
 

El paper dels ajuntaments com a reguladors del consum d’aigua del seu municipi pot anar molt més enllà, ja que 

aquests disposen de les eines per a definir sistemes que extenguin l’ús eficient de l’aigua al municipi mitjançant 

actuacions a l’exterior dels habitatges. En aquest camp s’hi poden incloure les actuacions per a un major 

aprofitament de l’aigua com poden ser: 

 

 Sistemes de recollida de l’aigua de pluja en els edificis. 

 Realització de programes de substitució i reutilització en usos no potables mitjançant la diferenciació de 

xarxes per a la reutilització d’aigües (de pluja i grises). 

 Tractament terciari d’efluents per reutilització en el reg. 

 Millores en les infraestructures d’abastiment, depuració i sanejament; on s’hi inclourien programes de 

millora i eliminació de fuites a la xarxa de submministrament, localització i eliminació de punts d’extracció 

i vessament il·legals, implantació/renovació de contadors, control de pressions, gestió informatitzada de 

xarxes i depuració d’aigües residuals. 

 

En aquest àmbit és interessant destacar les actuacions realitzades pel planejament general de l’Ajuntament de 

Calvià (Mallorca), el qual ha definit un sistema de triple xarxa de subministrament d’aigua que està format per una 

xarxa d’aigua potable per al consum i dues més d’aigües grises i pluvials depurades, part gestionada per 

l’Ajuntament i part pels usuaris. Aquestes mesures han permès garantir en el municipi de Calvià un 

subministrament de 300 l/persona/diaris, però sense que això suposi un augment en la demanda d’aigua per part 

d’aquest municipi. 

 

Per tant sembla factible que per part de l’Ajuntament de Matadepera s’estudiés la possibilitat de realitzar en els 

nous plans parcials el sistema de triple xarxa separativa de subministrament d’aigua.  

 

De forma més concreta, les aportacions més destacades que es realitzen per part de l’informe ambiental en tots 

els aspectes que han estat vistos fins ara en temàtica d’estalvi i eficiència en l’ús i el consum de l’aigua al 
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municipi de Matadepera es troben recollides en el Codi de bones pràctiques en la jardineria i en l’Ordenança 
municipal per a l’estalvi d’aigua, documents en els quals es proposen mecanismes que suposarien un estalvi 

permanent dels recursos hídrics i amb l’objectiu de fons de fomentar una nova cultura de l’aigua. 

 

Altres actuacions 
 

A més dels aspectes comentats fins ara, n’existeixen molts d’altres que tindrien sentit en un context de gestió 

global de l’aigua dins el municipi de Matadepera. En aquest context s’apunten les següents informacions 

addicionals, les quals es recomana que en el futur s’estudiïn per tal d’ésser integrades en la normativa específica 

de l’Ajuntament de Matadepera i en la seva gestió. Aquestes informacions afecten a les piscines, al bon 

manteniment de les instal·lacions d’emmagatzematge i distribució de l’aigua i a l’educació i sensibilització de la 

població. 

 

• En les piscines es poden adoptar mesures com: 

 

- Cobriment –quan no s’utilitzin – de les piscines, per a disminuir l’evaporació, els tractaments i la 

neteja. 

- Canvi del tradicional sistema de sanejament (amb clor) per electròlisi salina. 

 

El sistema de sanejament per electròlisi salina tan soIs necessita per al seu funcionament aigua, sal marina de 

consum humà i un cert consum elèctric. Aquest sistema es basa en la producció natural d’hipoclorit sòdic, oxigen 

i ozó mitjançant l’electròlisi. És un cicle tancat que, mitjançant un bon manteniment i un correcte ús del mateix, 

permet mantenir l’aigua de la piscina durant 5 o 6 anys sense canviar-la, renovant únicament les pèrdues per 

evaporació i rentat de filtres. 

 

Això és degut a que l’aigua salada és un antisèptic natural i tots els productes obtinguts mitjançant aquestes 

reaccions són desinfectants. 

 

• Prevenció de la corrosió i les incrustacions (metàl·liques, calcàrees) en les conduccions d’aigua: 
 

- Protecció catòdica per a prevenir la corrosió 

 

Mitjançant l’aplicació exterior d’una corrent elèctrica es pot reduir la corrosió a zero i mantenir una superfície 

metàl·lica en medi corrosiu sense patir un deteriorament durant un període de temps indefinit. Per a dur a terme 

aquesta acció, el metall ha d’assolir un determinat potencial respecte un electrode de referència, denominat 

potencial de protecció. 

 

Existeixen tres mètodes de protecció catòdica: ànodes de sacrifici, circuits de corrent impresa i catalitzadors 

metàl·lics. 

 

- Aplicació de peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada) per a l’eliminació de les incrustacions metàl·liques 

 

L’aplicació de peròxid d’hidrogen s’ha revelat com un mètode eficaç per al control dels metalls de ferro i 

manganès en dissolució i per l’eliminació d’aquestes incrustacions de les conduccions d’abastiment. 

 

- Catalització metàl·lica per a la protecció de les conduccions contra la corrosió i les incrustacions 

metàl·liques i calcàrees 

 

Un catalitzador metàl·lic consisteix en una carcassa que forma part de la conducció d’aigua i disposa d’una 

conexió elèctrica amb el terreny. En el seu interior contè un nucli de metalls preciosos que formen múltiples 

“venturis” per crear un alt grau de turbulència i contacte de l’aigua amb la superfície del nucli, el qual posseeix 

una electronegativitat (-500mV) inferior a qualsevol tipus d’aigua. 

 

Les reaccions que es poden donar en aquests contactes ajuden a evitar la formació d’incrustacions metàl·liques i 

calcàrees en les conduccions de subministrament d’aigua. 

 

 

- Utilització de nous materials en les conduccions (poliéster reforçat amb fibra de vidre i polietilè) 

 

Des de fa més d’una dècada es venen utilitzant en alguns païssos europeus nous materials per grans i petites 

conduccions, com pot ser el poliester reforçat i el polietilé d’alta densitat. 

 

Es tracta de materials inodors, insípids i atòxics amb una vida útil superior a 60 anys, lleugers i amb una gran 

resistivitat a la corrosió, per tant no necessiten revestiments ni protecció catòdica ni cap altre protecció específica 

contra la corrosió. 

 

• Per últim, però no menys important, hi ha el tema de l’educació i sensibilització de la població, i la difusió del 

projecte global de conservació de l’aigua. 

 

Aquesta proposta es podria formalitzar en una Campanya sobre l’estalvi d’aigua dirigida a les llars (població 

resident) i al sector turístic (principalment hotels). Aquesta campanya podria tenir una efectivitat major si es 

fonamentés en experiències o actuacions municipals d’estalvi i/o reutilització. 
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Proposta d’ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua 
 

Aquest apartat es basa en la proposta d’ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua (Annex 1) que es realitza per 

part de l’equip redactor de l’informe ambiental. 

 

L’origen d’aquesta ordenança es pot trobar en el projecte LIFE d’Alcobendas, el qual realitza una proposta 

d’ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua, amb l’objectiu d’insertar en les estructures organitzatives de la 

societat mecanismes que suposin un estalvi permanent deIs recursos hídrics i fomentin una nova cultura de 

l’aigua. En un àmbit més proper, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès disposa d’una ordenança molt similar al 

model proposat. 

 

L’ordenança que es proposa vol ser realista més que voluntarista, raonablement aplicable i que permeti obtenir 

resultats significatius en l’àmbit de l’estalvi de l’aigua. Per això aquesta ordenança haurà de comprometre tant a 

l’Ajuntament com als particulars, però ha de diferenciar els dos tipus d’usuaris, ja que són molt diferents en el 

procés de consum d’aigua.  

 

Així, l’Ajuntament té la responsabilitat dels serveis generals, que tan soIs poden ser gestionats globalment per 

l’Ajuntament i no admeten una gestió fraccionada a una execució parcial (per exemple, les xarxes d’abastiment, 

el manteniment de les mateixes, el clavegueram i les estacions depuradores). Mentre que als usuaris particulars 

els repercuteix la part de xarxa que s’estén per l’interior dels edificis, i molt particularment la que s’estén a 

l’interior dels habitatges. 

 

L’ordenança proposada s’hauria d’ubicar en l’apartat d’ordenances o normes urbanístiques ordinàries on 

s’especifiquen els requeriments que han de complir les instal·lacions dels nous edificis. 

 

Cal destacar que el model d’ordenança que es proposa és un model que aposta de forma molt decidida per una 

sèrie d’actuacions concretes en l’àmbit de l’estalvi d’aigua, així de mecanismes per a un ús més eficient i racional 

d’aquest recurs. Tot i que es tracta d’un text molt ambiciós i que en alguns aspectes és evident que comporta 

importants dificultats pràctiques d’aplicació (cal d’entrada un canvi de mentalitat de tots plegats, des de 

l’administració local als consumidors passant per tot l’ampli espectre d’usuaris), pensem que pot servir de 

referència per a implementar aspectes que portin a un canvi en la gestió del recurs aigua cap a una gestió més 

sostenible. 

 

És pel seu propi interès que cal que el consistori local demostri que s’implica en les qüestions sobre el medi 

ambient de forma seriosa i que té la ferma intenció de millorar-lo. S’entén doncs que en aquest punt, com en la 

resta de propostes que es realitzen per part del present informe ambiental, l’Ajuntament ha d’esser el primer en 

assumir les mesures i els mecanismes que es proposen mitjançant el següent model d’ordenança. 

 

Un punt important que no s’ha d’oblidar en cap moment és que el model d’ordenança municipal per a l’estalvi 

d’aigua que es proposa a continuació és precisament una proposta de model, el qual està pendent de 

formalització jurídica per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament, així com del consens social i polític que és, en 

última instància, el mecanisme que pot fer que realment s’implanti al municipi de Matadepera una nova tendència 

en l’ús d’aquest recurs bàsic. 

 

4.2.3.2 Energia 

 

Es vol remarcar que el tractament de l’energia des de l’òptica de la sostenibilitat s’hauria de realitzar seguint 3 

línies fonamentals amb l’objectiu de perseguir un model energètic més eficient. Aquestes 3 línies són les 

següents: 

 

• La relació existent entre el consum energètic, el planejament i la construcció. 

• Enllumenat públic. 

• Aprofitament de les energies renovables. 

 

El primer àmbit ja s’ha tractat extensament en aquest informe ambiental. Per tant, seguidament es procedirà a 

recollir les propostes en els àmbits de l’enllumenat públic i l’aprofitament de les energies renovables. 

 

Pel que fa a l’enllumenat públic, es considera que les propostes que es realitzen en aquest informe s’haurien de 

tenir en compte per part de l’Ajuntament de Matadepera, tant per les noves zones a urbanitzar, com en la resta 

del nucli de Matadepera. A continuació se’n destaquen les principals conclusions: 

 

Un elevat percentatge de la potència total instal·lada correspon a làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió 

(VMAP). Ja que la tendència actual consisteix en la utilització de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió 

(VSAP), caldria plantejar-se aquesta substitució a mesura que s’esgoti la vida útil de les làmpades de les zones 

que puguin acceptar les característiques cromàtiques d’aquestes làmpades (en els carrers amb més comerços i 

activitats lúdiques no es planteja aquest canvi de làmpades). Aquest canvi provocaria un nivell d’estalvi energètic 

(de l’ordre d’un 40 %) i un estalvi econòmic important. 

 

També cal dir que en qualsevol millora o actuació sobre l’enllumenat públic, cal tenir molta cura amb el tema de la 

contaminació lumínica. Aquest fenomen s’origina al voltant de concentracions urbanes a causa de l’enllumenat 

artificial que crea un efecte de resplandor al cel trencant la seva pròpia foscor. Aquesta contaminació lumínica no 

només impedeix veure el cel nocturn, sinó que també és responsable del malbaratament econòmic i energètic. 
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Per tal de minimitzar la contaminació lumínica, es recomana instal·lar en les lluminàries tipus globus un difusor 

d’alumini en la semiesfera superior. Això es pot dur a terme en zones de nova urbanització i en les zones 

consolidades quan es faci una substitució de l’enllumenat existent. 

 

També convé centrar-se en la potenciació de l’ús de les energies renovables per tal d’orientar la gestió realitzada 

per l’Ajuntament de Matadepera amb la intenció d’aconseguir un model energètic més eficient. 

 

En aquest sentit, l’aposta del present informe ambiental es fonamenta en la implantació de captadors solars 

tèrmics per a la producció d’aigua calenta sanitària mitjançant la proposta d’un model d’Ordenança municipal. 

 

Aquest apartat es troba desenvolupat en el proper punt. 

 

Proposta d’Ordenança Solar 
 

Aprofitar la calor que ens ve del Sol és relativament fàcil, ja que tan sols cal que ens deixem escalfar. Disposar de 

la calor quan no hi ha Sol, allà on volem i en un marge determinat de temperatures, tecnològicament 

s’aconsegueix utilitzant uns captadors, uns acumuladors i alguns altres elements senzills. 

 

Les millors aplicacions de l’energia solar tèrmica són les que permeten obtenir l’aigua calenta sanitària (ACS) que 

es sol utilitzar a la dutxa, la cuina o als lavabos. També es pot utilitzar per a calefacció o en processos industrials 

de rentat o de preescalfament. 

 

Quan les necessitats de calor al llarg de l’any no coincideixen amb l’energia solar que rebem s’han d’instal·lar els 

captadors necessaris per cobrir el període amb més assolellament, amb la qual cosa la resta de l’any es 

necessitarà una font d’energia complementària. També es podrien utilitzar els captadors necessaris per cobrir el 

període amb menys assolellament, amb la qual cosa la resta de l’any en sobraria i s’haurien de prendre 

precaucions per evitar-ne el desperfecte. 

 

La millor solució depèn de l’acoblament entre les necessitats i la radiació solar, i del cost de la font 

complementària d’energia. Per a l’aigua calenta sanitària domèstica, l’òptim econòmic sol ser l’aportació, 

mitjançant captadors, de poc més d’un 60% del total de l’energia necessària per escalfar l’aigua sanitària en un 

habitatge. La resta pot ser aportada per un sistema complementari com podria ser, per exemple, una caldera 

convencional de modulació termostàtica i eficient de gas. 

 

Quan en un habitatge es realitza una aportació anual del 60% de l’energia mitjançant la captació solar per a 

l’ACS, redueix les emissions de C02 entre 250 i 460 Kg a l’any. També suposa una reducció de SO2 i NOx, 

responsables de les pluges àcides i de les emissions i residus radioactius relacionats amb l’ús de l’energia 

nuclear, així evita la generació de gairebé 5 kg de residus radioactius i l’abocament de gairebé 11 milions de 

becquerels de radioactivitat a l’aire i a l’aigua (segons dades de la Comissió de Medi Ambient i Serveis Urbans de 

Barcelona). 

 

Els captadors solars a les ciutats poden instal·lar-se en terrats, en teulades, en façanes o en patis assolellats. 

S’han d’orientar cap al sud, i amb una inclinació que maximitzi l’energia que capti segons el perfil del consum al 

llarg de l’any: a les nostres latituds, per un consum d’aigua calenta sanitària constant al llarg de l’any, és de 40 a 

50 graus. 

 

La instal·lació dels captadors ha de seguir també uns criteris arquitectònics que permetin la màxima integració 

d’aquests elements en l’arquitectura i minimitzi l’impacte visual. Aquesta instal·lació s’ha de fer segons unes 

normes tècniques senzilles -com tot sistema de calefacció- però que cal seguir escrupolosament. 

 

Arribats aquest punt, cal remarcar que una instal·lació solar s’amortitza en un període de 5 a 10 anys, i que la 

seva vida útil és, aproximadament, de 20 anys (segons la informació disponible a la plana web de l’ICAEN). 

 

Hi ha tres tipus bàsics de captadors solars: 

 

• De cautxú, per a aplicacions a baixa temperatura (piscines). 

• Amb coberta de vidre plana, per a aplicacions a temperatura mitjana (aigua calenta sanitària). 

• Tubulars de buit, per a aplicacions a alta temperatura (calefacció convencional). 

 

 

Els captadors plans amb coberta de vidre són els més usuals a les ciutats. N’hi ha de dos tipus: 

• Compactes, amb el dipòsit acumulador de l’aigua calenta incorporat. 

• Sense incorporar el dipòsit acumulador de l’aigua calenta. 

 

El tipus compacte és adequat per a instal·lacions petites o quan no hi ha espai per al dipòsit mentre que el segon 

tipus és el més adequat en instal·lacions de dimensions més grans. 

 

 
El model proposat d’ordenança solar 
 

El model d’ordenança d’instal·lacions de captació solar per a la producció d’ACS que es proposa per part 

d’aquest informe ambiental (Annex 2) és el resultat de l’estudi i l’anàlisi de les ordenances existents a Catalunya i 

de la documentació que anteriorment s’ha exposat. El model resultant es decanta de forma decidida per la 

implantació d’aquests sistemes d’utilització de fonts d’energia netes renovables per a la producció d’ACS, 

mitjançant l’aprofitament de l’energia solar tèrmica, ja que s’han demostrat les avantatges ambientals, i també 

econòmiques, que aquests sistemes suposen tant per al medi ambient com per a l’usuari. 
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Un punt important que no s’ha d’oblidar tampoc en aquest apartat és que el model d’Ordenança d’instal·lacions 

de captació solar tèrmica per a la producció d’Aigua Calenta Sanitària a edificis i construccions del terme 

municipal de Matadepera que es proposa a continuació també és (com en el cas del model d’Ordenança 

Municipal per a l’estalvi d’aigua) precisament una proposta de model, la qual està pendent de formalització 

jurídica per part dels serveis tècnics de I’Ajuntament, així com del consens social i polític que és, en última 

instància, el mecanisme que garanteixi que realment s’implanti al municipi de Matadepera aquesta font d’energia 

neta i renovable per a l’obtenció de l’ACS. 

 

4.2.3.3 Residus 

 

En els edificis de nova construcció s’hauria de preveure l’espai necessari per acollir tots els contenidors de la 

recollida selectiva que en el pitjor dels casos serien de recollida setmanal. 

 

L’Ajuntament podrà dissenyar en aquelles zones on cregui convenient, especialment en espais de nova 

construcció, sistemes de recollida de residus diferents, tals com recollida neumàtica o contenidors soterrats. 

 

Qualsevol activitat comercial o econòmica haurà de tenir un espai reservat per emmagatzematge de les deixalles. 

D’aquelles fraccions d’envasos com el cartró o el vidre que es recullin a l’establiment s’haurà de poder 

emmagatzemar les deixalles produïdes durant una setmana. En el cas de la matèria orgànica, s’hauria de poder 

emmagatzemar la MO orgànica produïda durant 2 dies. 

 

En els casos dels establiments comercials s’ha de tenir en compte que com deixa clar la llei 11/1997, els envasos 

comercials són responsabilitat de les entitats comercials, i per tant l’Ajuntament no té cap obligació de recollir-los. 

Això vol dir que si un establiment comercial opta per complir la legislació i evacua els envasos comercials, o bé a 

través dels seus proveïdors, o bé a través d’un gestor autoritzat, les dimensions del quartet dels contenidors 

dependrà de la gestió que realitzi l’establiment en qüestió. Per això qualsevol establiment hauria d’incloure quan 

demana una llicència a l’Ajuntament un capítol sobre els residus especificant quina tipologia es produirà, i quina 

serà la seva posterior gestió per tal de comprovar que disposa d’espai suficient. 

 

Per tant, qualsevol activitat comercial que demani llicència d’activitats, haurà d’incloure en el projecte un apartat 

que justifiqui la gestió que es farà dels residus, i l’espai habilitat per la mateixa. 

 

Pel que fa a les papereres, s’hauria de replantejar la seva col·locació indiscriminada, especialment en zones poc 

comercials. S’hauria de tenir en compte també el tamany de l’obertura. I finalment, abans de col·locar papereres 

en un lloc, s’hauria de fer una anàlisi tècnica de la seva necessitat. 

 

 

5 PROPOSTA DEL SEGUIMENT AMBIENTAL DEL POUM 
 

L’Ajuntament de Matadepera ha assignat a la Regidoria de Medi Ambient com la responsable del Seguiment 
Ambiental del present Pla. La funció d’aquesta comissió és emetre i lliurar als òrgans competents i a l’OTAA de 

Barcelona uns informes periòdics per tal de comprovar si s’està fent un correcte seguiment ambiental del POUM 

de Matadepera i si s’estan tenint en consideració les determinacions i condicionants ambientals indicats a la 

Memòria Ambiental per al desenvolupament del POUM. Aquests informes es regiran per uns paràmetres o 

indicadors de referència segons vectors ambientals municipals. 

 

Segons l’Article 23 de la LLAAPP/2006 de Catalunya: 
 

d) També fixarà en la Proposta de Memòria Ambiental quina serà la modalitat de seguiment ambiental 

posterior a l’aprovació del Pla o Programa. Ordinàriament el seguiment es durà a terme pel promotor, que 

designarà la figura del Director/a Ambiental del Pla o Programa, que serà qui ha d’emetre i lliurar els 

informes de seguiment ambiental a l’òrgan competent per raó de la matèria i a l’Oficina d’Avaluació 

Ambiental. Atenent la transcendència del concret Pla o Programa avaluat el promotor i l’òrgan ambiental 

poden determinar també la conveniència de constitució i funcionament d’una Comissió interadministrativa 

per al Seguiment Ambiental d’aquest específic Pla o Programa. 

 
El Seguiment Ambiental del POUM de Matadepera haurà de seguir totes les directrius i requeriments proposats al 

Pla de Vigilància Ambiental de l’ISA. Una de les funcions bàsiques del Programa de Seguiment Ambiental 
del POUM de Matadepera és supervisar que el planejament derivat i els projectes que es derivin del POUM 
compleixen amb tots els requeriments i directrius proposades al PVA que contempla l’ISA. 

 

5.1 Aplicació dels indicadors de referència als informes de Seguiment Ambiental 

 

Els indicadors de referència que poden ser útils per emetre els informes de seguiment ambiental del POUM de 

Matadepera són bàsicament els seguits dins del SMIS (Sistema Municipal d’Indicadors de Sostenibilitat) de la 

Diputació de Barcelona, 2000 (aquesta metodologia és la que segueixen tots els Plans d’Acció Local de Sostenibilitat de 

les Agendes 21 Municipals):  
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INDICADORS AMBIENTALS DE REFERÈNCIA PER AL SEGUIMENT AMBIENTAL DEL POUM 

1. Superfície per habitant (equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès) de sòl urbà+sòl urbanitzable+sòl 

ocupat per sistemes generals en sòl no urbanitzable (excepte el sistema d’espais lliures). 

2. Superfície per habitant (equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès) dels sistemes generals i locals 

d’espais lliures 

3. Percentatge de superfície viària exclusiva o prioritària per a vianants i/o bicicletes, en relació amb la totalitat 

del sistema viari urbà 

4. Percentatge d’habitants (equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès) de zones d’ús principal residencial 

situades a no més de 500 m dels serveis urbanístics bàsics 

5. Superfície de sòl no urbanitzable de protecció mediambiental 

6. Superfície, per usos dominants, de sòls urbans i urbanitzable situats en zones inundables i altres zones de risc 

7. Consum d’aigua d’abastament per habitant (equivalent a 25 m2 de sostre residencial admès) 

8. Percentatge d’aigües residuals depurades i que compleixen els paràmetres de qualitat legislativament 

establerts 

9. Volum d’aigua (residual i de pluja) reutilitzada en els sòls urbans per habitant (equivalent a 25 m2 de sostre 

residencial admès) 

10. Percentatge energètic de producció local en relació amb el consum total en el municipi (electricitat, gas 

natural, gasos liquats del petroli, combustibles líquids i energies de producció local) 

11. Quantitat de tones de CO2 per habitant emeses a l’atmosfera en l’àmbit objecte d’ordenació, abans del pla, i 

la quantitat estimada una vegada executat completament aquest 

12. Persones exposades a nivells sonors superiors a 65 dB diürns i 55 dB nocturns 

13. Percentatge de l’enllumenat públic adaptat a les condicions de la Llei 6/2001 

14. Percentatge de la xarxa viària urbana adaptada a la recollida selectiva de residus 

15. Percentatge de sòl d’ús majoritàriament industrial destinat al reciclatge i tractament dels residus industrials 

16. Tipus d’hàbitats existents en el municipi i superfície ocupada per cada un d’aquests 

17. Superfície mitjana d’ocupació territorialment contínua de cada tipus d’hàbitat 

18. Unitats de paisatge amb objectius de qualitat paisatgística, en relació amb el nombre total d’unitats 
de paisatge del municipi 
Font: Carceller, X; 2006: Instruccions tècniques per a l’avaluació ambiental dels POUMs. DMAH, Generalitat de Catalunya. 

 

Concretament, els indicadors proposats que poden ser d’utilitat segons els requeriments i consideracions 

establertes en la present Memòria Ambiental i emeses per l’informe de l’OTAA de Barcelona (veure annex II) són 

els següents: 

 

 

 

 

 

A. Unitat de paisatge amb objectius de qualitat paisatgística, en relació amb el nombre total d’unitats 
de paisatge del municipi. 

 
Per tal de poder protegir i gestionar de forma eficient els espais d’interès ecològic i paisatgístic i altres 

espais de connectivitat ecològica (sistemes fluvials, parcs urbans, etc.), cal identificar totes les unitats de 

paisatge presents al municipi de Matadepera.  

 

Aquestes unitats són les següents (veure Annex I Cartografia ambiental. A.14.2. Mapa de Vulnerabilitat 

Ambiental i Annex II. Reportatge fotogràfic de l’ISA): 

 

 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (clau 25)  

 Parc Natural Municipal de la Costa del Tet i Montrodon (clau 24) 

 Forestals: boscos d’alzines, pins i roures i brolles de romaní i timonedes existents al massís de 

Sant Llorenç del Munt. També s’inclou la vegetació de ribera associada a la xarxa hidrogràfica. 

 Cingles i penyals: zones més elevades i abruptes que corresponen al Parc Natural de Sant 

Llorenç del Munt. 

 Zones agrícoles de secà (clau 21) 

 

Un cop identificades i valorades les unitats de paisatge, s’han de contemplar els objectius de qualitat 
paisatgística presents per aquestes diverses unitats ambientals per a que el seguiment ambiental del POUM 

permeti avaluar el grau de compliment i d’eficiència d’aquests objectius de qualitat. 

 

B. Establir un Pla de Vigilància d’Incendis Forestals Municipal per tal de minimitzar els riscos 
d’incendis acord amb les determinacions del Pla Especial del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac i acord amb les determinacions legals estatals i autonòmiques en matèria de 
prevenció incendis 

 

Fer compliment a les determinacions de l’informe emès per l’OTAAB (Veure Annex II). Aquestes determinacions 

referents a la prevenció d’incendis forestals són les següents: 

 

Caldrà assegurar el compliment de l'exposat pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures 

de prevenció d'incendis forestals. Pel que fa al. risc que puguin ocasionar les línies elèctriques, caldrà acomplir el 

prescrit per l'article 5 del mateix decret en virtut del qual els titulars de línies aèries de conducció elèctrica estan 

obligats a observar les mesures següents: 

 

a) En les finies d'alta tensió s'han d'eliminar selectivament i periòdica en el corredor de la línia elèctrica, la 

vegetació, que comporti perill d’Incendi d'acord amb el que estableix la normativa vigent. 
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b) Els conductors de les línies aèries de baixa tensió han d'estar com a mínim a 1 m de distància de la 

vegetació. 

 

c) Han de presentar, per a la seva autorització, a la Direcció General del Medi Natural, un pla triennal de 

neteja i manteniment en el qual figuraran els treballs de poda i tala de la vegetació que siguin necessaris 

per a la seva execució. Aquests treballs, o d'altres que comportin un perill d'Incendi, no es podran dur a 

terme en èpoques d'alt risc d'incendi, llevat dels casos excepcionals autoritzats per la Direcció General del 

Medi Natural. Atorgada l'autorització del pla,que comportarà el dret a talar i esporgar, els treballs s'hauran 

de realitzar dins el termini I les condicions fixades en la mateixa autorització. 

 

Pel que fia a les vies de comunicació, caldrà acomplir el prescrit per l’article 7 del mateix decret, segons el qual 

les entitats propietàries o concessionàries de carreteres I altres vies públiques han de mantenir com a zona de 

seguretat una franja mínima d'1 m a comptar des del límit, exterior de calçada.   

 

De la mateixa manera, caldrà garantir, el compliment de les mesures establertes per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, 
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 

urbana i desenvolupades pel Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals 

en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana: 

 

a) Assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció de 25 m d'amplada al voltant, lliure de vegetació 

seca i amb la massa arbòria aclarida, que compleixi les característiques que s'estableixin per reglament. 

 

b) Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria 

aclarida, d'acord amb el que disposa la lletra A. 

 

c) Elaborar un pla d'autoprotecció contra Incendis forestals que s'ha d'Incorporar al pla, d'actuació 

municipal, d'acord amb el Pla de protecció civil d'emergències per a incendis forestals a Catalunya (Infocat), 

segons el que estableix la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 

 

d) Disposar d'una xarxa d'hidrants homologats per a l'extinció d'Incendis que compleixi les característiques 

establertes per decret (Decret 241/1994, de 26, de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció 

contra Incendis en els edificis). 

 

e) Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d'accés, i les 

cunetes, així com regular la retirada i l'eliminació de les restes vegetals procedents de la poda i la neteja. 

 

 

 

5.2 Directrius i requeriments que marca el Pla de Vigilància Ambiental de l’ISA 

 

El PVA de l’ISA marca unes directrius genèriques que hauran de contemplar com a mínim, tots els PVA dels 

planejaments derivats del POUM de Matadepera, a part del seu propi seguiment ambiental específic en funció de 

l’avaluació estratègica (ISA) realitzada per a la redacció i execució del Pla derivat.  

 

Les directrius genèriques que s’han de contemplar dins de l’avaluació d’impacte ambiental de plans derivats són 

les següents:  

 

5.2.1 Definició i funcions d’un Programa de Vigilància Ambiental (PVA) 

 

El Pla de Vigilància Ambiental (PVA) és un document tècnic de control ambiental en el qual s’especifiquen els 

paràmetres de seguiment de la qualitat dels diferents factors o vectors ambientals afectats per el 

desenvolupament del POUM de Matadepera i per al planejament que es derivi dins d’aquest municipi, així com 

els sistemes de mesures i control d’aquests paràmetres. La funció del PVA és garantir el compliment de les 

mesures preventives, correctores i compensatòries i de les indicacions i recomanacions ambientals, contingudes 

en el present Informe de Sostenibilitat Ambiental. 

 

5.2.2 Execució del Pla de Vigilància Ambiental 

 

El PVA ha de ser executat durant el desenvolupament del planejament derivat per una assistència tècnica 

ambiental a peu d’obra, això es concreta en la vigilància i control de la qualitat ambiental de l’obra, a través del 

seguiment de l’activitat desenvolupada, per tal de subministrar informació específica de les característiques i del 

funcionament de les variables ambientals.  

 

La funció de l’assistència tècnica és l’execució del PVA, d’acord amb la Direcció d’Obra del projecte, i sota la 

supervisió de la Comissió Mixta de Concertació i Control. 

 

La responsabilitat del seguiment del PVA correspon a la Direcció d’Obra durant la fase de construcció, de manera 

que els contractistes gaudiran d’assistència tècnica pel que fa al medi ambient, a peu d’obra. 

 

S’estableixen les següents funcions per l’assistència tècnica durant el desenvolupament del PVA: 
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 L’execució del sistema de control proposat, amb la freqüència i en els llocs proposats. 

 

 La recollida, emmagatzematge i tractament de dades dels controls efectuats, determinant els criteris 

d’acceptació. 

 

 L’anàlisi dels resultats i la verificació del compliment dels objectius de qualitat ambiental exigits. 

 

 La identificació dels impactes ambientals que es puguin produir i l’avaluació de la seva magnitud així 

com, la valoració de l’eficàcia de les mesures correctores, recomanades i compensatòries. 

 

 La proposta de canvi de les mesures correctores o del PVA si és necessari. Aquests canvis hauran de ser 

aprovats per la Comissió Mixta de Concertació i Control. 

 

 L’assessorament constant al llarg de l’obra als contractistes adjudicataris. 

 

 La coordinació de la Direcció d’obra. 

 

5.2.3 Operacions genèriques de Vigilància ambiental durant el període d’obres dels plans derivats i dels 
projectes que es derivin del POUM de Matadepera 

 

L’avaluació dels impactes es verificarà amb el seguiment dels paràmetres de qualitat dels factors ambientals 

afectats. A continuació es detallen quins són els vectors i paràmetres objecte de seguiment: 

 

5.2.3.1 Moviment de terres 

 

 Comprovació de la correcta delimitació de les àrees que seran afectades pel moviment de terres, per 

minimitzar l’afectació a les àrees on no es realitzaran aquests moviments que puguin ser d’interès 

paisatgístic. 

 

 Control de les profunditats de les excavacions. 

 

 Seguiment de les operacions d’obra i evolució de les disponibilitats i necessitats. 

 

 Control dels processos d’emmagatzematge i esmenes (piles d’alçada no superior a 1,5 m per a repartir-la 

després a la superfície a revegetar o a traslladar si no s’utilitzen). 

 

 Supervisió de la utilització de les terres no vegetals sobrants generades durant el moviment de terres, per 

al rebliment sobre el terreny; si no són necessàries en aquest rebliment. S’hauran de destinar a restaurar 

àrees degradades pròximes amb la prèvia autorització municipal. 

 

 Seguiment de la correcta gestió de les terres excedents generades durant el moviment de terres. 

Aquestes hauran de ser transportades a centres gestors o, en el seu defecte, a abocadors controlats i 

autoritzats per aquest tipus de residu. 

 
 Supervisió dels pendents finals dels talussos i terraplens així com, de la seva regeneració en cas que 

sigui necessari. 

 

5.2.3.2 Contaminació acústica 

 
 Durant la fase d’obres es comprovarà que es porten a terme totes les mesures preventives i correctores 

sobre proteccions contra el soroll supervisant els valors límits establerts per la directriu 88/181 de la Unió 

Europea i per al nou Real Decret 524/2006, de 28 d’abril, en especial: limitació de la jornada laboral a 

l’horari diürn, manteniment de la maquinària en bon estat i limitació de les voladures en les èpoques de 

nidificació d’espècies d’interès. 

 

 Es realitzaran mesures periòdiques sobre el nivell d’immissió de soroll que es dóna a prop dels habitatges 

més propers. 

 

 En cas que durant l’execució de les obres, es facin estudis sobre els nivells de vibracions, el Pla de 

Vigilància Ambiental dura a terme un seguiment dels mateixos i en farà els informes oportuns. 

 

 Es comprovarà el bon manteniment de la maquinària, la seva revisió periòdica i el control periòdic dels 

silenciadors dels motors per tal d’afectar el mínim possible la població allà on l’obra s’executa a cel obert, 

zona d’instal·lacions auxiliars, zones d’abassegament, zones d’obra a cel obert, vials d’accessos. 

 

5.2.3.3 Ús de maquinària i instal·lacions de zones de servei d’obra 

 

 Delimitació de les zones de trànsit i maniobra dels vehicles i la maquinària, en base als plànols 

d’ordenació, i es senyalitzaran tots els recorreguts amb tanques plàstiques, reflectants i visibles. 

 

 Delimitació estricta dels cursos d’aigua: prèvia presentació d’un pla que justifiqui aquesta ocupació. En 

els cursos propers a l’obra prevaldrà el criteri d’ubicació de les instal·lacions lluny dels cursos d’aigua. 
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 Delimitació de les zones d’estacionament i manteniment de la maquinària en espais localitzats dintre de 

la zona d’obra, i en punts sense desnivell. La delimitació es realitzarà amb tanca perimetral o qualsevol 

altre sistema que delimiti clarament l’espai. 

 

 Supervisió dels processos de manteniment (canvi d’olis o similar ) i neteja de la maquinària, i control del 

destí final de les substàncies i de les aigües resultants. 

 
 Seguiment de les activitats o maquinària d’obra que generin una elevada quantitat de pols, per supervisar 

el reg de la zona de treball per evitar afectacions a persones i animals. 

 

 Control dels nivells de soroll segons límits establerts per la legislació. 

 

5.2.3.4 Residus de la construcció 

 

 Supervisió del procediment de separació dels elements abans de l’enderroc en elements no petris i 

valoritzables (amb destí a una planta de triatge i recuperació) i posteriorment, a l’enderroc dels elements 

petris amb destí al reciclatge i dipòsit de runes. 

 

 Control de la separació en origen dels diferents tipus de residus. A aquest efecte, caldrà disposar dels 

contenidors següents: 

 

- Per a residus petris, que tindran com a destí el reciclatge i el dipòsit de runes 

- Per a fustes, metalls, vidres i embalatges, per a la seva gestió per empreses de recuperació de residus. 

- Per a residus generats pels industrials (envasos, pintures, materials, elèctrics...), que es gestionaran com 

en el cas anterior. Es podrà prescindir d’aquests contenidors, en el cas que els industrials que participen 

en les obres realitzin una gestió pròpia dels seus residus. En qualsevol cas, la gestió que es fa d’aquests 

residus ha de quedar correctament justificada 

 

 Supervisar que els contenidors citats anteriorment, estan dipositats a d’interior de l’obra. 

 

5.2.3.5 Vegetació 

 

 Identificació i senyalització dels arbres presents a l’àmbit i que es mantindran. 

 

 Delimitar al voltant dels arbres que s’han de mantenir una zona de protecció de radi igual al radi de la 

capçada més de 5 metres, amb la finalitat de no afectar a les arrels. 

 

 Preparació de les espècies vegetals a trasplantar, selecció dels individus, preparació del pla de 

trasplantament i seguiment posterior. 

 

 Control de les activitats de l’obra que es realitzin en llocs propers d’ubicació de la vegetació a conservar, i 

supervisió de les mesures de precaució a prendre, en relació a l’ús de materials inflamables o de 

maquinaria que durant el seu funcionament pugui constituir un risc d’incendi. 

 

 Control i supervisió de les espècies arbòries i arbustives que es plantaran a les zones verdes i que 

hauran de ser autòctones. 
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6 CONCLUSIONS I VALORACIÓ AMBIENTAL GLOBAL DEL POUM 
 

Com a conclusions, en aquest apartat es procedeix a resumir els aspectes que al llarg de l’ISA i de la present 

Memòria Ambiental ja s’han detallat en els apartats corresponents, però que s’estimen són d’elevada 
rellevància i es jerarquitzen en funció del seu grau d’importància ambiental.  
 

En base a l’anàlisi ambiental de les propostes d’ordenació del POUM, i considerant les característiques del medi 

físic, biòtic i socioeconòmic, així com el paisatge i els riscos ambientals, descrits en l’Informe de Sostenibilitat 

Ambiental i resumits en la present Memòria Ambiental, s’han identificat i valorat una sèrie d’impactes. Aquests 

impactes tindran lloc sobre el medi, en cas que les propostes del POUM prosperin. 

 

El Pla d’Ordenació Urbanística de Matadepera proporciona els instruments urbanístics més adients per 

assolir un desenvolupament sostenible del municipi (encara que és difícil reconduir la situació o model 

urbanístic insostenible de Matadepera, caracteritzat per un poblament difús que genera importants costos socials, 

econòmics i ecològics)2 i potenciar els importants actius municipals, tots ells molt relacionats amb la relació 

amb el paisatge (xarxa de connectors ecològics a escala regional) i els ambients urbans i naturals de qualitat que 

ha preservat.  Entre els ambients o elements preservats pel present POUM cal destacar el Parc Natural de Sant 
Llorenç de Munt i l’Obac, parcialment dins el terme municipal de Matadepera i que compta amb el seu propi Pla 

Especial. S’han inclòs els condicionants del Pla Especial del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac a la 

normativa urbanística del present POUM tractant-se el sòl no urbanitzable del municipi de Matadepera amb 

aquests mateixos condicionants (clau 24=25b). Tanmateix, cal destacar l'espai natural de la franja de la Carena 
de la Costa del Tet-Mont-rodon que s’ha qualificat com a Parc Natural Municipal d’interès ecològic i 
paisatgístic (Clau 24) atorgant un grau de major protecció o restricció respecte a l’anterior condició, 

assignant els mateixos usos contemplats dins de les zones d’alt interès ecològic i paisatgístic del parc 
natural (Clau 25b). 
 

Pel que fa a la probable evolució del medi ambient en el supòsit de no dur a terme les previsions del Pla, 

permet plantejar un escenari de no transformació, en el qual es mantingui l’estat actual tant de la seva 

estructura morfològica com de la seva vegetació. L’evolució històrica ha convertit a Matadepera en un poble 

residencial que ha anat reduint l’estacionalitat, lligat a l’àrea funcional de Terrassa i amb menys importància de 

Sabadell. Un poble residencial que ha crescut sota els paràmetres d’urbanitzacions disperses amb 
terrenys d’orografia complicada, amb creixements residencials de baixa densitat i una important ocupació 
de sòl propera al parc Natural de Sant Llorenç del Munt.  
 

 

 

 

Nota 2: Observació realitzada per Iago Otero,Consell Local de Medi Ambient de Matadepera, al·legació 98. 

El procés urbanitzador que va caracteritzar Matadepera a partir dels anys 70, amb l’aparició de múltiples 

urbanitzacions disperses en terrenys d’orografia difícil, va donar forma a un model de creixement poc 
sostenible, tant pel que fa referència a la pròpia agressió d’aquest urbanisme dispers sobre el territori, com 

pels costos d’urbanització i de dotació de serveis i manteniment que comporten. Per tant, El poble s’ha anat 

configurant en les darreres dècades com a municipi residencial basat en el model d’urbanització difusa, en 

contraposició al municipi eminentment primari que havia estat fins ben entrat el segle XX2.  

 

El tipus d’urbanització dispersa que impera al municipi s’estén de sud -on es troba el casc antic- a nord, fins al 

límit del parc natural, ocupant gairebé la totalitat del sòl urbanitzable potencial del terme. Com a conseqüència 

d’aquest model de creixement urbanístic, conegut també com a model de ciutat-jardí o ciutat difusa 

(urbanitzacions de baixa densitat entre 400 i 2.000 m2 de parcel·la mínima), la densitat de població del municipi 

és de 316,2 hab./km2, molt baixa comparada amb la de la resta de la comarca (1.398,6 hab./km2)2. 

 

L’actual capacitat de creixement potencial del municipi d’acord amb la normativa urbanística vigent, indica que el 

64% del creixement potencial es concentra en aquelles parcel·les d’orografia més complicada i més 

allunyada del centre i la xarxa viària principal del municipi (Les Pedritxes, Cavall Bernat, Can Solà del Racó). La 
continuació d’aquest model de creixement no s’adiu amb a les actuals tendències de creixement 
sostenible marcades per la legislació urbanística vigent.  
 

En l’actualitat la modificació substancial del marc legislatiu, juntament amb les noves voluntats municipals i els 

nous valors i estructures socials, demanen noves apostes o reptes estratègics importants sobre el territori que 

plantegen noves oportunitats. Tot plegat, juntament amb allò exposat en els paràgrafs anteriors i el transcurs de 

23 anys des de l’aprovació definitiva de l’últim Pla General vigent, justifiquen àmpliament la necessitat 
d’actualitzar el planejament general a Matadepera. 

 

Donades aquestes circumstàncies, sembla raonable plantejar les determinacions d’ordenació i normatives 

necessàries a fi i efecte de minimitzar l’impacte extensiu sobre el territori i reduir despeses municipals i 
anar tendint a un model de contenció i de densificació del centre urbà, limitant la dispersió en el territori. 
 

Els objectius bàsics o generals que contempla el POUM són de caire ambiental per tant, les seves principals 

línies estratègiques o eixos de treball es dirigeixen a aconseguir o a apostar per un model de desenvolupament 

urbanístic sostenible. El present POUM no planteja noves àrees de creixement residencial ni nous sectors 
de sòl urbanitzable i preveu un augment de la compacitat com a contrapartida, per absorbir el creixement 
de població previst afavorint la rehabilitació del sòl urbà i millorant la compacitat del centre del municipi 
sense posar en risc els valors patrimonials actuals de gran qualitat.  
 

Segons allò exposat a la introducció i als propis objectius de planejament a l’inici del present ISA, el POUM de 

Matadepera pren en consideració el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible exposat a l’article 3 
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de la Llei d’Urbanisme (Decret 1/2005) evitant i controlant la dispersió de partida en relació al desenvolupament  

futur, afavorint la renovació del sòl urbà existent i minimitzant l’impacte ambiental del creixement poblacional 

derivat de les propostes de planejament.  

 

Amb l’aposta per un model d’urbanització compacte s’aconseguiran els següents objectius ambientals 
(objectius contemplats a l’estudi “Diagnosi dels usos del sòl i qualitat ambiental de la Costa del Tet-Mont-rodon, Sant Llorenç 

del Munt”, ICTA, 2006): 

 

 Donar major accessibilitat a l’habitatge per part de sectors amb menor capacitat econòmica i migració del 

jovent i per tant, evitar l’envelliment de la població del municipi. 

 Minimitzar el cost del manteniment i de gestió de les infraestructures urbanes i de subministrament de 

serveis (sanejament, llum, aigua potable, etc). 

 Minimitzar el consum de la superfície de sòl garantint més la connectivitat ecològica a escales més 

regionals o supramunicipals i a al preservació de la biodiversitat agrícola-forestal. 

 Minimització del risc d’ignició i per tant, minimització del risc d’incendis. 

 Minimització del consum d’aigua 

 Millora del servei de transport públic apostant, per l’establiment d’una mobilitat més sostenible degut a la 

reducció de l’ús del transport rodat privat amb la minimització de les emissions de CO2 i per tant, 

minimitzar els efectes d’escalfament global del planeta que propicien al canvi climàtic. 

 Donar més connectivitat i accessibilitat al municipi fet que ajuda també, a fomentar una mobilitat 

sostenible. 

 

Així mateix, seguint les directrius i les línies estratègiques del Pla estratègic 2010 de Matadepera, el present 
POUM potencia un model de desenvolupament respectuós amb l’entorn natural permeten un creixement 
sostenible, impulsant l’activitat cultural i econòmica i definint, alhora, un model integrador que, prenent 
com a eix vertebrador el centre urbà i la seva influència, dinamitzi i fomenti la vida social, serveixi d’espai 
de trobada per a les persones i reforci la identitat i el caràcter propi del municipi. 
 

Des del punt de vista de l’anàlisi del perfil ambiental del municipi en el seu marc territorial i dels espais lliures, 

Matadepera forma part de la xarxa de sistemes de connexió dels espais naturals i lliures de l’Àrea 
Metropolitana, precepte que s’ha tingut en compte des del punt de vista de la planificació i gestió dels espais 

lliures del municipi que connecten la Plana del Vallès amb el Parc Natural, a fi i afecte de dotar les 

intervencions en aquesta línia de sentit territorial. 

 

La Riera de la Arenes és un important element organitzador que a la vegada separa diferents sectors del 

municipi i que aquest no utilitza donat el seu estat de mínima conservació. La recuperació d’aquest element, poc 

valorat segons la percepció popular, pot conferir al municipi una gran oportunitat d’estructuració del seu 
sistema d’espais verds i de connexió amb els diferents sectors d’urbanització i amb el propi Parc Natural. 

En el seu tram central, ha de permetre també millorar la continuïtat transversal entre les dues bandes de la riera. 

Pel què fa referència la llera del riu, cal tenir en compte que el procés de rehabilitació comporta la desaparició de 

les activitats il·legals que actualment s’hi ubiquen i la potenciació de la introducció de vegetació ripària, ja que 

aquest tipus de cobertura vegetal és important per garantir la dinàmica natural dels cursos fluvials, afavorint els 

habitats propis d’aquests ambients. 

 

La zona de la Carena de la Costa del Tet-Mont-rodon és qualificada pel present POUM com a no urbanitzable, 

Parc Natural Municipal d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24) ( a excepció d’un petit fragment proper a la 

carena dels Monjos, el turó del Pujol i la zona del forn del Corcola i el forn del camí vell del Girbau que són 

qualificats com a espais lliures/zones verdes o parcs). Respecte a la proposta realitzada per l’ITCA i del Consell 

Local de Medi Ambient de Matadepera sobre la sol·licitud d’incorporar aquesta zona natural al Pla Especial de 

Protecció del Medi Físic i el Paisatge de l’Espai Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i donar-li la qualificació 

urbanística i la normativa d’ús adequada per aquesta finalitat, correspon la seva acceptació a la Diputació de 
Barcelona com a responsable de la gestió i manteniment del Parc. El present POUM es pronuncia clarament a 

defensar la protecció de la Carena de la Costa del Tet-Mont-rodon atorgant-li un major grau de restricció i de 

protecció respecte a l’anterior condició. L’esperit del Pla en aquest sentit és decididament el de preservar de 
qualsevol transformació urbanitzadora i de qualsevol edificació degut principalment, al seu interès natural, 
paisatgístic i històric (zona que forma part de la Via Verda Sant Llorenç-Collserola, un projecte que pretén 

assegurar la connectivitat ecològica entre els massissos de Sant Llorenç del Munt i Collserola) però també degut, 

a l’interès d’establir aquesta zona com a una zona d’esbarjo i d’oci per a la població, sempre i quan es 

respecti la seva integritat paisatgística natural i patrimonial.  

 

Des del punt de vista del paisatge natural, és important mantenir la vegetació autòctona de la zona ja que pot 

ajudar a mantenir la biodiversitat faunística així com la connectivitat ecològica amb altres zones d’interès 

paisatgístic, per tant caldrà mantenir o recuperar aquesta funció de la vegetació existent mitjançant 

l’enjardinament amb espècies autòctones de les zones verdes que proposa el present POUM. 

 

Referent als riscos ambientals, els incendis forestals és un dels riscos més importants que pot presentar 
Matadepera degut a la seva elevada superfície boscosa i degut també al model urbanístic difós que 

presenta el municipi, formada per un petit nucli urbà i per un gran nombre d’urbanitzacions situades dins del Parc 

Natural i/o zones d’interès ecològic i paisatgístic. Degut a aquest elevat risc d’incendi, el municipi de Matadepera 

ha de tenir en compte qualsevol tipus d’obra o projecte que es desenvolupi dins del terme municipal, ja que 

s’haurà de regir a les recomanacions i directrius marcades per la legislació corresponent (Decret 64/1995 de 7 de 

març de prevenció d’incendis forestals), a les mesures de prevenció contemplades al Pla de vigilància i prevenció 

d’incendis del Pla Especial de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, als condicionants i recomanacions ambientals 

proposades al present ISA (veure apartat cinquè) i a la normativa urbanística del present POUM. 
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Des del punt de vista urbanístic, es considera les propostes d’ordenació i edificabilitat del POUM integrades 
dins del seu context urbanístic immediat que harmonitzen, cohesionen i s’integren amb el continu urbà 
del que formen part. Les normes urbanístiques del POUM contemplen les determinacions de densificació 

puntual de les zones properes al casc antic.  

 

L’oferta d’habitatge de protecció oficial i/o assequible facilitarà l’accés a la vivenda dels sectors de 
població que poden presentar majors dificultats per poder accedir a un habitatge, com poden ser els joves i 

les persones grans. Aquests habitatges es distribuiran uniformement per tots els sectors urbans per tal, d’afavorir 

la cohesió social i l’equitat territorial. Així mateix, els sectors de nova construcció d’habitatges impulsaran 

positivament el sector socioeconòmic del municipi ja que, l’augment de l’oferta de la vivenda pot atreure població 

dels municipis veïns, Terrassa i Sabadell, i afavorir a la població del mateix municipi de Matadepera a adquirir 

una vivenda. 

 

Es poden produir modificacions en relació a les condicions actuals de qualitat atmosfèrica, acústica i lumínica 

dels nous àmbits d’ordenació, així com l’increment en el consum d’aigua i en la generació de residus amb el 

potencial increment del nombre d’habitants, que s’ha estimat al voltant dels 1.251 habitants (habitants del nous 

sectors de planejament), no obstant aquests impactes es veuran reduïts si es tenen en compte les indicacions i 

recomanacions ambientals contemplades en el present Informe de Sostenibilitat Ambiental, així com amb el 

compliment de la normativa vigent. 

 

Dins de les normes urbanístiques del POUM s’han introduït aportacions i mesures en relació al medi ambient i 

als criteris de tractament de l’espai exterior i dos models d’ordenances municipals referents a la minimització i 

estalvi del consum energètic i de l’aigua.  A  l’ISA del POUM es fan recomanacions inicials específiques en relació 

a mesures de preservació del medi ambient i millora dels criteris de sostenibilitat (obligatorietats de criteris 

sostenibles d’edificació i d’ecoeficiència energètica, ús d’energies alternatives tals com la obligatorietat d’incloure 

l’energia solar en les edificacions, programa d’estalvi d’aigua, orientació de les edificacions i ús de materials, 

promoció del compostatge a l’àmbit domèstic, etc). Amb posterioritat a l’aprovació definitiva del present POUM, 

quedarà apuntada i oberta la possibilitat de redactar una normativa ambiental específica que aprofundeixi de 

forma exclusiva en determinacions referents al medi ambient i la sostenibilitat.  

 

Com s’ha explicat a paràgraf anterior, per tal de minimitzar i racionalitzar el consum d’aigua, el POUM ha 

incorporat dins de la seva normativa urbanística una ordenança que desenvolupa un model d’estalvi de 
l’aigua. Actualment, el municipi de Matadepera consumeix un volum d’aigua molt elevat (530 l/habitant/dia) degut 

al seu model difús d’urbanització (segones residències, cases amb jardí i piscina, plantacions de gespa, etc.). Per 

això, cal establir una base normativa que permeti el correcte ús i estalvi d’aquest recurs. A l’Informe de 

Sostenibilitat Ambiental i als informes elaborats per les comissions de treball (Veure Annex VIII de l’ISA) es recomana 

endegar polítiques hídriques encaminades a afavorir la reducció i control del consum d’aigua així com a fer-

ne un ús racional basat en criteris de sostenibilitat i de la nova cultura de l’aigua. A l’Informe de Sostenibilitat 

Ambiental s’apunten algunes recomanacions que es preveu incorporar a una nova normativa ambiental a 

desenvolupar. 

 
És important incloure en tot el planejament derivat així com en els projectes constructius que es 
desenvolupin arrel de les propostes del present POUM, les indicacions i recomanacions incloses en l’Informe 

de Sostenibilitat Ambiental i en la present Memòria Ambiental (bassades en les determinacions de l’informe emès 

per Departament de Medi Ambient de la Generalitat, OTAAB), per tal de marcar unes directrius ambientals 

amb la finalitat de minimitzar o reduir els impactes sobre el medi; així com la necessitat del seguiment i 
compliment del Pla de Vigilància Ambiental contingut en aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental, amb 

la finalitat de garantir la vigilància i control de la qualitat ambiental de les obres que es realitzin arrel de les 

propostes generades al llarg del POUM. 

 

Després de l’anàlisi dels diferents apartats que componen aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental es pot 
corroborar  que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera no afecta negativament a cap 
element especialment protegit per la legislació vigent per tant, els efectes ambientals i socials de les accions 

previstes al Pla són totalment positius tot i que, es poden millorar tenint en compte les recomanacions citades al 

present informe per cadascun dels vectors analitzats.  

 

Com a cloenda, el desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera segueix els 

principis òptims per a l’edificabilitat i s’adequa al paisatge general de la zona, contribuint a un desenvolupament 

sostenible i integral del territori per tant, el POUM fa una aposta decidida per la sostenibilitat en atenció a 

l’aplicació dels principis bàsics del desenvolupament urbanístic sostenible contemplats a DL/2005. 

 

Realitzant una valoració geogràfica o global i integrada, aquest Pla afavoreix els criteris de major protecció 

ambiental, menor edificabilitat i major dotació de serveis potenciant una gestió ambiental municipal eficient. 
Per tant, incorpora el principi d’utilització racional del territori i per tant, incorpora adequadament els 

imperatius de la sostenibilitat. 
 

Matadepera, març 2007. 

 

IDOM, Ingenierias y Sistemas, S.A. 

 

 

 

 

 

Signat: Sònia Moreno Osuna, Geògrafa. 

Nº Col·legiada: 1087 
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ANNEX I.- INFORME EMÈS PER L’OTAA DE BARCELONA SOBRE L’ABAST I EL 
CONTINGUT DE L’ISA 
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ANNEX II.- INFORME EMÈS PER L’OTAA DE BARCELONA SOBRE PLANEJAMENT 
URBANÍSITC 
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ANNEX III- INFORMES TÈCNICS EMESOS PELS DIFERENTS ORGANISMES 
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ANNEX IV.- AL·LEGACIONS I OBSERVACIONS REALITZADES DURANT EL PERÍODE 
D’INFORMACIÓ PÚBLICA QUE FAN REFERÈNCIA EXPLÍCITA A L’ISA 

 
 
 

 

























 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 2.1 
 
 
                                          IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
Article 1 - Fet imposable  
 
1. - El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per  la titularitat 
dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles 
de característiques especials: 

a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis 
públics que es trobin afectes. 

b) D'un dret real de superfície. 

c) D'un dret real d'usdefruit.  

d) Del dret de propietat.  

2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat 
anterior per l’ordre en aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble 
urbà o rústic a les restants modalitats que l'esmentat apartat preveu.  
 
Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, 
excepte quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no 
exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet 
imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una 
concessió.  
3.-Tindran la consideració de béns immobles urbans o rústics els situats en sòl de 
naturalesa urbana o rústica respectivament. El caràcter urbà o rústic de l’immoble 
depèn de la naturalesa del seu sòl. 

4. - S’entén per sòl de naturalesa urbana: 
 
-  El classificat pel planejament urbanístic com a urbà, urbanitzat o equivalent. 
 
- Els terrenys que tinguin la consideració d’urbanitzables o aquells pels què els 
instruments d’ordenació territorial i urbanística prevegin o permetin el seu pas a la 
situació de sòl urbanitzat, sempre que estiguin inclosos en sectors o àmbits 
espacials delimitats, així com altres sòls d’aquest tipus a partir del moment 
d’aprovació de l’instrument urbanístic que estableixi les determinacions per al seu 
desenvolupament. 
 
-  L’integrat de forma efectiva en la trama de dotacions i serveis propis dels nuclis de 



població. 
 
-  L’ocupat pels nuclis o assentaments de població aïllats, en el seu cas, del nucli 
principal qualsevol que sigui l’hàbitat en què es localitzin i amb independència del 
grau de concentració de les edificacions. 
 
-  El sòl ja transformat per comptar amb el serveis urbans establerts per la legislació 
urbanística o, en el seu defecte, per disposar d’accés rodat, abastiment d’aigua, 
evacuació d’aigües i subministrament d’energia elèctrica. 
 
-  El que estigui consolidat per l’edificació, en la forma i amb les característiques que 
estableixi la legislació urbanística. 
   
S’exceptua de la consideració de sòl de naturalesa urbana el que integrin els béns 
immobles de característiques especials. 
  
5. - S’entén per sòl de naturalesa rústica el que no sigui de naturalesa urbana 
conforme al que disposa l’apartat anterior, ni estigui integrat en un bé immoble de 
característiques especials.  
6. - Es consideren béns immobles de característiques especials els inclosos en els 
següents grups: 

a) Els destinats a la producció d'energia elèctrica i gas i al refinament de petroli, i les 
centrals nuclears.  

b) Les preses, salts d'aigua i embassaments, inclòs el seu llit, excepte les 
destinades exclusivament al rec.  

c) Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.  

d) Els aeroports i ports comercials. 

A efectes de la inscripció d’aquests immobles al Cadastre i de la seva valoració 
no s’exclourà la maquinària integrada a les instal·lacions, ni aquella que formi 
part físicament de les mateixes o que estigui vinculada funcionalment a elles.  
7. - En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general iniciats per la 
Direcció General del Cadastre des de l‘1 de gener de 2003, serà d'aplicació la 
classificació de béns definida en els apartats 3, 4, 5 i 6 anteriors, amb l'excepció de 
les construccions situades en sòl rústic, que conservaran la seva naturalesa, d’acord 
amb el que estableix l'apartat 8.  

Tot això en concordança amb el que respecte a la classificació de béns immobles 
estableix la normativa del Cadastre Immobiliari.  

8.- Les construccions ubicades en sòl rústic que no resultin indispensables per al 
desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, mantindran 
la seva naturalesa urbana fins la realització, amb posterioritat a 1 de gener de 2006, 
d’un procediment de valoració col·lectiva general, sigui quina sigui la classe 



d’immobles a què aquest es refereixi. . Fins aquesta data, els béns immobles que 
figurin o que es donin d'alta en el Cadastre Immobiliari tindran la naturalesa que els 
correspondria conforme la normativa anterior.  
 
9. - En cas que es realitzi un procediment de valoració col·lectiva general referit a 
immobles urbans, s’ha de determinar simultàniament un nou valor cadastral per a 
tots els immobles que tinguin una construcció en sòl de naturalesa rústica. 
  
Aquests valors, s’obtenen per la suma de dos components: 
 
Primer component 
 
Està  integrat, al seu torn,  per dos elements: 
 

1. El valor del sòl de la superfície ocupada per les construccions, determinada 
per aplicació dels mòduls específics aprovats per ordre del  ministre 
d’Economia i Hisenda, EHA 1882/2006, o altres que puguin aprovar-se 
posteriorment. 

2. El valor de la construcció, que s’obté per aplicació de regles idèntiques a les 
que es determinin per a l’obtenció del valor de les construccions dels béns 
immobles urbans en la ponència de valors de la qual porta causa el 
procediment de valoració col·lectiva. 

 
Segon component 
  
El  valor cadastral vigent del sòl de l’immoble no ocupat per construccions; 
normalment destinat a cultius. 
12 .- No estan subjectes a l'impost:  

a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic 
marítim - terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït.  

b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:  

- Els de domini públic afectes a ús públic.  
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per 

l'Ajuntament i els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a 
tercers mitjançant contraprestació.    

 
 
 
Article 2 -  Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i 
també les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense 
personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, 
susceptible d’imposició, que siguin titulars d’un dret constitutiu del fet imposable de 
l’impost, en els termes previstos en l’apartat 1 de l’article 1 d’aquesta Ordenança.  



En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de 
contribuent recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per 
la seva quota, que es determinarà en raó a la part del valor cadastral que 
correspongui a la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a 
cada concessió. Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les 
declaracions a què es refereix l'article 10 d'aquesta Ordenança, l' ens o organisme 
públic al que es trobi afectat o adscrit l'immoble o aquell al càrrec del qual es trobi la 
seva administració i gestió, estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri 
d'Economia i Hisenda la informació relativa a aquestes concessions en els termes i 
altres condicions que es determinin per ordre.  
2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran 
repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú. 
   
Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles 
de característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que 
correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant 
contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats 
a suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en 
raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la 
construcció directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús.  

Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la 
condició de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, 
actuarà com substitut del contribuent, l'ens o organisme públic al que es refereix 
l'apartat anterior, el qual no podrà repercutir en el contribuent l'import del deute 
tributari satisfet. 
3.  L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del 
dret constitutiu  del fet imposable. 
 
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del 
Cadastre, es conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de  dos, sense 
que aquesta circumstància impliqui la divisió de la quota.  
 
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es 
podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades 
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els 
documents públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el 
domini o dret sobre l’immoble. En aquest cas, caldrà que tots els obligats tributaris 
domiciliïn en una entitat financera el pagament de les quotes individuals resultants. 
 
Una vegada acceptada per l' Administració la sol·licitud de divisió, les dades 
s’incorporaran en el padró de l’impost de l’exercici immediatament  posterior i es 
mantindran en els successius mentre no  se'n sol·liciti la modificació. 
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a 
qualsevol dels responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions de 
l’article 3.12 d’aquesta ordenança, referent als supòsits de concurrència d’obligats 
tributaris. 
 



En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat legal de guanys. 
 
No està prevista la divisió del deute en les liquidacions d’ingrés directe emeses per 
aquesta Administració. 
 
4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb 
atribució de l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de 
l’ordre dels subjectes passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de 
l’ús. En aquest cas s’exigeix l’acord exprés  dels interessats 
 
5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a 
l’alta en el registre de contribuents.  
 
 
Article 3 - Successors i responsables  
 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, 
pel que fa a l’adquisició de l’herència.  
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara 
que no estiguin liquidats.  
 
No es transmetran les sancions.  
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:  
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 

deutes pendents.  
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació 

que els correspongui.  
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que 
succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.  
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o 
cotitulars de dites entitats.  
 



5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i 
entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als 
successors d’aquelles. 
  
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:  
 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 

tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.  
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 

General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.  
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 

econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i 
derivades del seu exercici.  

 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal.  
 
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret 
de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la 
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits 
següents:  
 
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i 

de les sanciones.  
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 

meritades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no 
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures 
causants de la manca de pagament.  

 
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària.  
 
9. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que 
constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests 
drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els 
termes previstos en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).  
 
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. 
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior 
subjecte passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.  
 
10. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i 
advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns 
Immobles associats a l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per 
manca de presentació de declaracions.  
 



11. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries 
pendents, a què es refereix el punt 9, precisa acte administratiu de declaració de 
l’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari.  
 
12. En supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix  
pressupòsit d’ una obligació determinarà que quedin solidàriament obligats davant 
l'administració tributària al compliment de totes les prestacions, a l’empara del que 
preveu l’article 35.6 de la Llei General Tributària. Conseqüentment, l’òrgan gestor 
podrà exigir el compliment de l’obligació a qualsevol dels obligats.  
 
 
Article 4.- Exempcions 

1. - Gaudiran d'exempció els següents béns:  

a) Els que essent propietat de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats 
locals estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als 
serveis educatius i penitenciaris. 

b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.  

c) Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos a l'Acord entre l'Estat Espanyol 
i la Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment 
reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació 
subscrits. 

d) Els de la Creu Roja Espanyola.  

e) Els immobles als quals els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de Convenis 
Internacionals.  

f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent 
reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el 
suro. 

g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables 
per a l'explotació de les esmentades línies.  

h) Els béns urbans quina quota líquida sigui inferior a 6,00€ 

i)  Els béns rústics quina quota líquida sigui inferior a 6,00€ 

Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts, 

j) Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, 
total o parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada 



a l'ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular 
de l'activitat.  

k)  Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d'interès 
cultural, conforme a la normativa vigent en el moment de l'acreditament de l'impost.  

l)      Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 
2 d’aquesta Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 
de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius 
fiscals al mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes 
de l’Impost sobre Societats.  
L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les 
entitats sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal 
especial establert per a aquestes entitats.  
Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius 
següents, en tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense 
fins lucratius, i mentre no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial.  
 
m) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les 
condicions establertes a l'article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

2.- L'efecte de la concessió d'exempcions comença a partir de l'exercici següent a la 
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. Tanmateix, quan el benefici fiscal 
es sol·licita abans que la liquidació sigui ferma, es concedirà si en la data 
d’acreditament del tribut concorrien els requisits exigits per al seu gaudiment. 
 

Article 5.- Bonificacions 

1.- Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat el següents béns: 

a)  Els habitatges de protecció oficial tindran una bonificació del 50 per cent durant 
el termini de tres anys, comptats des de l'exercici següent al d'atorgament de la 
qualificació definitiva.  

La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en 
qualsevol moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i 
assortirà efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.  

b) Gaudiran d'una bonificació del 90% en la quota de l'impost els immobles que 
constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i 
promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 
 
El termini d’aplicació de la bonificació comprendrà des del període impositiu següent 
a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament d’ aquestes, 
sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització, construcció o 



rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui excedir de tres períodes 
impositius.  
 
Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran d’ aportar la següent 
documentació i complir els següents requisits:  
 
a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i 

promoció immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.  
b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, 

que es farà mitjançant certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia 
de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de l’Impost sobre Societats.  

c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’ aportar-se 
fotocòpia de la llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud 
davant l’Ajuntament.  

d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti 
identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa 
la referència cadastral.  

e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/ 
urbanització / rehabilitació, objecte de la sol·licitud.  

f) Acreditar la titularitat de l’ immoble, mitjançant el títol de propietat.  
 
c) Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics 
de les Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.  
 
d) Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tindran 
dret a una bonificació de 25 euros per fill sobre la quota íntegra de l’impost, amb el 
límit de que aquest import representi com a màxim el 90% de la quota. 
Per gaudir d’aquesta bonificació s’hauran de reunir els següents requisits formals i 
substantius: 

1. Cal acreditar que s’està en possessió del títol vigent de família nombrosa expedit 
per la Generalitat de Catalunya. 

2. L’immoble bonificat ha de ser titularitat del titular de família nombrosa (pare o 
mare), aportant còpia del rebut de l’IBI. 

3. Aquest immoble ha de ser el de residència habitual de la família, la qual cosa 
s’acredita mitjançant l’empadronament o un altre certificat oficial expedit per 
qualsevol administració pública que acrediti tal situació de tots els membres de 
la família en l’habitatge. 

 
La present bonificació és de caràcter pregat, a renovar anualment, i cal que sigui 
sol·licitada per l’interessat abans del 31 de març de l’any corresponent. Es concedirà 
pel període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn 
les circumstàncies familiars. 
 
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació de l’Ajuntament. 
 
En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en 
el seu cas, a l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies 
nombroses empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el 



reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar 
novament el títol en els anys posteriors al venciment d’aquest.  
 
2.- Són d'aplicació a la concessió de bonificacions la previsió continguda en el punt 2 
de l'article 4 d'aquesta ordenança. 
 
 
Article 6 - Normes de gestió.  
 
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4.  
 
1.1 Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.j), 1.k), 1.l), 1.m), es requerirà 
que el subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions 
adquireixin fermesa. En la sol·licitud s’ haurà d’ acreditar el compliment dels 
requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció.  
 
1.2. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels 
apartats 1.h) i 1.i) es refereix a l’import de la quota líquida anual.  
 
L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes 
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el 
municipi d’imposició.  
 
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5.  
 
2.1. La bonificació de l’apartat 1a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable 
amb la bonificació de l’apartat 1b) (obres d’urbanització, construcció i promoció 
immobiliària).  
 
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir 
d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.  
 
 
Article 7. Base imposable i base liquidable 
 
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.  
 
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els 
casos i de la manera previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari.  
 
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les 
reduccions que legalment s’estableixin.  
 
3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració 
col·lectiva, és competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible 
davant el Tribunal Economicoadministratiu Regional de Catalunya.  
 



4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la 
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de 
discrepàncies i inspecció cadastral. En aquests casos, la base liquidable podrà 
notificar-se conjuntament amb la liquidació tributària corresponent.  
 
5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a 
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o de 
ponències especials, segons els casos, la reducció s’aplicarà durant nou anys a 
comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors, segons es determina en els 
apartats següents, tenint en compte que, en el cas d'immobles rústics construïts, la 
reducció es practicarà únicament  sobre el primer component de la base imposable, 
conforme s'ha definit a l'article 1.9, anterior.  
 
6. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base 
imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una 
nova ponència de valors especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta 
classe, tingués prèviament assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà com a tal 
el 40 per cent del què resulti de la nova ponència.  
 
Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessari que els subjectes 
passius de l’Impost la sol·licitin.  
 
7. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un 
coeficient reductor, únic per a tots els immobles (de la mateixa categoria) del 
municipi, a un component individual de la reducció calculat per a cada immoble.  
 
El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà 
disminuint en 0,1 anualment fins la seva desaparició. El component individual de la 
reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l’immoble i 
la base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor d’aquell.  
 
8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el què s’indica a 
continuació en cadascun dels següents casos:  
 
a) Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles 

d’inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de 
gener de l’any anterior a l’entrada en vigor de les ponències de valors, no s’hagi 
modificat el seu valor cadastral en el moment de l’aprovació de les mateixes, el 
valor base serà l’import de la base liquidable que, d’acord amb les alteracions 
esmentades, correspongui a l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor dels 
nous valors cadastrals.  

b) Per als immobles el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el 
termini de reducció com a conseqüència de procediments d’inscripció cadastral 
mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i 
inspecció cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor 
cadastral per l’increment mig de valor del municipi, determinat per la Direcció 
General del Cadastre.  



En aquests casos no s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i el 
coeficient reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a 
la resta dels immobles del municipi.  

c) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts 
com a conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la 
normativa cadastral, exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans 
de finalitzar el termini de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre 
el nou valor cadastral i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per 
l’últim coeficient reductor aplicat.  

 
El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a l’entrada en 
vigor del nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior 
classificació.  
En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que tenien, 
el valor base es calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior.  
 
9. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels 
immobles, el període de reducció finalitzarà anticipadament i s’extingirà el dret a 
l’aplicació de la reducció pendent.  
 
10. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component 
individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor 
cadastral que correspongui a l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el 
doble del valor a què es refereix l'apartat 6 que, a aquests efectes, es prendrà com 
valor base.  
 
11. En cas de tractar-se de béns rústics construïts,  el component individual de la 
reducció a què es refereix l'apartat 5 d'aquest article  serà, en cada any, la 
diferència positiva entre el primer component del valor cadastral de l’immoble ( Valor 
del sòl ocupat per la construcció + valor de la construcció) en el primer exercici de la 
seva vigència y el seu valor base. 
 
 Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer component del valor 
cadastral de l’immoble pel coeficient, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que 
s’estableixi a l’ordenança fiscal de l’impost. En defecte de determinació per 
l’ordenança, s’aplicarà el coeficient 0,5. 
 
12. La reducció establerta en aquest article  s’aplicarà deduint la quantia 
corresponent de la base imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels 
seus valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat 
 
Article 8.- Tipus de gravamen i quota 

1.- La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen. 

2.- La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les 
bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d'aquesta Ordenança.  



L'Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes 
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el 
municipi d’imposició. 

3.- El tipus de gravamen serà el 0,64 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,65 
per cent quan es tracti de béns rústics.  

4. - El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials 
serà el 0,60 per cent.  

Article 9.- Període impositiu i acreditament de l’impost  
 
1. El període impositiu és l’any natural.  
 
2. L’impost es merita el primer dia de l’any.  
 
3. Els fets, actes i negocis que, d’ acord amb el què preveu l’article 10 d’aquesta 
Ordenança, hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran 
efectivitat en l’exercici immediat següent a aquell en què es van produir, amb 
independència del moment en què es notifiquin.  
 
Quan l’Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que figura 
en el seu padró, originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats 
anteriorment, aquest liquidarà l’IBI, si és procedent, un cop la Gerència Territorial 
del Cadastre notifiqui el nou valor cadastral. La liquidació de l’impost comprendrà la 
quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent com a tal els 
compresos entre el següent a aquell en que els fets, actes o negocis es van produir i 
l’exercici en el qual es liquida.  
 
Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors 
la quota satisfeta per IBI en raó d’altra configuració de l’immoble, diferent de la que 
ha tingut realitat.  
 
4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats 
tindran efectivitat el dia ú de gener de l’any següent a aquell en que es produeixi la 
seva notificació.  
 
Article 10.- Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds  
 
1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable 
de l’impost, a què es refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança estan obligats a 
declarar les circumstàncies determinants d’una alta, baixa o modificació de la 
descripció cadastral dels immobles, excepte en els supòsits d’ exempció previstos 
en aquest article.  
 
2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’ escaigui, els següents fets, 
actes o negocis:  
 



a) La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o 
enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran 
com a tal les obres o reparacions que tinguin per objecte la mera conservació i 
manteniment dels edificis, i les que afectin només a característiques 
ornamentals o decoratives.  

b) La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.  
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.  
d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.  
e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió 

administrativa i dels drets reals d’usdefruit i de superfície.  
f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels 

copropietaris, o els cotitulars de les entitats de l’article 35.4 de la Llei general 
tributària.  

g) Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin 
reglamentàriament.  

 
3. Seran objecte de sol·licitud:  
 
a) Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui, figurant com a titular, hagués cessat 

en el dret que va originar l’esmentada titularitat.  
b) Sol·licitud d’incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d’un bé 

afecte a una concessió administrativa, o gravat per un dret real de superfície o 
d’usdefruit.  

c) Sol·licitud d’incorporació de cotitulars quan resulti procedent.  
 
4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’ Ajuntament o davant 
la Gerència Regional del Cadastre.  
 
5. L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan 
la transmissió suposi exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la 
totalitat de l’ immoble; es formalitzi en escriptura pública o se sol·liciti la seva 
inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de l’acte 
traslatiu del domini, sempre que, a més, s’hi acrediti la referència cadastral 
mitjançant l’ aportació d’ un dels documents següents:  
 
a) Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l’ òrgan 

que actuï per delegació.  
b) L’ últim rebut pagat de l’ Impost sobre béns immobles.  
 
6. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, 
l'Ajuntament podrà exigir l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral de 
la nova construcció.  
 
 
 
Article 11.- Règim de liquidació  
 
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió 
tributària d’aquest impost, seran competència exclusiva de l’Ajuntament i 



comprendran les funcions de concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, 
realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, 
emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució 
d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra aquests actes i 
actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referides a les matèries 
compreses en aquest apartat.  
 
2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu 
aquesta Ordenança han de presentar-se davant l’Ajuntament, acreditant les 
circumstàncies que fonamenten la sol·licitud.  
 
3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les que 
corresponen a valors-rebut com les liquidacions de venciment singular.  
 
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els 
supòsits que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin 
practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable.  
 
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions 
sense que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes 
les bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova 
impugnació quan es procedeixi a l’exacció anual de l’impost.  
 
Article 12.- Règim d’ingrés  
 
1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es 
determinarà cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí 
Oficial de la Província.  
 
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats 
per la Llei general tributària, que són:  
 
a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes 

posterior.  
b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon 

mes posterior.  
 
2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats 
anteriors sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que 
comporta que s’exigeixin els recàrrecs del període executiu previstos a la Llei 
general tributària.  
 
Article 13.- Impugnació dels actes de gestió de l’impost  
 
1. Els actes dictats per la Gerència Regional del Cadastre, objecte de notificació 
podran ser impugnats en via econòmicoadministrativa sense que la interposició de 
la reclamació suspengui la seva executivitat, tret que excepcionalment s’acordi la 
suspensió pel tribunal econòmicoadministratiu competent, quan així ho sol·liciti 



l’interessat i justifiqui que la seva execució pogués causar perjudicis d’impossible o 
difícil reparació.  
 
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats 
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la 
finalització del període d’exposició pública dels padrons corresponents.  
 
3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que 
correspon tal funció a l’Ajuntament, d’ acord amb d’allò que preveu l’article 6.4 
d’aquesta Ordenança, es pot interposar el recurs de reposició previst en l’apartat 
anterior.  
 
4. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció 
administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el 
recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi 
garantia pel total del deute tributari.  
 
No obstant, en casos excepcionals, l’Ajuntament pot acordar la suspensió del 
procediment, sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat 
de prestar alguna, o bé demostri fefaentment l’existència d’errors materials en la 
liquidació que s’impugna.  
 
5. Si el motiu d’ oposició es refereix a errades en la descripció cadastral de 
l'immoble, imputables al cadastre, no se suspendrà en cap cas, per aquest fet, el 
cobrament de la liquidació impugnada. Sense perjudici que, una vegada existeixi 
resolució ferma en matèria censal i aquesta afectés a la liquidació abonada, es 
realitzi la corresponent devolució d’ ingressos indeguts.  
 
6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 
administratiu en els terminis següents:  
 

a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des 
de l’endemà al de la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició.  

b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des 
de l’endemà a aquell en que ha d’entendre’s desestimat el recurs de 
reposició.  

 
Article 14.- Actuacions per delegació  
 
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de 
Barcelona, les normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.  
 
2. Les modificacions de titularitat se sol·licitaran a l’oficina de l’Organisme de Gestió 
Tributària, el qual tramitarà el canvi de nom, si s’escau, per delegació de la Direcció 
General del Cadastre.  
 



En particular, quan l’ORGT conegui les transmissions de propietat per haver rebut 
informació dels Notaris competents o del Registre de la Propietat, modificarà la 
titularitat del padró de l’IBI i comunicarà els canvis a la Gerència Regional del 
Cadastre.  
 
3. Les declaracions de variacions diferents de les esmentades al punt anterior 
podran presentar-se en l’Ajuntament o en l’oficina de l’Organisme de Gestió 
Tributària.  
 
Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria 
cadastral realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent 
a la Gerència Regional del Cadastre.  
 
4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de 
Gestió Tributària s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de 
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la 
província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.  
 
 
Article 15.- Data d'aprovació i vigència 
 
Aquesta ordenança aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a  Matadepera,  
a 3 de novembre de 2008, i publicada definitivament al BOP número 310 de 26 de 
desembre de 2008,  començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2009 i continuarà 
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, 
els articles no modificats restaran vigents. 
 
Disposició addicional 
 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost, seran d'aplicació 
automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança. 



 

 

 
Ordenança Fiscal núm. 2.2 

 
 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
 
Article 1r. Fet imposable 
 
1.- L'Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut municipal, directe i de 
caràcter real, el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, 
d'activitats empresarials, professionals o artístiques. 
 
2.- Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de 
ramaderia independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. 
 
Article 2n. Subjectes passius 
 
1.- Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les Entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària sempre que realitzin en territori 
nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. 
 
2.- Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a 
l’alta en el registre de contribuents. 
 
Article 3r. Responsables 
 
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents: 
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 
deutes pendents. 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació 
que els correspongui.  
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats 
que succeeixin,  o siguin beneficiàries de l’operació. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les 



 

 

mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als 
partícips o cotitulars de dites entitats. 
 
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i 
entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als 
successors d’aquelles. 
 
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i 
derivades del seu exercici. 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal. 
 
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de 
dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de 
la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits 
següents: 
 
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i 
de les sanciones. 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 
devengades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no 
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants 
de la manca de pagament. 
 
7. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària. 
 
 
Article 4t. Exempcions. 
 
1. Estan exempts de l'impost: 
 

A) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els 
Organismes autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter 
anàleg  de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals. 

 
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori 

espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què 



 

 

es dugui a terme l’activitat. No es considerarà que s’ha produït l’inici de 
l’exercici d’una activitat en els següents supòsits: 

 
1) Quan l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició 

que concorre en els casos de: 
a) Fusió, escissió  o aportació de branques d'activitat. 
b) Transformació de societats. 
c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan 

l'anterior titular mantingui una posició de control sobre el 
patrimoni afecte a l'activitat en la nova entitat. 

d) Successió en la titularitat de l'explotació per part de familiars 
vinculats a l'anterior titular per línia directa o colateral fins el 
segon grau inclusiu. 

 
2) Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin 

realitzant en el       municipi activitats empresarials subjectes al mateix, 
en els següents casos: 

a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost. 
b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava 

exercint. 
c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que 

ja s'estava realitzant. 
d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització 

de l'activitat per la qual ja s'estava tributant. 
 

C) Els següents subjectes passius: 
 

- Les persones físiques. 
- Els subjectes passius  de l’Impost sobre societats, les societats civils i les 

entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net 
de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 € 

- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, 
l’exempció només afectarà als que operin en Espanya mitjançant 
establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de 
negocis inferior a 1.000.000 €. 

 
A efectes  de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en 
compte les següents regles: 
 
1a) L’import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 191 del Text refós 

de la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, 
de 22 de desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de 
serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les 
bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el 
valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l’esmentada xifra de 
negocis. 

 



 

 

2a) L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de 
l’Impost sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no 
residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini 
de presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de 
l’acreditament de l’Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les 
societats civils i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general 
tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim 
any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si el dit període impositiu 
hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de 
negocis s’elevarà a l’any. 

 
3a) Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de 
les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. 

No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de 
l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà 
al conjunt d’entitats que pertanyin al grup. 
A aquests efectes es defineix el grup de societats com el integrat per la 
societat dominant i una o varies societats dominades. Es considera 
dominant a la societat mercantil que sigui soci de una altra societat, 
respecte de la qual: 

a) Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat 
d’acords celebrats amb altres socis. 

b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres 
de l’òrgan d’administració o hagi nomenat, exclusivament amb els 
seus vots, la majoria dels membres de l’òrgan d’administració. 

Son societats dominades las que es trobin en relació amb la dominant  en 
algun dels supòsits anteriors, així com les successivament dominades per 
aquestes.  
 

4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, 
s’atendrà a l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels 
establiments permanents situats en territori espanyol. 

 
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió 

Social regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i 
supervisió de les assegurances privades. 

 
E) Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en 

tots els seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les 
Comunitats Autònomes, o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades 
benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els 
seus graus que, mancant d'ànim de lucre, estiguin en règim de concert 
educatiu, inclòs si faciliten als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els 
presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per excepció, 
venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit 
ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap 



 

 

particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de 
matèries primes o al sosteniment de l’establiment. 

 
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, 

sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, 
assistencials i d'ocupació que per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i 
tutela de disminuïts realitzin, encara que venguin els productes dels tallers 
dedicats a les esmentades finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, 
sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, 
exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de 
l’establiment. 

 
G) La Creu Roja. 

 
H) Els subjectes passius als que els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de 

tractats o convenis internacionals. 
 

I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions 
econòmiques detallades en l’article 7 de dita llei que desenvolupin en 
compliment del seu objecte o finalitat específica, les següents entitats sense 
finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 3 
de la mateixa llei: 
a. Les fundacions. 
b. Les associacions declarades d’utilitat pública 
c. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es 

refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al 
desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o 
associacions. 

d. Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de 
fundacions. 

e. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives 
territorials d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic 
espanyol i el comitè paralímpic espanyol. 

f. Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a 
que es refereixen la lletres anteriors. 

  
2. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A), D), G) i H) de l’apartat 1 

anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de 
l’impost. 

 
3. Per a l’aplicació de l’exempció prevista en la lletra C) de l’apartat 1 anterior, el 

Ministre d’Hisenda establirà els supòsits en què s’exigirà la presentació davant 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’una comunicació fent constar que 
es compleixin els requisits establerts en la lletra esmentada. Aquesta obligació 



 

 

no s’exigirà, en cap cas, quan es tracti de contribuents per l’Impost sobre la 
renda de les persones físiques  

 
4. Els beneficis regulats en les lletres B), E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran 

caràcter pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
 
5. La aplicació de l’exempció  de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà 

condicionada a que l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim 
fiscal especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 
de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge” 

 
Article 5è. Bonificacions i reduccions 
 
1.- A l'empara del que estableix l'article 21, apartat 3 de la Llei 50/98 de 30 de 
desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, aquells que 
iniciïn l'exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota mínima 
municipal, podran gaudir durant els tres primers anys d'una bonificació del 50% de 
la quota corresponent, sempre que compleixin els següents requisits: 
 
a) Que  l'activitat econòmica no s'hagi exercit anteriorment sota una altra titularitat, 
entenent-se que les activitats econòmiques s'han exercit anteriorment sota una altra 
titularitat, entre d'altres, en el supòsit de fusió, escissió o aportació de branques 
d'activitat; canvi de la denominació o la forma jurídica del titular del negoci. 
 
b) Que s'efectuï la contractació com a mínim d'un empleat i com a màxim de 20, 
computant-se com empleats tots els que tinguin contracte laboral amb l'empresa, 
independentment de la seva naturalesa i de la tasca que desenvolupin en 
l'empresa, sense que en cap cas pugui considerar-se empleat al titular de l'activitat. 
Per tal de complir aquest requisit caldrà que la contractació s'efectuï dins els 
primers deu dies d'exercici de l'activitat i que es mantingui el mínim de contractació 
durant els tres exercicis de gaudir de la bonificació. Això no obstant, si el requisit del 
número d'empleats es compleix durant el segon i tercer any d'activitat podrà aplicar-
se la bonificació corresponent, referint-se en tot cas el compliment a la data 
d'acreditament de l'impost. 
 
2.  Per tal de poder gaudir de l'esmentada bonificació, la durada de la qual es 
computarà per anys naturals, caldrà fer-ho constar en l'imprès de declaració d'alta 
de l'impost i posteriorment formalitzar la corresponent sol.licitud en el model 
establert dins el termini d'un mes posterior a la declaració d'alta, aportant la 
documentació següent: 
Còpia dels contractes laborals. 
Còpia de la sol.licitud de llicència d'activitats en el cas d'exercir-se en un local 
determinat. 
Estatuts de constitució de la societat (en persones jurídiques). 
Certificació de l'Agencia Tributària acreditativa de no haver exercit anteriorment 
l'activitat. 



 

 

 
3. La sol.licitud de bonificació es resoldrà mitjançant resolució de l'Alcalde-President 
o aquell en qui delegui. 
 
4. De conformitat amb l’establert a la nota comú primera a la secció segona de les 
tarifes de l’impost, els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional 
classificada en aquesta secció, satisfaran durant els cinc primers anys el 50 per 100 
de la quota de tarifa corresponent. Aquest període caducarà, en tot cas, una 
vegada transcorreguts cinc anys des de la primera declaració d’alta. 
 
5.- A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim 
Fiscal de Cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de les 
Cooperatives, llurs Unions, Federacions i Confederacions, així com les Societats 
Agràries de Transformació. 
 
6.- Els subjectes passius que tinguin dret a les bonificacions regulades en els 
apartats anteriors, per complir els requisits establerts per al seu gaudiment, 
aplicaran la bonificació corresponent en la pròpia autoliquidació. 
 
7.- En aquest impost no s’apliquen altres reduccions que les establertes en les 
seves tarifes i instrucció. 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, així com el 
coeficient de ponderació i el coeficient de situació aprovats per aquest Ajuntament i 
regulats als articles 7 i 8 de la present Ordenança. 
 
Article 7è. Coeficient de ponderació 
 
D'acord amb el que preveu l'article 86 del RDL 2/2004, de 5 de març pel que 
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, sobre les quotes 
municipals fixades en les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de 
ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte 
passiu, segons el quadre següent: 
 

 
 

Import net de la xifra de negocis (euros)  

 
 
Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 ........................ 
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 ...................... 
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00 .................... 
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00 .................. 
Més de 100.000.000,00 ................................................... 
Sense xifra neta de negoci ............................................... 
 

 
1,29 
1,30 
1,32 
1,33 
1,35 
1,31 

 
 



 

 

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del 
subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides 
pel mateix i es determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de 
l’article 4t d’aquesta ordenança.  
 
Article 8è. Coeficients de situació 
 
1. Als efectes del que preveu l'article 87 de TRLRHL 2/2004 de 5 de març,  les vies 

públiques d'aquest municipi es classifiquen en dues (2) categories fiscals. 
 
Categoria 1ª: Tot el municipi excepte disseminats 
Categoria 2ª: Disseminats  
 
2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 

7è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica 
físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de 
coeficients següent: 

 
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 

 
 1ª 2a 3ª 4ª 5ª ..... 

Coeficient aplicable 1,06 0,96 --- --- --- ..... 
 
 
 
Article 9è. Període impositiu i acreditament 
 
1.- El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de 
declaracions d'alta, en aquest cas comprendrà des de la data de començament de 
l'activitat fins el final de l'any natural. 
 
2.- L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran 
irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de 
començament de l'activitat no coincideixi amb l'any natural, en el supòsit del qual 
les quotes se calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que 
resten per finalitzar l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat. 
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes 
seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi 
aquest cessament. Amb tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de 
la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els que no s'hagués 
exercit l'activitat.  
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, 
escissions i aportacions de branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol 
VIII  de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre societats, les 
declaracions d’alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que 
iniciïn i cessin l’exercici de l’activitat, produiran efectes  a partir de l’1 de gener de 
l’any següent a aquell en el qual es produeixi la fusió, escissió o aportació de 



 

 

branca d’activitat de què es tracti . En conseqüència,  respecte de l’any en el qual 
tingui lloc l’operació no procedirà cap devolució o ingrés, derivats del prorrateig de 
les quotes pels trimestres durant els quals aquestes entitats hagin fet efectivament 
l’activitat. 
 
3. Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions 
aïllades, l'acreditament es produeix per la realització de cadascuna d'elles. 
 
Article 10è. Règim de declaració i d'ingrés  
 
1.- És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que 
comprèn les funcions de concessió i denegació d'exempcions i bonificacions, 
realització de les liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes 
tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels recursos que 
s'interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la informació i l'assistència al 
contribuent. 
 
2.- Contra els actes de gestió tributària competència de l'Ajuntament, els interessats 
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini 
d'un mes a comptar des de: 
 
a) El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d’ingrés 
directe. 
b) El dia següent al de finalització del període d’exposició pública del corresponent 
padró, en el cas que el tribut s’exaccioni mitjançant padró. 
 
3.- La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, 
llevat que, dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la 
suspensió de l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient. 
No obstant això, en casos excepcionals, l'òrgan competent pot acordar la suspensió 
del procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la 
impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la 
liquidació que s'impugna. 
 
 
4.- Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del 
venciment del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i el susdit interès 
s'aplicarà sobre el deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment. 
El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al 
que disposa l'article 58.2.c) de la Llei General Tributària. 
 
 
Article 11è. Comprovació i investigació 
 
Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens al qual hagi 
delegat aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions 
d'inspecció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, que comprendran la 



 

 

comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si 
s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les 
dades contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de 
tributació per quota municipal. 
 
Article 12è. Gestió per delegació 
 
1.- Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes a l'article 10 seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada. 
 
2.- Quan l'Administració Estatal hagi autoritzat que la Diputació dugui a terme la 
gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les funcions 
necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, d'acord amb el 
que disposi la normativa d'aplicació.  
 
3.- La presentació de declaracions d’alta, baixa i variació es farà mitjançant l’imprès 
aprovat per l’Organisme de Gestió Tributària, i seguint el procediment establert en 
els articles següents. 
 
4.- Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de 
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la 
província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació. 
 
Article 13è. Declaracions d’alta 
 
1.- Les altes per inici d’activitat s’exigiran en règim d’autoliquidació, mitjançant la 
presentació de una declaració-liquidació que inclourà els elements tributaris que 
configuren l’activitat i la determinació del deute tributari a ingressar 
 
2.- L’autoliquidació es podrà presentar per l'interessat o el seu representant, en 
qualsevol de les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària, on es prestarà al 
contribuent tota la assistència necessària per a la pràctica de les seves 
declaracions. 
 
3.- Quan l'autoliquidació es presenti en el període reglamentàriament fixat, que és 
dintre dels deu dies hàbils immediatament anteriors a l'inici de l'activitat, pot succeir: 
 
a) Que l'obligat faci l'ingrés del deute en el mateix moment de la presentació de la 
declaració o en el termini fixat en l'abonaré que s'hi expedirà. En aquest supòsit 
satisfarà el deute sense cap recàrrec. 
 
b) Que l'obligat no satisfaci el deute en el període voluntari de pagament, referit a 
l'apartat a). En aquest supòsit, transcorreguda la data per pagar sense recàrrec, 
fixada a l'abonaré, s'iniciarà el període executiu. 



 

 

 
4.- Quan l'autoliquidació es presenti fora del termini reglamentàriament fixat, a què 
es refereix el punt 4, sense requeriment previ, pot succeir: 
 
a) Que l'obligat faci l'ingrés del deute, al temps de presentar l'autoliquidació. En 
aquest supòsit, s'aplicaran els recàrrecs previstos a l'article 61.3 de la Llei General 
Tributària, i en el seu cas, l'interès de demora corresponent. 
 
b) Que l'obligat no efectuï l'ingrés al presentar l'autoliquidació. En aquest supòsit, 
s'iniciarà el període executiu en el moment de presentar l'autoliquidació, i s'exigiran 
al deutor els recàrrecs previstos a l'apartat a) anterior i el recàrrec de 
constrenyiment. 
 
5.- L'inici del període executiu determina el meritament del recàrrec del 20 per cent i 
dels interessos de demora. No obstant, quan el deute tributari no ingressat se 
satisfaci abans que hagi estat notificada al deutor la providència de constrenyiment 
el recàrrec serà del 10 per cent i no s'exigiran interessos de demora. 
 
Article 14è. Declaracions de baixa 
 
1.- Les declaracions de baixa por cessament en l’activitat s’han de presentar en el 
termini d’un mes a comptar des de la data en què aquest es va produir.  
  
2.- Quan la data declarada com cessament sigui anterior al termini indicat en el punt 
anterior, aquesta data haurà de ser provada pel declarant.  
 
3.- Si el cessament es produeix abans de l’últim trimestre de l’any, el contribuent 
podrà sol·licitar la devolució a què es refereix l’apartat 2 de l’article 10è d’aquesta 
Ordenança. 
 
Article 15è. Declaracions de variació 
 
Quan es modifiquen les dades amb les quals figura matriculat , el contribuent ha de 
presentar una declaració de variació, en el termini d’un mes des que es produeixi 
aquesta  modificació i produirà efectes en la matrícula de l’any següent. 
 
Amb caràcter general, les oscil·lacions en més o menys dels elements tributaris no 
superiors al 20 per 100 no alteraran la quantia de les quotes per les quals es vingui 
tributant. Quan aquestes fossin superiors al percentatge esmentat, tindran la 
consideració de variacions i hauran de ser declarades en la forma i terminis fixats 
en l’apartat anterior. 
 
Quan un qualsevol dels elements tinguts en compte per al càlcul de les quotes 
experimenti una oscil·lació superior als percentatges assenyalats en els punts 
anteriors, la declaració de variació que ha de fer-se haurà de contenir la situació de 
tots els elements tributaris en el moment en què s’ha produït l’oscil·lació que es 
declara. 



 

 

 
Article 16è. Data d'aprovació i vigència 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada definitivament pel Ple, en sessió celebrada a 
Matadepera  a  5 de novembre de 2007, i publicada definitivament al BOP número 
310 de 31 de desembre de 2007, començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 
2008 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
 
Disposició addicional 
 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest Impost, seran 
d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança. 
 
 
 
 



 

 

   
                                                  Ordenança Fiscal núm. 3.5  
  
  
TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIARIA D'ESCOMBRARIES O 
RESIDUUS SOLIDS URBANS,NETEJA DE POUS NEGRES I D'ALTRES 
ESPECIALS 
  
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i  de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 
6/1993, de 15 de juny, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 
13 de juny, l’Ajuntament estableix les taxes  pels serveis de recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus  urbans,  que es regiran per la present 
Ordenança. 
 
 
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de  recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris  
  
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris 
la prestació dels serveis següents: 
 
a)Recollida d’escombraries i residus  urbans generats als habitatges particulars.  
 
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior. 
 
2. A aquests efectes, es consideren escombraries i residus  urbans les restes i les 
deixalles alimentàries que procedeixen de la neteja normal dels domicilis 
particulars.  
 
3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu 
tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques 
o de seguretat, tals com: 
 
a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris 
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals 
c) Runes d’obres 
d) D’altres tòxics o perillosos 
 
 
Article 3. Subjectes passius 
 



 

 

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de 
recepció obligatòria  de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres 
residus  urbans domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els 
habitatges situats en  places, carrers o vies públiques on es presta el servei, bé 
sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, a  
precari. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari 
dels habitatges, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els 
usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com 
a tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Quota tributària 
 
Les bases de percepció i tarifes seran les següents: 
 
 
1- Nucli urbà 111,30  
2- Eixample 150,65 
3- Urbanitzacions 213,45  
4- Neteja especial per motiu de casaments   58,00 
 
 
Article 6. Acreditament 
 
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la 
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de 
recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries 
domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels 
contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament. 
 
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran 
el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, 
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei. 
 
3.-Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
Article 7. Règim de declaració i ingrés 
 
1. Les  altes que es produeixin dins de l'exercici,  ho  seran des de la data que neixi 



 

 

l'obligació de contribuir, procedint-se per part de l'Administració a notificar als 
subjectes  passius,  la liquidació corresponent a  l'alta  en  el padró, amb el detall 
dels elements essencials de la liquidació,  els mitjans d'impugnació que es pugui 
exercir,  amb indicació de terminis i organismes on hauran de ser interposats,  lloc, 
termini i forma on haurà de fer-se  efectiu el deute tributari.  
 
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació 
de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions 
corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de 
la data en què s'hagi realitzat la declaració, o s’hagi produït la variació. 
 
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini 
l’Ajuntament. 
 
 
II. Taxa per la  prestació del servei municipal complementari,   de  recollida, 
tractament i eliminació de residus comercials.  
 
 
Article 8. Fet imposable 
 
1. Són serveis municipals complementaris,   susceptibles de ser prestats pel sector 
privat     –autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la 
normativa vigent en matèria de residus-,  la recollida, tractament i eliminació dels 
residus comercials.  
 
2.  Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de   recollida, tractament i 
eliminació de residus comercials,  la prestació dels serveis següents: 
 
a) Recollida dels residus comercials. 
 
b) Tractament i eliminació del residus comercials.  
 
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per 
l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les 
oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb 
la llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals.  
        
 
Article 9. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es 
defineix a l’article 9 d’aquesta Ordenança,  les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que: 
 

a) sol·licitin la prestació. 
 



 

 

b)  Resultin especialment beneficiades o afectades per la  prestació del servei. 
 
 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o 
industrials assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant 
l’Ajuntament que tenen  contractat amb un gestor  autoritzat la recollida, tractament 
i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament 
s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor 
d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de 
l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita 
entrada en vigor. 
 
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, 
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus 
comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, 
tractament i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la 
condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.  
 
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari 
dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si 
s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
 
Article 10. Responsables 
 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com 
a tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
 
 
Article 11. Quota tributària 
 
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del  servei de  recollida, tractament i 
eliminació de residus comercials  consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local 
, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es 
desenvolupi l’activitat generadora del  residu. 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
 

5- Guarderies, comerços, industries i tallers 191,10 
6. Forns de pa, bars, clubs 267,50 
7- Restaurants (dues forquilles o més) 635,90 
8- Restaurants (fins dues forquilles) i residències fins 20 places 387,00 



 

 

9- Escoles i residències de més de 20 places 636,65 
 
 
 
 
Article 12.  Acreditament i periode impositiu 
 
1. La taxa per la prestació del servei  de recollida, tractament i eliminació de residus 
comercials es merita en el moment de sol.licitar-se o prestar-se el servei. 
 
2. Quan la duració temporal del servei  s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de 
la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any 
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei.  

 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
 
Article 13. Règim de declaració i ingrés 
 
Les  altes que es produeixin dins de l'exercici,  ho  seran des de la data que neixi 
l'obligació de contribuir, procedint-se per part de l'Administració a notificar als 
subjectes  passius,  la liquidació corresponent a  l'alta  en  el padró, amb el detall 
dels elements essencials de la liquidació,  els mitjans d'impugnació que es pugui 
exercir,  amb indicació de terminis i organismes on hauran de ser interposats,  lloc, 
termini i forma on haurà de fer-se  efectiu el deute tributari.  
 
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no 
recepció del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les 
quotes s’efectuarà en el període que aquest determini. 
 
 
Article 14. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes 
regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 
Llei General Tributària i l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
  



 

 

DISPOSICIO FINAL  
  
Aquesta ordenança aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a   
Matadepera, a 3 de novembre de 2008, i publicada definitivament al BOP número 
310 de 26 de desembre de 2008, començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 
2009 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas 
de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
  
  



 

 

 
Ordenança Fiscal núm. 3.6 

 
TAXA SOBRE CLAVEGUERAM 

 
  
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa de 
clavegueram, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s'atenen al que disposa l'article 57 del mateix text. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa: 
 
  a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a 
verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa 
de clavegueres municipal. 
 
  b) La prestació dels serveis d'evacuació d'excrements, d'aigües 
pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu 
tractament per depurar-les. 
 
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades 
ruïnoses o que tinguin la condició de solar o de terreny. 
 
  
Article 3r. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària: 
 
  a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la 
xarxa, el propietari, l'usufructuari o el titular del domini útil de la finca. 
 
  b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article 
anterior, els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries 
d'aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, 
habitants o arrendataris, fins i tot en precari. 
 
 
 



 

 

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant 
o usuari dels habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, que podran 
repercutir, si s'escau, les quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris 
respectius del servei. 
 
  
Article 4t. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte 
passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 
39 de la Llei General Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els 
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats 
en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei 
General Tributària. 
 
  
Article 5è. Quota tributària 
 
Conservació del clavegueram. 
 
Per unitat d'habitatge 23,15 
 
Article 6è. Exempcions i bonificacions 
 
Serà d'aplicació allò que es disposa a l'article 20 de l'Ordenança general. 
 
 
Article 7è. Acreditament 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat 
municipal que constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia: 
 
  a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de  la 
llicència de presa, si el subjecte passiu la formulava expressament. 
 
  b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres 
municipal. L'acreditament per aquesta modalitat de la taxa es  produirà amb 
independència que s'hagi obtingut o no la llicència d'escomesa i sense perjudici 
de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir per a la seva 
autorització. 
 
2. Els serveis d'evacuació d'excrements, d'aigües pluvials, negres o 
residuals i de llur depuració, són de caràcter obligatori per a totes les finques del 
municipi que tinguin façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi 
clavegueram, i la taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la 
presa a la xarxa. 
 



 

 

3. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, 
l’acreditament de la taxa es produeix el dia primer de cada any. 
  
 
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés 
 
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les 
declaracions d'alta i de baixa en el cens de subjectes passius de la taxa en el 
termini que hi ha entre la data en què es produeixi la variació en la titularitat de 
la finca i l'últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes declaracions 
tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui després que hagi 
finalitzat el termini de presentació d'aquestes declaracions d'alta i de baixa. 
 
2. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran pels 
mateixos períodes i en els mateixos terminis que els rebuts d'escombraries. 
 
3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud 
corresponent i, una vegada concedida, els serveis tributaris d'aquest Ajuntament 
practicaran la liquidació que s'escaigui, la qual es notificarà per a ingrés directe en 
la forma i els terminis que fixa el Reglament General de Recaptació. 
  
  
Disposició final 
 
Aquesta ordenança aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a   
Matadepera, a 3 de novembre de 2008, i publicada definitivament al BOP 
número 310 de 26 de desembre de 2008, començarà a regir el dia 1r. de gener 
de l’any 2009 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran 
vigents. 
 



 

  

Ordenança núm. 4.3 
 

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA INSERCIÓ DE  
PUBLICITAT EN LA GASETA. 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb el que disposa 41 i 127 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
l’Ajuntament estableix preus públics per la inserció de publicitat en el programa de festa 
major, l’ especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 4 d’aquesta 
Ordenança. 
 
Article 2. Concepte 
 
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions 
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament 
sol·licitin alguns dels serveis publicitaris desenvolupats. 
 
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, les entitats privades 
cessessin en la prestació del servei o en  la realització d’activitats similars a les que es 
desenvolupen, el preu públic es transformarà en taxa. 
 
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, 
l’Ajuntament aprovarà l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per 
prestació de serveis, que entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el 
Butlletí Oficial de la Província la seva aprovació definitiva. 
 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança els qui 
es beneficiïn dels missatges publicitaris, considerant-se com a tals beneficiaris els 
industrials, els comerciants, els professionals, les empreses o les entitats dels quals els 
articles, els productes o les activitats es donen a conèixer mitjançant anuncis en LA 
GASETA de l’ajuntament. 
 
Tindran la condició de substituts les empreses de publicitat, considerant-se com a tals 
les que professionalment executin o distribueixin campanyes publicitàries mitjançant 
anuncis en representació dels interessos dels beneficiaris. 
 
Article 4. Quantia 
 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa 
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 
 
2. Quan la prestació del servei o l’aprofitament especial tingui una durada superior a 
l’anual, el cobrament serà objecte de padró. 



 

  

 
3. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent: 
 
MODEL A (28cmx12,7cml) 966,80 
MODEL B (13,9cmx12,7cm) 429,70 
MODEL C (13,9cmx6,2cm) 187,95 
 
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes del preus públics no 
comprenen l’Impost sobre el valor afegit (IVA), que es farà repercutir d’acord amb la 
normativa que el regula.  
 
4. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des de 
que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’apartat anterior. 
 
5. El preu públic s’exigirà en règim de liquidació per domiciliació bancària. Quan es 
presenta la sol·licitud es presentarà degudament complimentat l’imprès de liquidació 
del preu públic abans de la seva publicació amb l’autorització per a la domiciliació 
bancària.  Els interessats acompanyaran a la seva sol·licitud una declaració, segons 
model oficial facilitat per l’Ajuntament, en el que es farà constar el nom particular o 
l’empresa beneficiària o el seu representant, dates de publicació, text, dimensions i 
demés característiques i es portarà l’anunci ja dissenyat amb un CD o qualsevol altre 
mitjan informàtic en format JPG o qualsevol altre compatible acceptat per l’imprenta 
responsable de La Gaseta.  L’Ajuntament en cap cas es responsabilitzarà del disseny, 
maquetació, tipografia i correcció final de l’anunci atès que l’anunci es lliurarà pel 
subjecte passiu en el seu format definitiu. 
 
Els preus públics liquidats i no satisfets dins dels terminis reglamentaris, s’exigiran per 
via de constrenyiment, segons procediment contingut en el vigent Reglament general 
de recaptació. 
 
 
Article 5. Bonificacions 
 
Es bonificarà en un 10% del preu públic si l’anunciant es troba exempt de l’impost 
d’activitats econòmiques. L’anunciant haurà d’adjuntar amb la sol.licitud de 
bonificació el document de l’Hisenda Pública que acrediti l’exempció de l’IAE. 
Es bonificarà en un 10% del preu públic si es publiquen 4 anuncis o més durant un 
any natural del mateix comerciant, sempre i quan s’acordi la publicació dels quatre 
anuncis per a tot l’any a priori amb el comerciant.  
Es bonificarà en un 20% del preu públic si es publiquen 6 anuncis o més durant l’any 
natural del mateix comerciant sempre i quan no siguin del model A, sempre i quan 
s’acordi la publicació dels quatre anuncis per a tot l’any a priori amb el comerciant. 
 
Els descomptes no són acumulables en cap cas. 
 
 
 
 
 



 

  

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors. 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança  que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada a   
Matadepera, a 3 de novembre de 2008, i publicada definitivament al BOP número 
310 de 26 de desembre de 2008, començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2009 
i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
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Renda familiar disponible bruta de les economies comarcals i locals. Any 2002 
 

La Terra Alta, les Garrigues i el Priorat són les comarques que han incrementat 
més el seu nivell de renda per habitant entre els anys 1999 i el 2002 

 

Matadepera, Cabrils i Teià encapçalen la llista de municipis amb més renda per habitant 
 

 

La renda familiar disponible bruta per habitant (RFDBph) de Catalunya l’any 2002 és d’11.700 euros, 

segons l’Idescat. L’any 1999 aquesta dada era de 10.600 euros xifra que representa un increment anual 

acumulatiu del 3,5% en els darrers quatre anys. 

 

L’any 2002, els principals ingressos de les famílies són les rendes procedents del treball assalariat, amb 

un 60% del total, mentre que les rendes procedents de les activitats professionals i empresarials són la 

segona font d’ingressos familiars representant el 24,7% de la renda familiar. Finalment, la participació de 

les prestacions socials en els ingressos familiars és del 15,3% del total d’ingressos familiars. 

 
La renda familiar disponible bruta és la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els 

residents d’un territori per destinar-los al consum o a l’estalvi. L’Idescat ha incorporat, en les seves 

estimacions de renda local, les millores metodològiques corresponents al Sistema Europeu de Comptes 

Nacionals i Regionals (SEC-95). 

 
La distribució territorial de la renda mostra que la Val d’Aran és la comarca amb més renda per habitant 

de Catalunya que amb 15.700 euros per habitant supera un 33,9% la mitjana catalana. La segueixen un 

grup de comarques, majoritàriament de muntanya, amb unes rendes per habitant que superen en un 

15% la mitjana catalana: la Cerdanya, la Garrotxa, el Ripollès i el Gironès. Per la seva banda, el Baix 

Llobregat és la comarca amb menys nivell de renda, un 11% inferior a la mitjana catalana i seguida per 

l’Anoia, el Montsià i l’Alt Penedès. 

 
Per municipis, destaca Matadepera, que amb 21.800 euros per habitant continua sent el que té més 

nivell de renda de Catalunya. Aquest municipi ha registrat una taxa anual acumulativa del 4,1%, i una 

renda per habitant superior a la mitjana catalana en un 86,5%. Dos municipis del Maresme ocupen els 

següents llocs del rànquing: Cabrils i Teià. A l’altre extrem de la llista hi ha un grup de 13 municipis, 

encapçalats per Badia del Vallès, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs que tenen una 

renda un 20% inferior a la mitjana catalana. 
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Àmbit metropolità 

Les comarques del Garraf i l’Alt Penedès han registrat, l’any 2002, nivells de renda inferiors a la 

mitjana catalana. L’únic municipi de més de 5.000 habitants d’aquestes comarques que supera aquest 

llindar és Sitges (un 18,9% per sobre de la RFDBph).  

 
El Baix Llobregat té una RFDBph un 11% inferior a la mitjana catalana i és la comarca de Catalunya 

que registra el percentatge més elevat d’ingressos procedents de remuneració d’assalariats. La 

majoria dels seus municipis també tenen nivells de renda força baixos. Sant Just Desvern, Corbera de 

Llobregat, Pallejà, Cervelló, Molins de Rei i Castelldefels són els únics municipis d’aquesta comarca 

que disposen de nivells de renda superiors al conjunt de Catalunya  

 
A la comarca del Barcelonès, Barcelona amb un 13% més de renda que la mitjana catalana se situa 

en el lloc 26è. del rànquing de municipis amb més renda. La resta de municipis registren nivells de 

renda molt inferiors a Catalunya, entre els quals destaca Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del 

Besòs que es troben entre els tres municipis amb menys renda per habitant de Catalunya. 

 
Sis municipis de la comarca del Maresme es troben entre els onze municipis de més renda de 

Catalunya. Cabrils i Teià superen el nivell de renda català en un 72% i un 60% respectivament. Els 

segueixen Alella, Sant Andreu de Llavaneres, Tiana i Premià de Dalt. A l’altre extrem del rànquing 

també hi trobem municipis del Maresme que destaquen, però, pel fet de tenir baixos nivells de renda. 

Així, Pineda, Palafolls i Mataró, registren nivells de renda un 15% per sota de la mitjana catalana. 

 
Al Vallès Occidental hi coincideixen el municipi amb més nivell de renda de Catalunya i el de menys 

renda. Així, Matadepera, supera la mitjana catalana en un 86% mentre que Badia del Vallès està un 

37% per sota.  

 
Al Vallès Oriental, l’Ametlla del Vallès és el municipi amb més renda per habitant, superant la mitjana 

catalana en un 52,5% i se situa a la 4a posició entre els municipis estudiats de Catalunya. Altres 

municipis amb rendes elevades són Bigues i Riells, Sant Fost de Campsentelles i Santa Eulàlia de 

Ronçana. 

 
 
Comarques gironines 

Les comarques gironines juntament amb les de l’Alt Pirineu i Aran ocupen els primers llocs del 

rànquing de comarques catalanes amb més RFDBph. Concretament, la Garrotxa, el Ripollès i el 

Gironès ocupen el tercer, quart i cinquè lloc respectivament i totes elles superen en més d’un 15% la 

mitjana de Catalunya. 

 
L’anàlisi de l’evolució de la renda de les famílies en aquestes comarques mostra que a més d’haver 

assolit alts nivells de renda l’any 2002, també l’han millorat respecte al 1999 ja que han registrat taxes 

anuals acumulatives superiors a les del total de Catalunya. 
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Els municipis de més de 5.000 habitants amb més renda per habitant d’aquest àmbit són: Girona, que 

amb 14.800 euros, supera en un 27% la mitjana catalana. El segueixen l’Escala, Castell-Platja d’Aro, 

Olot i Banyoles. 

 
Durant el període analitzat, 1999-2002, cal destacar l’evolució de Lloret de Mar i de Salt, ja que en 

tots dos casos la renda per habitant de l’any 2002 no s’ha vist incrementada en relació amb la del 

1999. 

 
Pràcticament tots els municipis d’aquest àmbit superen la mitjana catalana pel que fa a nivell de 

rendes procedent de l’excedent brut d’explotació, on destaquen Castell-Platja d’Aro, l’Escala i Castelló 

d’Empúries (amb una participació respecte als recursos estimats del 43,0%, 42,7%, i un 42,4%, 

respectivament) 

 
 
Camp de Tarragona 

L’any 2002, les comarques d’aquest àmbit es caracteritzen per tenir una renda a l’entorn de la mitjana 

catalana. Cal destacar la comarca del Priorat ja que fa només quatre anys tenia una renda per 

habitant un 10% inferior a la mitjana de Catalunya. 

 
Calafell, amb una RFDBph de 12.900 euros, és el municipi amb més renda d’aquest àmbit i destaca 

per tenir uns ingressos procedents d’activitats empresarials i professionals (37,6%) molt per sobre de 

la mitjana catalana (24,7%). Per contra, el municipi amb menys nivell de renda és Constantí, que amb 

9.200 euros per habitant se situa entre els municipis amb menys renda de Catalunya. 

 
Pel que fa a l’evolució del nivell de renda dels municipis d’aquest àmbit en el període 1999-2002, 

destaquen dos municipis del Baix Camp: Riudoms i Mont-roig del Camp que registren taxes de 

creixement de la RFDBph força elevades, del 7,5% i del 6,3% respectivament. 

 
 
Terres de l’Ebre 

Tres de les quatre comarques que formen aquest àmbit territorial tenen una renda per habitant inferior 

a la mitjana catalana, la Terra Alta és l’única que supera la mitjana lleugerament. Cal destacar però, 

que totes han augmentat el seu nivell de renda durant el període 1999-2002 a un ritme superior al del 

conjunt de Catalunya. 

 
Per municipis, Móra d’Ebre és l’únic municipi de les Terres de l’Ebre que destaca amb un nivell de 

renda 8 punts superior a la mitjana catalana. Sant Carles de la Ràpita i Gandesa també es troben per 

sobre d’aquest llindar, tot i que amb uns índexs de RFDBph més discrets (102 i 101) 

 
Tots els municipis estudiats d’aquest àmbit es caracteritzen pel fet de tenir un percentatge molt elevat 

d’ingressos procedents d’activitats empresarials i professionals. 
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Àmbit de Ponent 

Totes les comarques de Ponent tenen un nivell de RFDBph superior a la mitjana catalana, on destaca 

l’Urgell, que la supera en un 8,8%. A més, totes excepte la Segarra, han registrat taxes de creixement 

superiors a la mitjana catalana en el període 1999-2002. 

 
Cal destacar que, excepte Tàrrega, els municipis grans de Ponent (més de 5.000 habitants) registren 

rendes per habitant inferiors a la comarca a la qual pertanyen. Aquest fet mostra que són els 

municipis petits els que situen aquestes comarques a nivells de renda més elevats. 

 
Cervera és un dels tres municipis de Catalunya que ha registrat una taxa anual acumulativa de la 

RFDBph negativa (-0,4%), amb una renda per habitant 3 punts inferior a la mitjana catalana, mentre 

que l’any 1999 la superava en 9 punts. 

 
 
Comarques centrals 

El Solsonès és l’única comarca d’aquest àmbit que té una renda per habitant superior a la mitjana 

catalana, concretament la supera en un 2,2%. La resta de comarques es troben per sota d’aquest 

llindar, tot i que cal destacar que el Berguedà ha millorat força el seu nivell de renda en relació amb el 

1999, ja que ha registrat una taxa anual acumulativa del 5,2% mentre que al conjunt de Catalunya 

aquesta taxa ha estat del 3,5%. 

 
Dels 25 municipis amb més de 5.000 habitants d’aquest àmbit només Sant Fruitós del Bages, 

Santpedor, Igualada i Centelles registren nivells de renda superiors a la mitjana catalana. La resta de 

municipis es troben per sota de la mitjana, en que destaquen Santa Margarida de Montbui i Vilanova 

del Camí, que es troben entre els cinc municipis amb menys nivell de renda de tot Catalunya. 

 
Durant el període 1999-2002 les capitals del Bages i d’Osona han vist minvar el seu nivell de renda 

fins a situar-se l’any 2002 per sota de la mitjana catalana. 

 

Els municipis de les comarques centrals es caracteritzen per tenir un percentatge molt elevat de 

prestacions socials, entre les quals hi trobem Sallent, Cardona i Sant Vicenç de Castellet, que són els 

tres municipis de Catalunya que reben un percentatge més elevat de recursos procedents de 

prestacions socials. 

 
 
Alt Pirineu i Aran 

Tots els municipis de més de 5.000 habitants i capitals de comarca d’aquest àmbit territorial tenen una 

renda per habitant força superior a la mitjana catalana, excepte la Seu d’Urgell. Vielha e Mijaran, amb 

una renda de 17.700 euros per habitant és el municipi amb més renda i se situa un 50% per sobre de 
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la mitjana catalana. També destaquen Sort i Puigcerdà, que juntament amb Vielha e Mijaran, es 

troben entre els 20 municipis amb més nivell de renda de Catalunya. 

 
La capital de la Val d’Aran, a més de tenir una renda molt elevada, també destaca pel fet de trobar-se 

entre els municipis de Catalunya que més han incrementat el seu nivell de renda durant el període 

1999-2002, fins a registrar una taxa anual acumulativa del 6,8%. 

 
Al contrari, la Seu d’Urgell, és dels pocs municipis de Catalunya que ha registrat una taxa anual 

acumulativa de la RFDBph  negativa (-0,6%), fet que ha suposat que l’any 2002 registri una renda per 

habitant un 10% inferior a la mitjana catalana, mentre que l’any 1999 era lleugerament superior. 

 

 
 

 

http://www.idescat.net/premsa/ 
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Renda familiar disponible bruta (RFDB). 2002
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Renda familiar disponible bruta. Índex. 1999-2002
Comarques

RFDB ph
RFDB               RFDB RFDB               RFDB Taxa anual

         per habitant         per habitant acumulativa
Comarca milers € milers € (Cat=100) milers € milers € (Cat=100) 99-02 (%)

Val d Aran 102.396 13,3 126,0 128.948 15,7 133,9 5,6
Garrotxa 567.354 12,0 113,5 684.243 13,9 118,8 5,1
Cerdanya 166.204 12,1 114,6 212.840 13,9 118,7 4,7
Ripollès 309.431 11,8 112,0 358.393 13,7 116,9 5,0
Gironès 1.620.108 12,0 114,1 1.978.847 13,5 115,7 4,0
Pla de l Estany 285.253 11,4 108,1 353.025 13,4 114,2 5,4
Pallars Sobirà 67.645 11,3 106,8 82.640 13,0 111,2 4,9
Alta Ribagorça 40.701 11,2 106,4 46.877 12,8 109,1 4,4
Urgell 343.310 11,1 105,4 410.703 12,7 108,8 4,6
Pallars Jussà 141.075 11,3 107,4 158.368 12,7 108,5 3,9
Alt Empordà 1.100.174 11,0 104,5 1.368.228 12,6 107,5 4,5
Baix Empordà 1.116.685 11,0 103,8 1.391.677 12,6 107,4 4,7
Garrigues 199.089 10,3 98,0 242.514 12,5 107,0 6,6
Segrià 1.823.107 11,0 104,6 2.142.702 12,5 106,8 4,2
Pla d Urgell 311.466 10,6 100,4 378.438 12,3 105,5 5,2
Noguera 359.448 10,4 98,2 430.462 12,1 103,7 5,4
Conca de Barberà 194.169 10,5 99,8 233.663 12,1 103,6 4,8
Barcelonès 23.250.949 11,0 104,6 26.166.177 12,1 103,5 3,1
Segarra 197.281 11,0 104,5 234.291 12,1 103,3 3,1
Selva 1.246.978 10,9 103,6 1.549.497 12,0 102,9 3,3
Solsonès 122.241 10,7 101,7 142.607 12,0 102,2 3,7
Terra Alta 117.055 9,6 90,6 146.968 12,0 102,2 7,7
Tarragonès 1.896.528 10,7 101,5 2.274.813 11,8 100,9 3,3
Maresme 3.598.732 10,5 99,8 4.392.708 11,8 100,9 3,9
Alt Camp 368.625 10,5 99,1 433.775 11,7 99,7 3,7
Baix Camp 1.458.796 10,2 97,0 1.788.536 11,6 99,5 4,4
Baix Penedès 563.361 10,2 96,8 778.593 11,6 99,5 4,5
Ribera d Ebre 223.804 10,1 95,9 258.599 11,6 99,1 4,6
Priorat 87.532 9,6 90,7 107.380 11,5 98,4 6,3
Osona 1.310.618 10,4 98,4 1.539.515 11,5 98,0 3,4
Berguedà 373.356 9,8 92,9 443.070 11,4 97,6 5,2
Baix Ebre 647.803 9,8 92,7 782.004 11,3 96,4 4,9
Vallès Oriental 3.118.690 10,2 96,6 3.763.228 11,2 96,0 3,3
Garraf 1.027.045 10,1 95,7 1.280.200 11,2 95,4 3,4
Bages 1.559.162 10,2 96,2 1.783.450 11,2 95,4 3,2
Alt Urgell 200.392 10,4 98,9 222.894 11,2 95,3 2,2
Vallès Occidental 7.212.629 10,1 96,1 8.491.071 11,1 95,2 3,2
Alt Penedès 770.515 10,0 95,0 925.263 11,0 93,6 3,0
Montsià 527.565 9,5 89,9 654.558 10,9 93,3 4,8
Anoia 857.631 9,6 91,0 1.042.584 10,8 92,0 3,9
Baix Llobregat 6.346.216 9,4 89,4 7.497.401 10,4 88,9 3,3

Catalunya 65.831.116 10,6 100,0 77.301.749 11,7 100,0 3,5

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

1999 2002

Nota: La població emprada com a base en l'elaboració de les magnituds per habitant correspon a estimacions elaborades per l'Idescat a 
partir del padró continu de població.  
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Generalitat de Catalunya 
Institut d’Estadística de Catalunya                                                                                                Nota de premsa 

Renda familiar disponible bruta(RFDB). Any 2002
Per recursos (%)

Excedent brut Remuneració Prestacions
Comarca d'explotació d'assalariats socials

Alt Camp 28,8 56,7 14,6
Alt Empordà 33,6 52,5 13,9
Alt Penedès 24,1 60,7 15,2
Alt Urgell 33,5 49,0 17,5
Alta Ribagorça 30,1 54,8 15,0
Anoia 24,3 57,0 18,8
Bages 22,3 57,9 19,8
Baix Camp 26,5 59,2 14,3
Baix Ebre 31,3 51,9 16,7
Baix Empordà 31,9 53,8 14,4
Baix Llobregat 20,3 65,5 14,2
Baix Penedès 31,8 54,8 13,4
Barcelonès 22,3 61,1 16,6
Berguedà 24,4 52,0 23,7
Cerdanya 42,5 46,5 11,1
Conca de Barberà 32,9 51,4 15,7
Garraf 23,5 62,4 14,0
Garrigues 36,8 43,2 19,9
Garrotxa 28,0 55,8 16,2
Gironès 24,1 64,8 11,2
Maresme 30,3 55,0 14,7
Montsià 36,1 47,2 16,7
Noguera 35,7 46,7 17,5
Osona 29,8 53,9 16,4
Pallars Jussà 31,0 48,9 20,0
Pallars Sobirà 39,0 44,0 17,0
Pla d Urgell 35,4 50,0 14,6
Pla de l Estany 29,9 57,7 12,4
Priorat 35,7 42,0 22,3
Ribera d Ebre 27,2 54,8 18,0
Ripollès 25,0 57,7 17,3
Segarra 29,7 55,7 14,6
Segrià 28,0 58,4 13,6
Selva 28,2 57,8 14,0
Solsonès 33,9 50,7 15,4
Tarragonès 23,0 64,6 12,4
Terra Alta 41,1 36,4 22,4
Urgell 32,6 51,5 15,9
Val d Aran 45,4 45,6 9,0
Vallès Occidental 22,9 62,9 14,3
Vallès Oriental 25,6 61,2 13,3

Catalunya 24,7% 60,0% 15,3%

Font : Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)
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Generalitat de Catalunya 
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Renda familiar disponible bruta. Índex. 1999-2002
Municipis de més de 5.000 habitants i capitals de comarca

RFDB ph 
RFDB RFDB            RFDB Taxa anual

        per habitant acumulativa
Municipi Comarca milers € milers € (Cat=100) milers € milers € (Cat=100) 99-02 (%)

Matadepera VC 130.081 19,3 183,1 161.845 21,8 186,5 4,1
Cabrils MM 79.348 17,5 166,2 110.375 20,1 171,7 4,6
Teià MM 82.101 15,9 150,3 105.684 18,7 159,8 5,6
Ametlla del Vallès, l' VR 82.462 15,0 142,1 116.801 17,9 152,5 6,0
Vielha e Mijaran VN 59.047 14,5 137,1 78.566 17,7 150,9 6,8
Alella MM 118.101 14,2 134,9 155.063 17,6 150,2 7,3
Sant Just Desvern BT 207.157 14,8 140,6 252.295 17,2 146,8 5,0
Sant Cugat del Vallès VC 800.806 15,6 147,5 1.046.738 17,0 145,5 3,0
Sant Andreu de Llavaneres MM 110.526 15,9 150,3 139.936 16,9 144,6 2,2
Tiana MM 77.041 13,7 130,0 99.909 15,7 134,2 4,6
Premià de Dalt MM 111.207 12,8 121,6 147.325 15,6 133,2 6,7
Girona GN 958.975 13,1 124,2 1.177.487 14,8 126,8 4,2
Sant Quirze del Vallès VC 152.224 12,3 116,7 211.084 14,7 126,0 6,1
Sort PS 22.613 12,8 120,8 27.087 14,2 121,2 3,6
Escala, l' AE 71.357 11,7 110,7 94.653 14,1 120,8 6,5
Puigcerdà CD 88.527 13,0 123,3 111.422 14,1 120,5 2,7
Vilassar de Dalt MM 89.438 12,0 113,7 108.876 14,0 119,5 5,2
Castell-Platja d'Aro BM 77.606 12,1 114,2 108.801 14,0 119,2 5,0
Sitges GF 243.581 12,8 121,4 306.095 13,9 118,9 2,8
Olot GX 341.457 12,2 116,0 404.834 13,9 118,4 4,2
Vilassar de Mar MM 205.485 12,2 115,9 246.331 13,7 116,8 3,7
Banyoles PE 181.018 12,0 114,0 217.086 13,6 115,8 4,0
Bigues i Riells VR 61.372 11,8 111,3 83.652 13,5 115,0 4,6
Ripoll RI 126.419 11,7 111,1 144.425 13,4 114,3 4,5
Masnou, el MM 242.390 11,5 108,9 279.912 13,3 113,3 4,9
Bisbal d'Empordà, la BM 89.006 10,8 102,5 112.128 13,2 113,1 6,9
Barcelona BR 18.014.604 12,0 113,8 20.558.472 13,2 113,0 3,3
Sant Fost de Campsentelles VR 73.832 12,0 113,3 88.854 13,1 111,9 3,1
Corbera de Llobregat BT 106.009 11,9 112,8 137.673 13,1 111,5 3,1
Santa Eulàlia de Ronçana VR 54.370 12,2 115,7 65.934 13,0 110,9 2,0
Calafell BP 132.598 11,4 107,7 197.354 12,9 110,5 4,4
Cassà de la Selva GN 89.224 11,7 110,7 104.476 12,9 110,4 3,4
Arbúcies SV 55.897 11,2 106,3 71.093 12,9 110,3 4,8
Figueres AE 384.154 11,3 107,3 460.610 12,9 110,1 4,4
Tremp PJ 63.582 11,8 112,0 70.043 12,9 110,0 2,9
Tàrrega UR 147.306 11,9 112,5 172.437 12,9 109,9 2,7
Cardedeu VR 133.821 11,3 106,7 173.436 12,8 109,6 4,4
Santa Coloma de Farners SV 104.695 11,9 112,9 122.168 12,8 109,1 2,3
Pallejà BT 81.116 11,3 106,8 106.282 12,7 108,5 4,0
Pont de Suert, el AG 24.821 11,4 108,2 27.410 12,7 108,2 3,5
Argentona MM 106.159 11,4 107,6 128.840 12,7 108,2 3,7
Móra d'Ebre RE 53.342 11,1 104,7 60.786 12,6 108,0 4,6
Lliçà de Vall VR 56.434 11,3 106,7 68.775 12,6 107,6 3,8
Garriga, la VR 126.922 11,1 105,4 155.854 12,5 106,7 3,9
Borges Blanques, les GG 58.683 11,3 107,0 66.520 12,5 106,5 3,3
Palamós BM 167.939 11,3 107,1 195.028 12,3 105,4 2,9
Torroella de Montgrí BM 93.522 11,2 106,0 113.045 12,3 105,0 3,2
Sant Hilari Sacalm SV 54.239 10,9 103,6 64.915 12,3 104,7 3,9
Cambrils BC 211.923 10,9 102,9 280.096 12,2 104,6 4,1
Almacelles SI 58.801 10,6 100,5 70.067 12,2 104,5 4,8
Lleida SI 1.278.714 11,4 107,9 1.422.617 12,2 104,3 2,3
Anglès SV 53.261 10,7 101,4 61.364 12,2 104,2 4,4
Palau de Plegamans VC 116.288 10,6 100,8 143.382 12,2 104,2 4,7
Sant Fruitós de Bages BG 60.380 11,0 104,0 75.392 12,2 104,1 3,5

1999 2002
RFDB

per habitant
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RFDB ph 
RFDB RFDB            RFDB Taxa anual

        per habitant acumulativa
Municipi Comarca milers € milers € (Cat=100) milers € milers € (Cat=100) 99-02 (%)

Caldes de Montbui VR 140.265 11,3 106,7 163.777 12,1 103,5 2,5
Cervelló BT 78.261 13,4 126,9 80.905 12,1 103,4 -3,4
Tarragona TR 1.251.236 11,0 104,4 1.441.780 12,1 103,4 3,2
Molins de Rei BT 212.994 10,9 103,2 259.803 12,0 102,9 3,4
Calonge BM 67.474 10,0 95,1 95.995 12,0 102,8 6,2
Santpedor BG 56.075 10,6 100,3 66.560 12,0 102,6 4,3
Sant Carles de la Ràpita MT 111.690 10,0 94,9 142.792 12,0 102,4 6,2
Valls AC 220.188 10,8 102,6 255.793 12,0 102,4 3,4
Igualada AI 351.137 10,8 102,3 406.050 12,0 102,4 3,5
Centelles OS 62.331 10,8 102,4 72.287 12,0 102,1 3,4
Sant Feliu de Guíxols BM 193.540 10,6 100,5 229.762 12,0 102,1 4,0
Vendrell, el BP 231.126 10,6 100,3 309.209 11,9 102,0 4,1
Mont-roig del Camp BC 64.913 9,9 93,9 91.401 11,9 101,9 6,3
Riudoms BC 49.678 9,6 90,9 64.464 11,9 101,8 7,5
Mollerussa PU 107.865 11,3 107,2 123.444 11,9 101,4 1,6
Gandesa TT 26.313 10,2 96,8 32.530 11,8 101,0 5,0
Torredembarra TR 109.364 10,6 100,2 139.543 11,8 100,6 3,6
Castelldefels BT 473.766 10,7 101,5 596.648 11,8 100,6 3,2
Castellar del Vallès VC 187.869 11,0 103,7 220.829 11,8 100,4 2,4
Solsona SL 80.043 11,0 104,2 91.147 11,7 99,8 2,0
Cunit BP 58.602 10,2 96,7 82.590 11,7 99,6 4,5
Palafrugell BM 188.069 10,5 99,0 225.066 11,6 99,3 3,6
Esplugues de Llobregat BT 465.033 10,1 95,8 536.864 11,6 99,3 4,7
Arenys de Munt MM 64.456 10,5 99,4 80.114 11,6 99,2 3,4
Taradell OS 51.924 10,5 99,6 62.608 11,6 99,1 3,3
Tona OS 60.396 10,3 97,7 73.381 11,6 99,0 3,9
Lloret de Mar SV 225.896 11,6 109,5 282.803 11,6 98,9 0,0
Agramunt UR 51.731 10,5 99,6 58.609 11,6 98,8 3,2
Salou TR 138.663 11,0 103,7 186.780 11,6 98,8 1,8
Manresa BG 680.528 10,7 101,2 765.025 11,5 98,5 2,6
Cardona BG 52.285 9,3 88,1 61.555 11,5 98,2 7,3
Blanes SV 309.841 10,3 97,7 387.305 11,5 98,2 3,7
Tortosa BB 309.668 10,5 99,2 353.646 11,5 98,1 3,1
Ametlla de Mar, l' BB 47.916 9,9 93,4 63.344 11,5 98,0 5,2
Montblanc CB 63.761 10,7 101,1 72.443 11,5 98,0 2,4
Sant Sadurní d'Anoia AP 97.951 10,4 98,0 119.084 11,4 97,8 3,4
Vallirana BT 99.008 11,1 104,7 123.310 11,4 97,5 1,1
Reus BC 904.905 10,2 96,3 1.060.792 11,4 97,5 3,9
Vic OS 339.438 10,8 102,7 394.736 11,4 97,4 1,7
Vidreres SV 48.598 10,5 99,8 61.738 11,4 97,3 2,6
Roca del Vallès, la VR 75.415 10,4 98,4 92.927 11,4 97,3 3,1
Cervera SR 84.892 11,5 108,9 93.982 11,4 97,1 -0,4
Roses AE 131.334 10,4 98,5 164.043 11,3 96,9 2,9
Falset PR 25.234 10,3 97,2 29.256 11,3 96,6 3,3
Llagostera GN 60.020 10,5 99,8 69.916 11,3 96,6 2,4
Santa Coloma de Cervelló BT 46.459 10,6 99,9 66.453 11,2 95,9 2,1
Lliçà d'Amunt VR 97.134 10,5 99,0 124.928 11,2 95,9 2,4
Granollers VR 543.645 10,4 98,7 619.844 11,2 95,8 2,5
Deltebre BB 90.542 8,9 84,0 118.614 11,2 95,4 8,0
Arenys de Mar MM 133.304 10,7 101,2 148.136 11,2 95,4 1,5
Castellbisbal VC 76.649 10,1 95,8 106.695 11,2 95,3 3,3
Berga BD 145.139 10,2 96,5 169.680 11,2 95,3 3,0
Cerdanyola del Vallès VC 520.591 9,9 94,0 613.716 11,1 95,2 4,0
Viladecavalls VC 55.814 9,9 93,9 71.735 11,1 94,7 3,8
Navàs BG 56.607 9,8 93,0 62.153 11,1 94,6 4,1
Torelló OS 125.462 10,4 98,1 138.344 11,1 94,6 2,2
Amposta MT 157.558 9,7 91,7 194.045 11,0 94,4 4,5
Sant Joan Despí BT 273.219 9,9 93,9 326.133 11,0 94,4 3,7

1999 2002
RFDB

per habitant
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RFDB ph 
RFDB RFDB            RFDB Taxa anual

        per habitant acumulativa
Municipi Comarca milers € milers € (Cat=100) milers € milers € (Cat=100) 99-02 (%)

Vilafranca del Penedès AP 306.150 10,3 97,8 360.542 11,0 94,3 2,3
Manlleu OS 178.185 10,2 96,8 202.286 11,0 94,0 2,5
Montgat MM 81.524 9,9 94,2 95.613 10,9 93,6 3,3
Balaguer NG 138.580 10,5 99,3 151.371 10,9 93,1 1,3
Navarcles BG 53.344 10,1 95,3 59.015 10,9 93,0 2,7
Castelló d'Empúries AE 60.630 10,0 95,1 85.225 10,9 92,8 2,7
Llinars del Vallès VR 67.797 10,0 94,5 81.324 10,8 92,7 2,8
Sant Feliu de Llobregat BT 364.831 9,7 91,7 443.013 10,8 92,1 3,6
Sabadell VC 1.823.737 9,9 93,7 2.034.369 10,8 91,9 2,8
Franqueses del Vallès, les VR 116.461 9,7 91,9 148.823 10,7 91,8 3,5
Calella MM 123.260 9,6 91,4 160.183 10,7 91,5 3,5
Sant Celoni VR 127.590 10,0 94,5 144.626 10,7 91,4 2,3
Parets del Vallès VR 138.393 9,7 92,0 166.139 10,7 91,4 3,2
Canet de Mar MM 99.176 9,9 94,0 121.640 10,7 91,2 2,5
Premià de Mar MM 250.585 9,6 91,3 289.322 10,7 91,2 3,5
Roda de Ter OS 50.184 9,8 92,4 56.673 10,6 90,9 2,9
Santa Perpètua de Mogoda VC 177.901 9,4 89,3 213.510 10,6 90,9 4,1
Santa Maria de Palautordera VR 57.537 9,3 88,2 74.867 10,6 90,5 4,4
Sentmenat VC 56.307 10,1 95,7 65.783 10,6 90,4 1,5
Cubelles GF 56.522 9,1 86,2 86.015 10,6 90,3 5,1
Seu d'Urgell, la AU 116.537 10,8 101,8 122.354 10,6 90,3 -0,6
Vilanova i la Geltrú GF 495.906 9,6 90,5 593.737 10,6 90,3 3,4
Roquetes BB 61.564 9,7 92,2 71.160 10,6 90,2 2,8
Alcanar MT 70.421 9,0 85,1 90.346 10,5 90,1 5,5
Gavà BT 369.688 9,4 89,3 440.189 10,5 90,1 3,8
Polinyà VC 41.173 9,1 86,0 56.579 10,5 89,9 5,0
Olesa de Montserrat BT 156.786 9,2 87,6 200.786 10,5 89,6 4,3
Sénia, la MT 48.577 9,7 91,4 59.138 10,5 89,3 2,7
Masquefa AI 39.740 9,1 86,3 62.238 10,5 89,3 4,7
Ulldecona MT 50.895 9,6 91,1 61.806 10,4 89,2 2,8
Sant Pere de Ribes GF 204.863 9,5 90,2 253.120 10,4 89,1 3,1
Sant Joan de Vilatorrada BG 84.065 9,3 88,2 99.303 10,4 89,0 3,8
Terrassa VC 1.650.172 9,7 91,8 1.890.928 10,4 88,7 2,3
Abrera BT 71.758 9,0 85,5 93.284 10,4 88,6 4,8
Súria BG 59.161 9,6 90,7 63.435 10,3 88,1 2,5
Malgrat de Mar MM 126.167 9,4 88,6 157.242 10,3 88,0 3,2
Sallent BG 69.860 9,7 91,8 72.948 10,3 87,9 2,0
Vila-seca TR 117.869 9,1 86,2 144.509 10,2 87,3 3,9
Capellades AI 46.509 9,5 89,8 51.772 10,2 87,1 2,4
Tordera MM 87.116 9,0 85,5 107.404 10,1 86,7 4,0
Esparreguera BT 157.821 9,5 89,7 193.253 10,1 86,7 2,3
Sant Vicenç de Castellet BG 67.802 9,3 88,4 73.321 10,1 86,6 2,8
Salt GN 220.058 10,0 95,1 241.152 10,1 86,3 0,2
Martorell BT 198.547 9,6 91,1 240.623 10,0 85,5 1,3
Mataró MM 948.876 9,1 86,1 1.096.883 9,9 84,8 2,9
Barberà del Vallès VC 238.838 9,0 85,3 265.321 9,8 83,9 2,9
Montcada i Reixac VC 256.576 9,3 87,9 293.162 9,8 83,5 1,7
Mollet del Vallès VR 410.767 9,0 85,0 478.078 9,7 82,8 2,6
Palafolls MM 43.340 8,5 80,7 59.562 9,7 82,5 4,3
Montmeló VR 72.746 8,7 82,2 84.085 9,7 82,5 3,6
Sant Esteve Sesrovires BT 45.391 9,1 85,9 54.703 9,6 82,2 2,0
Montornès del Vallès VR 113.658 9,2 87,5 128.280 9,6 82,2 1,4
Piera AI 76.841 9,3 87,8 100.598 9,6 81,6 1,0
Pineda de Mar MM 165.350 8,4 79,8 213.769 9,5 81,5 4,3
Hospitalet de Llobregat, l' BR 2.196.228 9,0 84,9 2.341.721 9,5 81,5 2,1
Ripollet VC 251.714 8,5 80,5 303.306 9,5 81,2 3,8
Sant Andreu de la Barca BT 175.640 9,0 85,3 215.586 9,4 80,6 1,6

1999 2002
RFDB

per habitant
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Generalitat de Catalunya 
Institut d’Estadística de Catalunya                                                                                                Nota de premsa 

RFDB ph 
RFDB RFDB            RFDB Taxa anual

        per habitant acumulativa
Municipi Comarca milers € milers € (Cat=100) milers € milers € (Cat=100) 99-02 (%)

Rubí VC 506.750 8,8 83,0 601.369 9,4 80,6 2,5
Cornellà de Llobregat BT 719.059 8,9 84,4 775.728 9,4 80,5 1,9
Badalona BR 1.797.140 8,6 81,3 1.994.113 9,4 80,2 3,0
Prat de Llobregat, el BT 529.177 8,4 79,7 589.529 9,3 79,7 3,5
Santa Margarida i els Monjos AP 41.346 9,0 85,1 49.685 9,3 79,2 1,0
Sant Vicenç dels Horts BT 201.432 8,3 78,7 237.757 9,3 79,2 3,7
Canovelles VR 112.968 8,6 81,7 125.195 9,2 79,0 2,3
Constantí TR 42.528 8,4 79,6 48.184 9,2 78,3 2,9
Sant Boi de Llobregat BT 664.048 8,4 79,4 736.601 9,2 78,3 3,0
Viladecans BT 461.633 8,3 78,3 535.089 9,1 77,8 3,3
Llagosta, la VR 96.284 8,1 77,0 112.567 9,0 77,0 3,5
Vilanova del Camí AI 83.718 8,2 78,1 94.893 8,9 76,4 2,7
Santa Margarida de Montbui AI 72.386 7,9 74,9 80.540 8,8 75,2 3,6
Sant Adrià de Besòs BR 262.312 8,0 76,1 285.649 8,7 74,5 2,8
Santa Coloma de Gramenet BR 980.666 8,2 78,1 986.221 8,5 72,8 1,1
Badia del Vallès VC 111.706 7,1 67,4 108.234 7,4 63,4 1,5

Catalunya 65.831.116 10,6 100,0 77.301.749 11,7 100,0 3,5

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)
Nota: La població emprada com a base en l'elaboració de les magnituds per habitant correspon a estimacions elaborades per l'Idescat a partir del 
padró continu de població.

1999 2002
RFDB

per habitant
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Renda bruta familiar disponible (RBFD). Any 2002
Per recursos (%)

Excedent brut Remuneració Prestacions
Municipi Comarca d'explotació d'assalariats socials

Abrera BT 18,6 70,0 11,4
Agramunt UR 28,8 55,2 16,0
Alcanar MT 41,5 40,9 17,7
Alella MM 38,6 54,5 6,8
Almacelles SI 36,9 48,5 14,6
Ametlla de Mar, l' BB 36,0 48,4 15,5
Ametlla del Vallès, l' VR 39,7 54,0 6,3
Amposta MT 33,3 52,1 14,6
Anglès SV 21,0 60,2 18,8
Arbúcies SV 28,2 58,9 12,9
Arenys de Mar MM 28,2 55,7 16,1
Arenys de Munt MM 31,6 53,8 14,6
Argentona MM 34,3 51,8 13,9
Badalona BR 18,9 61,9 19,2
Badia del Vallès VC 8,7 67,2 24,1
Balaguer NG 26,7 58,4 14,9
Banyoles PE 29,4 58,8 11,8
Barberà del Vallès VC 20,3 65,8 13,9
Barcelona BR 23,7 60,8 15,5
Berga BD 22,2 56,2 21,5
Bigues i Riells VR 34,3 55,4 10,2
Bisbal d'Empordà, la BM 30,5 53,7 15,7
Blanes SV 25,5 59,9 14,6
Borges Blanques, les GG 29,3 53,9 16,8
Cabrils MM 45,2 49,3 5,5
Calafell BP 37,6 50,5 11,9
Caldes de Montbui VR 28,0 57,8 14,2
Calella MM 32,5 47,4 20,1
Calonge BM 32,5 53,4 14,1
Cambrils BC 29,9 58,5 11,6
Canet de Mar MM 27,8 53,1 19,2
Canovelles VR 19,3 64,7 16,0
Capellades AI 17,6 63,3 19,2
Cardedeu VR 29,0 60,4 10,5
Cardona BG 19,9 54,0 26,1
Cassà de la Selva GN 26,6 60,0 13,4
Castellar del Vallès VC 26,9 60,5 12,6
Castellbisbal VC 24,9 64,3 10,8
Castelldefels BT 26,1 64,1 9,9
Castelló d'Empúries AE 42,4 43,6 13,9
Castell-Platja d'Aro BM 43,0 47,1 9,9
Centelles OS 30,3 52,8 17,0
Cerdanyola del Vallès VC 23,5 64,9 11,6
Cervelló BT 22,7 67,3 10,0
Cervera SR 21,3 65,4 13,2
Constantí TR 16,9 65,0 18,1
Corbera de Llobregat BT 30,7 60,2 9,1
Cornellà de Llobregat BT 15,0 65,1 19,8
Cubelles GF 21,1 64,8 14,1
Cunit BP 30,7 55,9 13,4
Deltebre BB 37,4 45,9 16,7
Escala, l' AE 42,7 44,3 13,0
Esparreguera BT 19,6 65,7 14,7
Esplugues de Llobregat BT 24,2 62,0 13,9
Falset PR 29,9 54,2 15,9  
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Excedent brut Remuneració Prestacions
Municipi Comarca d'explotació d'assalariats socials

Figueres AE 29,9 57,7 12,4
Franqueses del Vallès, les VR 26,1 60,8 13,1
Gandesa TT 36,8 45,9 17,3
Garriga, la VR 30,6 57,3 12,2
Gavà BT 20,4 65,6 14,0
Girona GN 25,0 65,3 9,8
Granollers VR 23,3 63,0 13,8
Hospitalet de Llobregat, l' BR 15,8 62,9 21,3
Igualada AI 26,3 55,8 17,9
Llagosta, la VR 16,8 66,6 16,6
Llagostera GN 26,3 57,9 15,9
Lleida SI 22,3 65,0 12,8
Lliçà d'Amunt VR 28,3 59,7 12,1
Lliçà de Vall VR 30,9 57,5 11,5
Llinars del Vallès VR 26,1 60,7 13,2
Lloret de Mar SV 36,9 50,8 12,3
Malgrat de Mar MM 29,9 51,1 19,0
Manlleu OS 28,0 54,0 18,0
Manresa BG 21,2 59,7 19,0
Martorell BT 16,9 68,1 14,9
Masnou, el MM 28,8 59,4 11,8
Masquefa AI 22,8 62,0 15,2
Matadepera VC 46,7 48,1 5,2
Mataró MM 24,5 55,5 20,1
Molins de Rei BT 22,8 63,5 13,8
Mollerussa PU 28,7 60,8 10,5
Mollet del Vallès VR 16,8 68,4 14,8
Montblanc CB 26,2 60,5 13,2
Montcada i Reixac VC 20,2 63,3 16,6
Montgat MM 22,1 63,9 14,1
Montmeló VR 16,8 68,6 14,6
Montornès del Vallès VR 18,0 65,7 16,3
Mont-roig del Camp BC 38,6 45,5 15,9
Móra d'Ebre RE 30,8 56,2 13,0
Navarcles BG 25,2 53,8 21,0
Navàs BG 27,2 49,6 23,2
Olesa de Montserrat BT 20,5 62,8 16,7
Olot GX 26,6 57,8 15,6
Palafolls MM 28,5 57,5 14,0
Palafrugell BM 29,1 56,6 14,3
Palamós BM 27,8 56,8 15,3
Palau de Plegamans VC 30,6 60,1 9,3
Pallejà BT 21,2 68,7 10,1
Parets del Vallès VR 23,1 63,4 13,5
Piera AI 23,3 57,8 18,8
Pineda de Mar MM 30,9 49,7 19,5
Polinyà VC 26,0 62,1 12,0
Pont de Suert, el AG 23,0 60,8 16,2
Prat de Llobregat, el BT 15,6 66,7 17,7
Premià de Dalt MM 38,0 52,9 9,1
Premià de Mar MM 22,5 62,9 14,6
Puigcerdà CD 42,8 47,1 10,1
Reus BC 23,5 61,8 14,7
Ripoll RI 21,0 62,2 16,8
Ripollet VC 18,8 65,1 16,1
Riudoms BC 37,1 48,5 14,3
Roca del Vallès, la VR 28,1 61,4 10,5
Roda de Ter OS 25,3 53,4 21,3
Roquetes BB 25,8 58,0 16,2  
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Excedent brut Remuneració Prestacions
Municipi Comarca d'explotació d'assalariats socials

Roses AE 33,6 53,4 13,0
Rubí VC 18,3 66,3 15,5
Sabadell VC 20,8 61,4 17,8
Sallent BG 16,7 56,1 27,1
Salou TR 37,0 50,4 12,6
Salt GN 15,3 69,5 15,3
Sant Adrià de Besòs BR 17,9 58,5 23,5
Sant Andreu de la Barca BT 15,5 72,3 12,2
Sant Andreu de Llavaneres MM 41,3 51,4 7,3
Sant Boi de Llobregat BT 16,2 66,5 17,2
Sant Carles de la Ràpita MT 38,2 46,2 15,6
Sant Celoni VR 24,2 60,2 15,6
Sant Cugat del Vallès VC 27,9 66,0 6,1
Sant Esteve Sesrovires BT 16,7 71,6 11,7
Sant Feliu de Guíxols BM 28,5 56,1 15,4
Sant Feliu de Llobregat BT 19,5 67,1 13,4
Sant Fost de Campsentelles VR 32,8 57,0 10,2
Sant Fruitós de Bages BG 29,8 57,3 12,9
Sant Hilari Sacalm SV 27,2 59,8 13,1
Sant Joan de Vilatorrada BG 19,6 62,9 17,5
Sant Joan Despí BT 17,9 69,7 12,3
Sant Just Desvern BT 34,8 57,7 7,5
Sant Pere de Ribes GF 24,0 63,7 12,3
Sant Quirze del Vallès VC 28,3 65,1 6,7
Sant Sadurní d'Anoia AP 23,6 63,4 13,1
Sant Vicenç de Castellet BG 19,3 55,6 25,2
Sant Vicenç dels Horts BT 20,7 64,4 15,0
Santa Coloma de Cervelló BT 23,1 67,1 9,8
Santa Coloma de Farners SV 26,7 60,0 13,3
Santa Coloma de Gramenet BR 15,1 64,1 20,7
Santa Eulàlia de Ronçana VR 34,3 53,6 12,1
Santa Margarida de Montbui AI 19,4 57,0 23,6
Santa Margarida i els Monjos AP 19,0 67,8 13,2
Santa Maria de Palautordera VR 26,3 59,4 14,3
Santa Perpètua de Mogoda VC 22,1 64,7 13,1
Santpedor BG 25,9 59,6 14,4
Sénia, la MT 36,2 48,4 15,4
Sentmenat VC 27,1 59,0 13,9
Seu d'Urgell, la AU 29,4 54,7 15,9
Sitges GF 31,4 57,6 11,0
Solsona SL 29,2 57,3 13,6
Sort PS 38,8 46,4 14,8
Súria BG 14,5 62,7 22,8
Taradell OS 32,7 53,4 14,0
Tarragona TR 19,3 68,5 12,2
Tàrrega UR 28,4 59,0 12,6
Teià MM 40,6 52,6 6,7
Terrassa VC 21,2 61,4 17,4
Tiana MM 33,8 57,7 8,5
Tona OS 31,5 54,6 13,9
Tordera MM 28,6 53,3 18,1
Torelló OS 25,1 56,9 18,1
Torredembarra TR 32,5 54,7 12,8
Torroella de Montgrí BM 34,9 52,4 12,7
Tortosa BB 28,1 56,9 15,0
Tremp PJ 27,7 54,3 17,9
Ulldecona MT 36,0 45,3 18,7  
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Excedent brut Remuneració Prestacions
Municipi Comarca d'explotació d'assalariats socials

Vallirana BT 29,4 59,8 10,8
Valls AC 27,9 59,3 12,8
Vendrell, el BP 33,1 55,0 11,9
Vic OS 28,9 56,6 14,5
Vidreres SV 24,7 60,5 14,8
Vielha e Mijaran VN 49,7 43,8 6,5
Viladecans BT 17,3 68,0 14,7
Viladecavalls VC 27,1 62,2 10,7
Vilafranca del Penedès AP 23,0 63,1 13,9
Vilanova del Camí AI 20,7 58,6 20,7
Vilanova i la Geltrú GF 19,3 64,2 16,4
Vila-seca TR 21,2 64,9 13,9
Vilassar de Dalt MM 32,3 54,1 13,6
Vilassar de Mar MM 30,3 59,3 10,4

Catalunya 24,7 60,0 15,3

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)
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